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QUESTIONÁRIO 

1. Informação sobre a existência de povos indígenas em isolamento voluntário ou contato 
inicial no seu país.  

a. Ocorreram avistamentos de povos em isolamento no país ou outra evidência 
concreta de sua existência? Quem realizou os avistamentos ou encontrou as 
evidências e em quais circunstâncias? Qual a informação disponível sobre a 
presença (ou não) de povos em isolamento no seu país? 

b. Se se conta com dita informação, favor incluir o número aproximado de povos 
e/ou pessoas em isolamento voluntário, assim como sua localização geográfica 
aproximada e outras informações disponíveis, relatando inclusive se outros 
povos indígenas que não estão em isolamento coabitam nas mesmas zonas. 

c. Foram realizados estudos antropológicos e etnográficos sobre povos ou pessoas 
em isolamento voluntário? 

d. Esses povos são contabilizados nos censos nacionais? Se a resposta for 
afimativa, como? 

e. Há informação sobre povos em isolamento que desapareceram, ou que se 
acredite que tenham desaparecido totalmente? 

f. Existem povos em contato inicial no país? Se a desposta for afirmativa, existem 
medidas diferenciadas para a sua proteção?  

2. Ordenamento jurídico sobre os povos indígenas em isolamento voluntário ou contato 
inicial.  

a. Foram promulgadas leis, decretos, ou outro tipo de pronunciamento com força 
de lei em matéria de povos indígenas em isolamento ou contato inicial? Existem 
pronunciamentos dos órgãos judiciais ou administrativos sobre o tema? 

b. Existem disposições especiais relativas aos povos em isolamento em outro tipo 
de legislação, como leis de proteção ao meio ambiente, de regulamentação 
mineração e de hidrocarbonatos, ou outras?  

c. Foram estabelecidas demarcações territoriais para proteger os povos em 
isolamento, como as denominadas zonas intangíveis ou outras áreas? Caso a 
resposta seja afirmativa, quais são as restrições que estão em vigor em relação 
ao acesso a essa área? Estas restrições também são aplicadas a outros povos 
indígenas? 



 
d. Existem agências ou dependencias estatais dedicadas a proteção de povos 

indígenas em isolamento voluntário? Caso a desposta seja positiva, apresentar a 
informação sobre quais trabalhos realizam e informação para contato. 

e. Existem outras medidas no país para a proteção dos povos indígenas em 
isolamento? 

3. Foram realizados esforços bilaterais ou multilaterais de cooperação para abordar o tema 
de proteção dos povos em isolamento? Existem povos em isolamento nas zonas 
fronteiriças entre o seu país e outros Estados? 

4. Quais programas, políticas ou iniciativas se tem planejados a longo prazo para a 
proteção dos povos indígenas em isolamento? 

5. Qualquer outra informação que seja considerada relevante para a elaboração do informe 
da CIDH sobre povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial. 


