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Sobradinho/DF, 27 de novembro de 2003. 

DOCUMENTO FINAL 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos Indígenas do Brasil 

Nós, oitenta e uma lideranças Indígenas de todo o Brasil, reunidas em 
Sobradinho - Distrito Federal, em Fórum Nacional, realizado no período de 24 a 
27 de novembro de 2003, vimos apresentar às autoridades governamentais as 
diretrizes e propostas para elaboração e implementação de uma Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas 
que deverá interagir com o conjunto de políticas necessárias para a garantia dos 
nossos direitos. 

É de fundamental importância o nosso posicionamento frente à formulação 
e definição de políticas que dizem respeito às nossas demandas, uma vez que no 
decorrer de 500 anos de história do Brasil, pouco fomos consultados e ouvidos 
na elaboração de políticas voltadas para os nossos povos. Pela primeira vez na 
história tivemos a oportunidade e a alegria de participar em uma construção 
coletiva que se iniciou com as bases. 

O Fórum finaliza o processo de ampla consulta nacional aos Povos 
Indígenas, por meio de 17 Oficinas regionais realizadas entre dezembro de 2002 
a outubro de 2003, contando com a participação de aproximadamente 680 
lideranças indígenas, representantes de 175 povos de todas as regiões do Brasil, 
nos estados de Tocantins, Espírito Santo, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, 
Roraima, Acre, Paraná e Amapá. Neste processo, foram identificados e 
discutidos os principais problemas, dificuldades e necessidades, assim como as 
propostas relacionadas aos nossos territórios, recursos naturais, atividades 
produtivas, alimentação e nutrição, saúde, educação e controle social. 

A 3° Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada em Luziãnia/GO, 
no período de 14 a 18 de maio de 2001, colocou como um dos principais desafios 
a serem enfrentados pelo governo brasileiro, 
em parceria com as organizações indígenas e indigenistas, a garantia da 
segurança alimentar associada com a implementação de uma política específica 
de desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. A Comissão Intersetorial 
de Saúde Indígena - CISI, do Conselho Nacional de Saúde, ampliou a discussão 
para efetivar as determinações da Conferência, chegando-se à necessidade de 
se formular uma proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar e 
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Desenvolvimento Sustentável, envoivendo as varias organizações indígenas, 
instituições governamentais e não-governamentais. 

A coordenação das Oficinas e do Fórum Nacionai ficou sob a 
responsabilidade do Ministério do Desenvoivimento Aqrário - MDÃ, em parceria 
com Organizações Indígenas: Coordenação das Organizações indígenas da 
Amazônia Brasileira - CO!AB; e Articulação dos Povos indígenas do Nordeste, 
Espírito Santo e Minas Gerais - APOINME, Conselho Nacional de Mulheres 
indígenas (CONAMI); órgãos governamentais (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPAíMAA; Coordenação-Gerai da Política de Aiimentação 
e Nutrição - CGPAN e do Departamento de Saúde Indígena - DESAI/FUNASA, 
ambos do Ministério da Saúde; Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MJ; 
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar - MESA; Ministério do Meio 
AmbienieíPDNPPG7; Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas do 
Ministério da Educação - CGAEI/MEC; órgãos não governamentais: Pastoral da 
Criança e Warã - instituto Indígena Brasileiro. Instituições financeiras 
governamentais deram seu apoio: Banco do Estado da Amazônia; Banco do 
Nordeste; Fundação Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 

Constatamos que os problemas de auto-sustentação estão presentes na 
maioria das Terras Indígenas. Os problemas de fome e carência alimentar 
manifestam-se em todas as regiões, com alto índice de mortalidade infantii, 
principalmente nas Terras invadidas e impactadas peios grandes projetos e 
intrusão de fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e posseiros, sendo agravados 
pela seca que assola principalmente os povos indígenas do nordeste. Esses 
fatores ocasionam um continuo processo de redução territorial e degradação 
ambiental, retratando até o momento o descaso geral da sociedade envoivente e 
de diversos governos para com os povos indígenas. 

Diante dessa situação, apresentamos as diretrizes e propostas deliberadas 
no Fórum, acerca dos Temas discutidos nas Oficinas: território, atividades 
proàutivas, recursos naturais, alimentação e nutrição, saúde, educação e controle 
social, que são pertinentes e fundamentais para a construção dessa Política, 
tendo como prioridade a garantia da Terra com os seus territórios regularizados 
como eixo central para nossa segurança alimentar e nutricional e 
desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. 

Esperamos que a partir da entrega desse documento o atual governo execute 
ações concretas que há tanto tempo estamos esperando, mobilizando os 
diferentes setores competentes do poder público para efetiva implantação de 
uma política de segurança alimentar, desenvolvimento sustentável e recuperação 
do meio ambiente nas Terras Indígenas. 
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DIRETRIZES 

1. Território 

1.1. Homologação com urgência de todas as Terras Indígenas; 

1.2. Garantia dos recursos suficientes para realizar a extrusão das terras indígenas. 

1.3. Menos burocracia nos processos demarcatórios das Terras Indígenas e maior agilidade 
tanto nos grupos de trabalho quantos nas esferas políticas; 

1.4. Garantia de recursos suficientes para demarcação das Terras Indígenas, sem 
contigenciamento do governo. 

1.5. Criação urgente de novos grupos de trabalhos para realização de estudos de demarcação e 
ampliação de Terras Indígenas, para cumprir o que diz a constituição do Brasil. 

1.6. Destinação dos maquinários e materiais apreendidos de madeireiros, fazendeiros, grileiros, 
turistas e outros às comunidades afetadas, como forma de amenizar os danos causados ao 
patrimônio indígenas; 

1. 7. Indenização e compensação ambiental pelos danos causados ao patrimônio indígena 

1.8. Proteção efetiva, pelo governo, dos lagos e rios nas Terras Indígenas e nascentes que os 
abastecem. 

1.9. Recursos suficientes para o reavivamento (limpeza) dos limites das Terras Indígenas; 

1.10. Proteção efetiva dos povos indígenas isolados (sem contato); 

1.11. Criação de uma política específica de ecoturismo para Terras Indígenas que tiverem 
interesse; 

1.12. Não assentamento agrário no entorno de Terras Indígenas; 

1.13. Devolução as comunidades afetadas das Terras Indígenas que foram sobrepostas por 
Unidades de Conservação e que os recursos destinados para o IBAMA sejam repassados para 
as comunidades afetadas para realizar a conservação; 

1.14. Não interferência danosa à união dos povos indígenas no Brasil para defender os recursos 
naturais nas suas terras como vem acontecendo tanto por parte do governo quanto por Ong's. 

1.15. Reconhecimento por parte do poder público brasileiro dos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados como patrimônio dos povos indígenas, apoiando e 
defendendo juridicamente contra as empresas e/ou pessoas que fizeram e estão realizando o 
patenteamento dos recursos ilegalmente. 

1.16. Manejo de forma sustentável pelos povos indígenas, dos recursos naturais pertencentes 
ao seu patrimônio. 
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1.17. Aprovação imediata do Estatuto dos povos indígenas, pois nele está contido a garantia da 
preservação, conservação, manejo sustentável dos recursos naturais. 

1.18. Diagnóstico ambiental {mapeamento com participação indígena) em todas as Terras 
Indígenas para que seja realizada uma gestão territorial efetiva e sustentável. 

1.19. Criação de fundo indígena para a conservação e preservação da biodiversidade, como 
forma de pagamento e compensação dos serviços ambientais prestados pelos territórios 
indígenas. 

1.20. Criação da categoria de Agentes Indígenas Ambientais, bem como recursos para a 
qualificação dos mesmos. 

1.21. Garantia de terras e recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos 
indígenas desaldeados. 

1.22. Não assentamento da Reforma Agrária em Terras Indígenas, com realização de censo 
oficial de todos os pequenos posseiros antes de 2003 das terras indígenas.também o governo 
realize um censo de todos os pequenos posseiros ocupantes das Terras Indígenas para que 
sejam priorizados no reassentamento, fora das Terras Indígenas. 

2. Atividades Produtivas 

2.1. Agricultura e pecuária familiar - mecanismos de apoio às iniciativas de produção alimentar 
básica nas terras indígenas. 

2.2. Agricultura, pecuana. psicultura extrativismo e artesanato - mecanismos de apoio às 
iniciativas de geração de renda das produções indígenas. 

3. Recursos Naturais 

3.1. Inventário e caracterização dos recursos naturais - Levantar, identificar, catalogar e 
caracterizar os componentes dos recursos naturais, para gerar informações que possibilitem a 
proposição de medidas para a gestão destes nas terras indígenas. 

3.2. Promoção de pesquisas para os indígenas fazerem a gestão dos Recursos Naturais - Apoio 
à produção de informação e do conhecimento sobre os componentes dos recursos naturais nos 
territórios indígenas para subsidiar a gestão dos mesmos. 

3.3. Promoção de pesquisas sobre o conhecimento tradicional de povos indígenas - Realizar 
estudos para organização e sistematização de informações e procedimentos relacionados ao 
conhecimento tradicional associado à biodiversidade, com o consentimento prévio e informados 
dos povos indígenas envolvidos. 

3.4. Conservação dos recursos naturais e resolução da sobreposição de Unidades de 
Conservação em Terras Indígenas - Promoção de ações de conservação in situ da 
biodiversidade dos ecossistemas em terras indígenas, mantendo os processos ecológicos e 
evolutivos e a oferta sustentável dos serviços ambientais, associados aos conhecimentos 
tradicionais indígenas de conservação. 
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3.5. Instrumentos econômicos, tecnológicos e incentivos às práticas e aos negócios sustentáveis 
para a utilização dos recursos naturais - Implantação de mecanismos, inclusive fiscais e 
financeiros para incentivar empreendimentos e iniciativas produtivas de utilização sustentável 
dos recursos naturais em terras indígenas. 

3.6. Sensibilização pública - Realização de programas e campanhas de sensibilização sobre a 
biodiversidade tendo como pressuposto das campanhas que os povos indígenas são guardiões 
da biodiversidade. 

4. Alimentação e Nutrição 

4.1. Estratégias para capacitação de recursos humanos em Alimentação e Nutrição com base 
no respeito a diversidade cultural de cada povo indígena. 

4.2. Monitoramento da situação alimentar e nutricional dos povos indígenas, com apoio dos 
mesmos. 

4.3. Apoio a pesquisas na área de alimentação e nutrição, com a participação de representantes 
dos povos indígenas em todos os processos, desde o planejamento até a avaliação. 

4.4. Estímulo à intersetorialidade, no acesso à alimentação de qualidade, em quantidade 
suficiente e de modo permanente, devendo as parcerias serem feitas com as associações 
indígenas. 

4.5. Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis e culturalmente aceitos 
permitindo a incorporação de culturas não indígenas desde que respeitadas as especificidades 
de cada povo. 

4.6. Prevenção e Controle dos distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e 
nutrição. 

5. Saúde 

5.1- Que o Ministério da Saúde assuma a execução direta das ações e serviços de atenção à 
saúde indígena, mediante a realização de concurso público específico e lotação de recursos 
humanos nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, com possibilidade de parcerias com 
organizações indígenas, assegurando assessorias técnicas especiais, atuando de forma 
integrada ao SUS e articulada com os órgãos responsáveis pela Politica lndigenista do país, 
garantindo atenção de qualidade, especifica e diferenciada de acordo com a realidade de 
cada povo indígena. 

5.2- Que o Ministério da Saúde encaminhe propostas de alterações legislativas para que os 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas tenham autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira e um Fundo Distrital de Saúde Indígena para repasses direto do Fundo Nacional 
de Saúde. 

5.3- Que os Conselhos Distritais tenham competência e autonomia para planejar, fiscalizar, 
avaliar e deliberar sobre as ações e serviços de saúde dos Povos Indígenas, com garantia de 
recursos para seu funcionamento, como também a garantia de uma reunião semestral dos 
presidentes dos Conselhos Distritais com o Gestor da Saúde Indígena. 
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5.4- Regularização do vínculo empregatício dos agentes de saúde e demais profissionais 
indígenas, com garantia de todos os direitos trabalhistas, contemplando décimo terceiro 
salário, férias e horas extras. recursos para deslocamentos em serviço. diárias e adicional por 
insalubridade. 

5.5- Priorizar ações específicas de saúde da mulher e da criança indígenas, com atenção pré 
natal, prevenção do câncer e monitoramento do crescimento e desenvolvimento das crianças, 
criando oportunidades de uma melhor formação para as mulheres. 

5.6- Garantir a distribuição regular das farmácias básicas nas comunidades e acesso rápido a 
medicamentos especiais, criando mecanismos de proteção, revitalização e valorização das 
medicinas tradicionais indígenas. 

6. Educação 

6.1. Adoção das causas indígenas como prioridade nos Programas de Governo, viabilizando os 
recursos financeiros necessários para implementar a Política Educacional prevista em lei, bem 
como o cumprimento constitucional no que diz respeito à garantia das Terras Indígenas. 

6.2. Órgãos governamentais e/ou setores técnicos, coordenados por indígenas, com recursos 
financeiros e condições técnicas e operacionais de infra-estrutura própria (áreas específicas à 
educação indígena) e de recursos humanos, específicos à questão indígena, em todas as 
instâncias de governo, para elaborar, implementar e acompanhar as Políticas e Programas 
voltados à Educação Indígena. 

6.3. Participação de representantes indígenas em conselhos federais, estaduais e municipais, 
de forma paritária, para deliberar sobre o FUNDEF e políticas voltadas à Educação Indígena, 
assim como participar de forma permanente do quadro de recursos humanos constantes aos 
órgãos de execução. 

6.4. Acompanhamento e fiscalização por parte dos órgãos responsáveis e dos conselhos locais 
na execução das políticas de educação, de forma que as leis sejam cumpridas. Descentralizar a 
utilização dos recursos às escolas {Diretoria colegiada) para que possam operacionalizar a 
educação indígena de acordo com as suas peculiaridades, com a Criação de conselhos 
deliberativos locais, garantindo a participação da comunidade nas decisões. 

6.5. Caracterização de modelos de educação formal e tradicional para implementação no âmbito 
escolar, com conteúdos diferenciados, de forma que as tradições histórico-culturais sejam 
recuperadas e/ou preservadas, conforme as diferenças regionais e étnicas. 

6.6. Garantir o acesso de todos os indígenas à educação de qualidade (pré-escola, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino superior), de forma continuada e permanente, nas Aldeias, 
na terra indígena ou próximo das mesmas, conforme a necessidade de cada povo, em 
condições apropriadas de mrra-estrutura, recursos humanos, equipamentos e materiais. Ou se 
for o caso, garantir condições de moradia e de auto-suficiência {casa de apoio) para aqueles 
que vão morar nas cidades para continuar os estudos. 

6.7. Implementação da categoria escola indígena em todos os Estados, com calendário 
diferenciado e apoio operacional técnico, financeiro e político. Autonomia e auxilio às escolas 
para desenvolverem e confeccionarem os materiais didáticos e pedagógicos específicos à sua 
comunidade, com ênfase na preservação e resgate da cultura tradicional, assim como para 
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desenvolverem seu propno cardápio para a merenda escolar, conforme seus costumes, 
incentivando a produção local, tendo como base as diretrizes emanadas pelos órgãos gestores. 

6.8. Condições de igualdade para a concorrência dos indígenas nas vagas universitárias, 
estimulando a criação de Pré-vestibulares e vestibulares específicos para população indígena; 
com o sistema de quotas nas Universidades públicas, e ainda acesso a bolsas de estudos para 
o ensino superior nas universidades particulares. Criação de Universidades indígenas, Centros 
de formação polivalente e/ou escolas técnicas e profissionalizantes para a formação de 
indígenas especializados, onde se ministre o ensino científico integrado com o conhecimento 
tradicional. 

6.9. Criar programas e condições específicas e diferenciadas para atender as mulheres 
indígenas, revitalizando e valorizando seu papel social e político em suas comunidades. 

7. Controle Social 

7 .1. Promover a formação e capacitação dos conselheiros para o exercício de sua competência 
legal. 

7 .2. Desenvolver estratégias que diminuam os obstáculos e favoreçam a participação das 
lideranças indígenas nas atividades dos Conselhos em nível local e nas instâncias estaduais e 
federal. 

7 .3. Propiciar a disseminação do controle social para todas as instituições que trabalhem à 
questão indígena. 

7 .4. Contribuir para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos 
sobre a importância do controle social para a garantia dos direitos indígenas. 

7.5- Que as diferenças culturais dos povos indígenas sejam contempladas na aplicação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Sobradinhc/Df J 27 de novembro ds 2003 .. 

DOCUMENTO FtNAL 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

Nós. lideranças e representantes de Organizações indígenas, presentes no Fórum 
Nacional, abaixo assinados. 

NOME POVO ESTADO ASSINATURA 
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DOCUMENTO FINAL - ANEXO 1 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS PROPOSTAS DO TEMA TERRITÓRIO 

1. Homologação das Terras Indígenas; 
2. Demarcação das Terras Indígenas; 
3. Ampliação das Terras Indígenas; 
4. Desintrusão das Terras Indígenas; 
5. Dar prazos para o cumprimento das ações judiciais; 
6. Que os maquinários e materiais apreendidos de madeireiros, fazendeiros, grileiros e outros fiquem 
com as comunidades; 
7. Indenização e compensação ambiental; 
8. Reavivamento (limpeza) dos limites das Terras Indígenas; 
9. Proteção efetiva dos povos indígenas isolados (sem contato); 
1 O. Identificação dos povos isolados; 
11. Criação de uma política especifica de ecoturismo para Terras Indígenas; 
12. Não ter assentamento agrário no entorno de Terras Indígenas; 
13. Reconhecimento dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais dos índios; 
14. Aprovação imediata do Estatuto do lndio 
15. Que seja feito o diagnóstico ambiental (mapeamento com participação indígena) em todas as 
Terras; 
16. Criação da categoria de Agentes Indígenas Ambientais 
17. Proteção: envolvimento dos órgãos competentes - Funai, lbama, Polícia Federal e Incra. 
18. Conscientização da sociedade da importância do território indígena. 
19. Criar área de proteção ambiental (APA) no entorno das T.I. 
20. Reforçar na escola formal o estudo das questões ambientais, reconhecimento e preservação das 
áreas. 
21. Conscientização dos povos indígenas quanto ao uso e preservação do seu patrimônio. 
22. Conscientização dos governos federal, estadual e municipal na importância da valorização das 
Terras Indígenas. 
23. Programa de fiscalização com capacitação e credenciamento legal dos próprios índios para 
fiscalização 
24. Cumprimento pelo Governo da legislação referente às Terras Indígenas, à proteção do entorno e 
ao meio ambiente 
25. Conscientização acerca de formas apropriadas do uso do território indígena e entorno 
26. Retirada definitiva dos invasores 
28.Criação de postos de vigilância 
27. Reestruturação da Funai, autonomia e recursos para o órgão; 
28. Retirada definitiva de garimpeiros 
29. 39. Transferência do local da base militar para fora da área indígena 
30. Retirada dos municipios das áreas indígenas (Roraima) 
31. Paralisação do plantio de acácias - não é planta nativa (Roraima) 
32. Retirada dos arrozeiros 
33. Garantir terras aos índios desaldeados 
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DOCUMENTO FINAL - ANEXO 2 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS PROPOSTAS DO TEMA RECURSOS NATURAIS 

Flora 
1. Reflorestamento 
2. Reflorestamento com espécies nativas 
3. Revalorização da seringa 
4. Condições para a recuperação das áreas degradadas, reflorestamento 
5. Proteção dos recursos naturais (madeiras) 
6. Proteção do material genético e plantas medicinais 
7. Criação de estrutura de beneficiamento de madeiras das áreas de roçado para melhorar as 
habitações dos índios 
8. Manejar os recursos naturais que são matéria prima para artesanato 
9. Financiamento para as atividades de manejo florestal 
1 O. Promover a reposição de espécies florestais superexploradas 
11. Reflorestamento da Paxiúba e das espécies de palhas utilizadas para a cobertura das casas 
12. Manejo de palheiras 
13. Manejo do mara mara 
14. Manejo do arumã 
15. Manejo do ubin 
16. Recursos para o reflorestamento das áreas devastadas, queimadas e beira de rios; 
17. Evitar desmatamento no entorno 

Recursos Hídricos 
18. Participação dos índios nos comitês de microbacias. 
19. Rios despoluídos e repovoados 
20. Política que garanta a qualidade da água dos rios e ribeirões que entram nos territórios indígenas. 
21. Recursos para a implantação de poços artesianos, cisternas e barragens subterrâneas; 
22. Criar UC's nas nascentes fora da T.I. 
23. Não construir mais barragem 

Capacitação 
24. Gerenciamento do destino do lixo. 
25. Educação ambiental continua 
26. Capacitação de agentes ambientais 
27. Capacitação para manejo de recursos naturais 
28. Capacitação para tratamento e reaproveitamento do lixo 
29. Queimada controlada (Conscientização) 
30. Conscientização do uso dos recursos naturais (floresta, animais) 
31. Capacitação de técnicos indígenas em práticas de manejo 
32. Conscientização da importância do uso adequado da água para a comunidade e população do 
entorno 
33. Estabelecer processo de conscientização da importância da preservação das matas ciliares 
34. Conscientização para a utilização dos recursos naturais 
35. Promover processos de capacitação em novas técnicas de manejos dos recursos naturais 
36. apoiar campanhas educativas, acerca dos danos causados pelo uso do agrotóxico. 



Solos 
37. Solos degradados recuperados e reflorestados 
38. Que o uso do subsolo das terras indígenas seja exclusivo dos povos indígenas 
39. Controle da erosão 

Fauna 
40. Proteção da Pesca e caça 
41. Apoiar programas de criação de animais silvestre em cativeiro 
42. estabelecer regras para o controle de criação de animais 
43. Manejo ambiental Oacarés) 

Diversos 
44. Exigir da prefeitura o recolhimento do lixo 
45. Envolvimento maior do IBAMA junto com os índios somente para fiscalização da terra e 
depredação 
46. Punição aos devastadores 
4 7. Cumprimento das leis ambientais 
48. Capacitação, recursos financeiros e estrutura para que os índios possam fiscalizar e proteger os 
recursos naturais das terras Indígenas; 
49. Controle das ações humanas no entorno 
50. Respeitar os limites do parque 
51. Criar um cinturão verde para proteger a área do parque 
52. Normatizar/adequar a construção de estradas e pontes para preservar os recursos naturais 
53. Viabilizar programas de ecoturismo em terras indígenas sob o controle dos índios 
54. Fazer um diagnóstico ou levantamento dos recursos naturais existentes nas áreas indígenas 
55. -Definir plano de gestão de uma forma sustentável baseado nas aptidões apontadas no 
diagnóstico. 
56. Garantir recursos financeiros para execução do diagnóstico e do plano 
57. Proteção contra a Biopirataria 
58. Serviços ambientais (preservação e recuperação) nas terras indígenas reconhecidos e 
remunerados. 
59. Controle pela comunidade do uso sustentável dos recursos naturais (assessoria de pesquisa) 
60. Gerenciamento dos recursos naturais pelos próprios índios 
61. Fiscalização permanente por parte dos órgãos ambientais 
62. Cumprimento das leis e fiscalização 
63. Brigada contra incêndio 
64. Legislação a respeito dos recursos naturais renováveis ou não 

AÇÕES 

1- Criar e implementar ações de inventário com procedimentos definidos a partir das ações para o 
acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado em territórios indígenas. 

2. Diagnosticar as potencialidades e fatores limitantes dos recursos naturais em todas as Terras 
Indígenas para que seja realizada uma gestão territorial efetiva e sustentável, através de mapas 
etnoambiental construídos pelas comunidades indígenas, isto é, enfocando a visão indígena nos 
aspectos sociais, culturais e econômicos. 

3. Identificar nas terras indígenas características, componentes e funções ecológicas, biológicas e 
genéticas de todas as espécies de maior interesse para conservação e utilização socioeconômica 
sustentável, em especial das espécies nativas utilizadas para fins econômicos ou que possuam 
grande valor para os povos indígenas. 



4. Identificar e mapear as principais atividades de pressão ecológica e social no.entorno e no interíor 
das Terras Indígenas e os conflitos deles decorrentes. · • ' · ·· 

5. Identificar e valorar os serviços ambientais prestados pela manutenção dos recursos naturais em 
territórios indígenas. 

6. Realizar diagnóstico de espécies de valor econômico. 

7. Realizar diagnóstico sobre instrumentos econômicos de apoio à gestão dos recursos naturais 
(fundos, ICMS ecológico e outros) já existentes no Brasil e países afins. 

8. Criar implementar mecanismos de compensação pela conservação e preservação da 
biodiversidade em Terras Indígenas. ' 

9. Criar e implementar programas de incentivo à manutenção e desenvolvimento de práticas e 
técnicas indígenas relevantes para a manutenção de variedades agrícolas e raças de criatórios e 
espécies ameaçadas de extinção. · · 

1 O. Adequar a Política de Biodiversidade à Política lndigenista. 

11. Mapear as áreas e os conflitos decorrentes da sobreposição entre Unidades de Conservação e 
Territórios Indígenas. 

12. Criar e implementar uma agenda de ações prioritárias para a resolução, tirando as Unidades de 
Conservação das Terras Indígenas. 

13. Criar metodologias e implementar estudos prévios para avaliação de impactos socioambientais 
no processo de criação de Unidades de Conservação visando à identificação da categoria mais 
adequada à área a ser protegida. 

14. Identificar com a participação dos Povos Indígenas as principais espécies ameaçadas de 
extinção em terras indígenas. 

15. Estudar e implementar alternativas ao uso de espécies ameaçadas de extinção. 

16. Em áreas de fronteira. fortalecer vigilância e exercer repressão ao tráfico de recursos biológicos 
e patrimônio genético. 

17. Criar e implementar os cursos de qualificação de Agentes Indígenas Ambientais, reconhecido 
pelo Estado Brasileiro, para desenvolver e executar os programas voltados aos territórios indígenas 
na questão ambiental. 

18. Criar e implantar conjuntamente com os povos indígenas (em cada território, região ou biorna) 
sistemas de indicadores para o monitoramento permanente da biodiversidade. 

19. Criar mecanismos jurídicos e institucionais de compensação pelos serviços de manutenção da 
biodiversidade em terras indígenas 

20. Criar e implementar o fundo indígena para a conservação e preservação da biodiversidade, 
como forma de pagamento da compensação dos serviços ambientais prestados pelos territórios 
indígenas. 



21. Desenvolver programas de financiamentos especiais, de demanda espontânea, para práticas e 
negócios sustentáveis em territórios indígenas. 

22. Desenvolver instrumentos de certificação para produtos desenvolvidos por povos indígenas 
através de cadeias produtivas sustentáveis. 

23. Criar e executar programa específico para recuperação de áreas alteradas ou degradadas em 
terras indígenas com a participação dos povos envolvidos. 

24. Identificar e priorizar áreas para a recuperação ambiental em terras indígenas. 

25. Identificar e aplicar técnicas tradicionais que possam ser utilizadas na recuperação de áreas 
alteradas ou degradadas respeitando o princípio do consentimento prévio e informado e os direitos 
intelectuais coletivos envolvidos. 

26. Identificar e mapear atividades poluidoras, de alteração ou degradação ambiental no entorno das 
terras indígenas. 

27. Informar aos povos indígenas dos riscos causados pelas atividades poluidoras de alteração ou 
degradação ambiental localizadas no entorno das terras indígenas. 

28. Qualificar os Agentes Indígenas Ambientais para participar de ações preventivas ou corretivas, 
emergenciais ou permanentes para casos de acidentes ambientais que envolvam ou ponham em 
risco as terras indígenas e seus povos. 

29. Criar e realizar campanhas junto aos povos indígenas para divulgar e fortalecer entre eles a 
valorização dos conhecimentos que detêm sobre a biodiversidade e da sua manutenção, inclusive 
através do retomo para estes povos dos resultados de estudos realizados sobre seus 
conhecimentos. 

30. Criar e executar, junto aos decisores de políticas públicas voltadas para os povos indígenas, 
campanhas de valorização dos conhecimentos tradicionais e da importância da interdependência 
entre a biodiversidade e a diversidade cultural e étnica, suas influências sobre a cultura nacional e 
os problemas enfrentados pelos povos indígenas. 

31. Divulgar nos programas e campanhas de Saúde e Educação, inclusive em territórios indígenas, 
a importância das interações entre gestão da biodiversidade e os temas. 



~~~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 

DOCUMENTO FINAL - ANEXO 3 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS PROPOSTAS DO TEMA ATIVIDADES PRODUTIVAS 

1. Criar programa de apoio e incentivo a produção indígena. 

2. Criar linha de crédito específico para indígenas. 

3. Criar recursos financeiros específicos para agricultura de subsistência. 

4. Incrementação técnica e investimento financeiro para a produção familiar indígena. 

5. Ter a garantia de preço mínimo. 

6. Que sejam atendidos por uma assistência técnica continuada. 

7. Valorização do técnico agrícola indígena com capacitação continuada 

8. Ampliar o número de técnicos na área de produção 

9. Estimular e apoiar a manutenção das roças tradicionais 

1 O. Estimular e fortalecer a transmissão dos conhecimentos tradicionais 

11. Resgate e criação de bancos de sementes tradicionais 

12. Atividades agrícola pela FUNAI (com recursos) 

13. Entrega das sementes de acordo com época de plantio. 

14. Que os recursos destinados à agricultura sejam liberados na época apropriada. 

15. Plantio de árvores frutíferas e aproveitamento da produção 

16. Valorização da produtos dos indígenas (extrativistas, agrícolas, artesanais) 

17. Agregação de valor aos produtos indígenas 

18. Incentivo à produção de artesanato e criação de entreposto de venda. 

19. Divulgação do artesanato 

20. Estabelecer uma política de divulgação de produtos produzidos pelos índios 

21. Criação de mercado para os produtos indígenas 
22. Política de apoio à produção, armazenamento, transporte e comercialização 

23. Melhorar a rede de transporte para escoamento da produção 



24. Melhorar a infra-estrutura de beneficiamento de produtos (mandioca, frutas) 

25. Apoio financeiro para transformação de produtos (pupunha, açaí, caju, manga, buriti, dentre 
outros) 

26. Apoio financeiro para aprimoramento de técnicas de produção 

27. Inclusão dos produtos tradicionais na merenda escolar (mercado) 

28. Apoio financeiro para aquisição de meios de transporte 

29. Apoio no transporte fluvial e terrestre para escoamento da produção 

30. Criação de pomares, plantio de frutas não tradicionais como laranja, tangerina, abacate, mamão. 

31. Incentivos para extração (comercialização) de frutos silvestres como açaí, castanha, pequiá, 
sapucaia 

32. Incentivo e orientação para plantio de hortaliças 

33. Incentivo ao plantio do Guaraná 

34. Realização de estudos para identificação de produtos extrativos com potencial econômico 

35. Realização de estudos de mercado para pupunha 

36. Criação de animais, como galinha, porco, peixes, abelhas, gado, búfalo, avicultura. 

37. Construção de pontes e aquisição de animais.de carga 

38. Galpões na cidade para armazenar os produtos que vão para as feiras (para não ter q vender mais 
barato). 

39. Transporte adequado para comercializar alimentos. Barcos maiores. 

40. Recursos específicos para comunidades indígenas para construção de pontes e estradas. 

41. Construção de estrada dentro do Brasil 

42. Acesso livre pela Venezuela para os povos indígenas trazerem sua produção 

43. Recursos financeiros e técnicos para trabalhar no semi-árido 

44. Acesso a linhas de crédito no FCO - Fundo Constitucional do e.o. 

45. Criação de um fundo de apoio à agricultura indígena sob o controle dos índios 

46. Incentivo ao plantio de erva mate 

47. Realizar mapeamento para o conhecimento do potencial das TI (solo, terra, ... ) 

48. apoio técnico e financeiro para..,. tecnologia sem agrotóxico 



49. Incentivar o aproveitamento das plantas nativas e cultivadas 

50. Projeto de irrigação aproveitando o potencial existente 

51. Incentivo para diversificação da produção agrícola 

52. Capacitação 

53. Capacitação técnica, considerando o conhecimento tradicional 

54. Manejo das áreas de agricultura para evitar esgotamento da terra. 

55. Capacitação e apoio técnico para aprimorar a qualidade de produtos artesanais 

56. Capacitação (comercialização, agricultura e pecuária) 

57. Capacitação técnica para o semi-árido 

58. Difundir técnicas de convivência com semi-árido: aproveitamento da caatinga. 

AÇÕES 

1. Criação de linha de crédito especifica para agricultura e pecuária de subsistência, para apoiar e 
incentivar a produção de alimentos tradicionais e outros básicos do consumo indígena, nas terras 
indígenas. 

2. Apoiar as comunidades e famílias indígenas com a assistência técnica qualificada, para que os 
mesmos possam desenvolver formas alternativas de produção de alimentos básicos. 

3. Apoiar a inclusão dos produtos alimentares tradicionais na merenda das escolas indígenas, 
respeitando os hábitos alimentares e contribuindo para a renda familiar. 

4. Apoiar o resgate e criar bancos de sementes tradicionais indígenas. 

5. Criação e implementação de linha de crédito específica para a produção, armazenamento e 
comercialização da agricultura e pecuária como fonte de renda, nas terras indígenas, sem 
burocracia. 

6. Criação e implementação de linha de crédito especifica para a produção, armazenamento e 
comercialização de produtos florestais extrativista como fonte de renda, nas terras indígenas, sem 
burocracia. 

7. Criação e implementação de linha de crédito específica para o florestamento, reflorestamento e 
recuperação de áreas degradadas nas terras indígenas, sem burocracia e exigências inexeqüíveis. 

8. Criação e implementação de linha de crédito específica para a produção e comercialização de 
artesanatos indígenas, bem como o manejo da matéria-prima nas terras indígenas como fonte de 
renda, sem burocracia e exigências inexeqüíveis. 

9. Incentivo para a agricultura orgânica. 

1 O. Criação para uma linha de crédito específica para a medicina tradicional 
/ l- 



11. Apoiar os produtores indígenas com a assistência técnica qualificada, para que os mesmos 
possam ter melhor produtividade, melhor qualidade nos produtos, bem como desenvolver formas de 
agregação de valores nos produtos, além de desenvolver formas alternativas de produção. 

12. Apoiar a capacitação e qualificação de técnicos indígenas para a valorização da produção 
tradicional, bem como ter a assistência técnica continua. 

13. Criar linha de crédito para compra de implementes agropecuários e florestais, usados na 
produção, bem como meios de transportes a serem usados no escoamento e comercialização da 
produção, sem burocracia. 

14. Apoiar na divulgação e certificação dos produtos indígenas. 

15. Construir e/ou melhorar as vias de escoamento da produção indígena, como forma de tornar os 
produtos mais competitivos. 
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DOCUMENTO FINAL - ANEXO 4 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS DO TEMA ALIMENT AÇAO E 
NUTRIÇÃO 

Estratégias para capacitação de recursos humanos em Alimentação e Nutrição com base no 
respeito a diversidade cultural de cada povo indígena. 

1. O desenvolvimento de ações para a melhoria da situação alimentar e nutricional das comunidades 
indígenas requer profissionais capacitados, desde as universidades e continuamente nos serviços. 

2. Para aumentar a disponibilidade de alimentos e a nutrição adequada é preciso que os profissionais 
saibam formular, desenvolver e avaliar os projetos que visem a melhoria da qualidade de vida 
contando com a participação da comunidade em cada etapa e dando incentivo às famílias indígenas 
na construção de soluções para seus problemas nutricionais e respeitando a variedade de culturas. 

3. Nesse sentido, requer-se o apoio de profissionais nutricionistas nas equipes para as ações voltadas 
à alimentação e nutrição com o objetivo de facilitar, direcionar e descentralizar as decisões nessa área 
estimulando o uso dos recursos de cada região. 

4. Deve ser dado reforço no conhecimento da alimentação e nutrição entre os profissionais com 
ênfase no respeito à cultura e quanto à importância do apolo e não-discriminação dos agentes 
indígenas locais, das famílias e pessoas mais velhas valorizando o seu saber popular que os 
permitiram sobreviver a tantos anos. 

5. Deverá ser freqüente, para profissionais de nível superior, agentes indígenas de saúde, 
merendeiras, professores indígenas, e inclusive as mães/pais/ responsáveis/ familiares principalmente 
quanto às orientações para alimentação saudável, a reeducação alimentar em vista da grande 
interferência dos costumes alimentares do não-índio e compra habitual de alimentos da cidade, 
diferenciação da qualidade de alimentos industrializados e alimentos naturais/ tradicionais, 
utilização/higiene/armazenamento de alimentos, alimentação para doenças como obesidade, 
diabetes, hipertensão, consumo de água tratada, uso de recursos e alimentos locais/ regionais para 
mobilização da comunidade e aumento do acesso aos alimentos, estimular o aproveitamento integral 
dos alimentos e o consumo de forma variada respeitando-se a cultura quanto aos alimentos e quanto 
ao preparo e culinária tradicional, com ênfase em evitar o desperdício. 

6. Mostra-se necessário o apoio para a criação de consciência ao nível de decisão política sobre as 
vantagens em se abordar as questões voltadas a alimentação e nutrição no contexto da segurança 
alimentar e nutricional. 

Monitoramento da situação alimentar e nutricional dos povos indígenas, com apoio dos 
mesmos. 

7. Mostra-se necessano a realização de um processo permanente de compilação, análise e 
distribuição das informações para a manutenção de um conhecimento atualizado do estado nutricional 
dos povos indígenas, identificando mudanças, causas e tendências, a fim de predizer possíveis 
variações e decidir oportunamente as ações preventivas ou corretivas indispensáveis que cada caso 
demande. Para tanto, deve-se priorizar a implantação de um sistema de Vigilância Alimentar e 



Nutricional para formação de uma base de dados da condição nutricional em cada região, através de 
parcerias entre as comunidades e instituições responsáveis pelo atendimento à saúde. 

8. Criar um padrão indígena para medição do estado nutricional. 

9. Deve-se prever capacitação para os AIS e os profissionais de nível superior ligados ao sistema em 
utilização e leitura dos instrumentos, interpretação das medições, além de noções de nutrição e 
composição de alimentos. 

1 O. Na operacionalização da Vigilância Alimentar e Nutricional deve-se prever a elaboração de 
protocolos de supervisão e definição/recomendação de equipamentos e fichas de registro, além de 
proposição de medidas de intervenção, recursos para balanças e equipamentos a fim de garantir a 
continuidade. 

11. Um princípio importante seria reunir os setores na solução dos problemas que direta ou 
indiretamente se mostrem como causas dos problemas nutricionais identificados. 

Apoio a pesquisas na área de alimentação e nutrição, com a participação de representantes 
dos povos indígenas em todos os processes, desde o planejamento até a avaliação. 

12. As pesquisas deverão apoiar a identificação do valor nutritivo dos alimentos tradicionais. 

13. Deve haver participação na coordenação das pesquisas da Funai, Funasa, antropólogos, 
Organizações indígenas, Caciques, Pagés, mulheres Indígenas e outras lideranças indígenas. 

14. Qualificar as equipes locais para executar pesquisas, para evitar assim o patenteamento dos 
resultados sem o conhecimento dos povos indígenas, a fim de que no futuro os povos indígenas não 
dependam de pesquisadores de fora. 

Estímulo à intersetorialidade ao acesso à alimentação de qualidade, em quantidade suficiente e 
de modo permanente, devendo as parcerias serem feitas com as associações indígenas. 

15. Projetos de segurança alimentar e nutricional, e projetos -para melhoria das condições de 
sanitárias e de saneamento das comunidades devem ser articulados de forma intersetorial a fim de 
garantir uma alimentação suficiente e de boa qualidade para todos os índios garantindo sua dignidade 
como seres humanos. 

16. Os projetos devem prevenir desde desnutrição, carências de micronutrientes, até obesidade, 
hipertensão, diabetes. 

17. Ressalta-se que é amplamente solicitada que a prefeitura cumpra suas obrigações com respeito e 
ouvindo os povos indígenas. 

18. O apoio do Ministério Público e da Procuradoria Geral da República deve ser enfatizado para a 
garantia dos serviços sociais. 

19. A conscientização nas escolas indígenas sobre alimentação saudável deve ser reforçada sem que 
se esqueça a conscientização nas escolas urbanas sobre a necessidade de respeito e valorização da 
diversidade cultural representada pela alimentação. 

20. Devem ser estimulados a parceria e os convênios com as universidades. 

21. Os programas devem ser gerenciados por organizações indígenas. 



Promoção de práticas alimentares e. estilos de vida saudáveis e culturalmente aceitos 
pennitindo a incorporação de culturas não indígenas desde que respeitadas as especificidades 
de cada povo. 

22. Inclui-se aqui o aumento no conhecimento, o fornecimento de orientações nutricionais, e técnicas 
de educação e reeducação nutricional. 

23. Deve-se dar ênfase ao resgate/conservação do hábito alimentar e da culinária tradicional, 
observando-se a necessidade de atualizações e orientações quanto aos alimentos comprados nas 
cidades próximas. 

24. Ressalta-se que o etnodesenvolvimento deve ser entendido não somente como a necessidade de 
se reaproximar da cultura, mas também de incorporar o que há de adequado nas outras culturas, 
reconhecendo o acúmulo de inovações e de saberes nas diversas culturas. 

25. A promoção da alimentação saudável deve ser realizada nas escolas pelos professores indígenas, 
nos serviços de saúde, etc, devendo se dar atenção a todas as fases do ciclo de vida. 

26. mostra-se relevante o reconhecimento do saber popular e a atuação conjunta dos profissionais 
com a comunidade para a identificação dos recursos locais e culturalmente aceitos. 

Prevenção e Controle dos distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e 
nutrição. 

27. Prioridade deve ser dada à prevenção, mas no caso de eles já existirem, medidas interventivas 
eficientes devem ser tomadas. Ambas ações, baseadas na discussão com as próprias famílias e 
comunidades com seus recursos locais. 

28. Deve haver ainda a garantia do acompanhamento e da avaliação das ações implementadas. 

29. Devem ser estimuladas as hortas nas escolas, hortas comunitárias, educação nutricional nas 
escolas/ comunidades/ serviços de saúde, ainda a adequação da merenda escolar, todos de acordo 
com a decisão e necessidade da comunidade. 

30. Deve-se estimular a descentralização da merenda por aldeia ou Terra Indígena, usando os 
próprios alimentos produzidos localmente e de acordo com a decisão dos índios quanto à qualidade e 
quantidade. A merenda escolar indígena a muito se mostra inadequada do ponto de vista cultural ou 
mesmo com alimentos vencidos, além de insuficiente na quantidade. Quando é distribuída, muitas 
vezes é feita de forma irregular, em alguns locais chegando somente 1 ou 2 vezes por ano. Há 
comunidades de difícil e caro acesso por falta de estradas, e da necessidade de utilização de 
embarcações muitas vezes inadequadas por longo tempo ou frete de aeronaves. 

31. Faz-se relevante a contratação de merendeiras indígenas capacitadas regularmente para garantia 
de preparo de alimentos de modo adequado, além de local apto para armazenamento e preparação 
da merenda. 

32. No caso da desnutrição infantil já instalada, há casos de necessidade de formação de centro de 
recuperação nutricional, com ações educativas/preventivas e contratação de recursos humanos 
capacitados com o objetivo final de evitar a recorrência com a volta à comunidade. 
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33. A alimentação normal ou as dietas especiais fornecidas nas casas de apoio devem ter 
acompanhamento de profissional nutricionista da equipe garantindo também um retorno à comunidade 
observando a integralidade do atendimento. 

34. Ênfase será concedida à garantia do acesso aos programas de todas as esferas governamentais, 
observando a universalidade do atendimento às famílias e a continuidade dos programas. 

35. Programas específicos para a população indígena deverão ser criados visando a auto 
sustentabilidade e não somente medidas emergenciais como no caso de cestas básicas. 

36. Mesmo para os casos em que as cestas básicas se façam necessárias, o seus componentes 
deverão ser de acordo com os hábitos alimentares e respeitando o tamanho das famílias. 

37. Os programas em geral deverão facilitar um maior controle sobre o clientelismo na seleção dos 
beneficiários aumentando e melhorando o acesso aos mecanismos de denúncia e conscientização da 
comunidade, com fiscalização do uso indevido ou exploração dos benefícios fornecidos aos índios. 

38. Ressalta-se que as intervenções emergenciais devem ser realizadas em conjunto com 
intervenções mais profundas. 

39. Requisitos básicos como documentação merecem atenção especial visto que muitos índios ficam 
fora dos programas por não possuírem documentos de identificação. 

40. Os programas/ projetos devem estimular a geração de renda e a autonomia. 
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DOCUMENTO FINAL - ANEXO 5 
Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS PROPOSTAS DO TEMA SAÚDE 

1- Garantir inclusão dos povos indígenas nos programas sociais do governo (de transferência de 
renda e outros), com cadastramento diferenciado e executados pelas organizações indígenas. 
FUNAI e FUNASA e orientação às comunidades sobre o uso do cartão da Bolsa Família, 
mecanismos de fiscalização e denúncia dos abusos e autuação dos exploradores. 

2- Garantir serviços de saúde aos povos indígenas resistentes e aos índios da cidade, de acordo com 
critérios definidos nos conselhos locais e distritais, de modo a não estimular o processo de 
urbanização. 

3- Redefinir as áreas territoriais de alguns distritos, de acordo com critérios discutidos nos conselhos 
locais e distritais. 

4- Estabelecer formas alternativas de repasse de recursos, que não sejam convênios, em caso de 
parcerias com organizações indígenas. 

5- Revisar as normas e instrumentos de planejamento e controle financeiro da saúde indígena, de 
modo a contemplar adequadamente a realidade, as necessidades e o crescimento demográfico 
dos povos indígenas, evitar a descontinuidade no atendimento e melhorar as relações entre o 
responsável sanitário, os prestadores de serviços e os usuários indígenas. 

6- Estimular e ampliar a articulação entre os órgãos de saúde indígena com as demais instâncias do 
Sistema Único de Saúde e os setores responsáveis pela educação, a segurança alimentar e o 
desenvolvimento indígena sustentável, em cada região. 

7- Ampla, urgente e efetiva articulação intersetorial para melhoramento das condições de habitação, 
saneamento e disponibilidade de alimentação saudável, com ações complementares previstas para 
os períodos de penúria. 

8- Melhorar o SUS para todos. 

9- Realizar um novo censo indígena. 

1 O- Melhorar e ampliar a infra-estrutura dos postos de saúde e pólos-base dentro das terras 
indígenas, dotando-os adequadamente com equipe permanente e equipamento completos, 
inclusive meios de comunicação e material de apoio administrativo. 

11- Ampliar a rede de casas de saúde regionalizadas, de laboratórios e unidades de referência para 
exames clínicos, vigilância sanitária e atenção de média e alta complexidade. 

12- Melhorar a qualidade do atendimento nos hospitais de referência, capacitando os profissionais 
para atendimento diferenciado aos pacientes e acompanhantes indígenas e uma relação 
respeitosa com os Agentes Indígenas de Saúde. 

13- Viabilizar meios de transporte suficientes e adequados para atendimento permanente nas aldeias, 
bem como para remoção e retomo dos pacientes, de acordo com a realidade de cada região. 



14- Priorizar, ampliar e agilizar ações de saneamento, concluindo as obras iniciadas, de modo a 
implantar sistema de abastecimento de água potável e saneamento básico em todas as aldeias. 

15- Informar, treinar e equipar as comunidades para tratamento e destino adequados do lixo, além de 
estender às aldeias os serviços públicos de coleta de lixo. 

16- Implantar centros de atividades educativas nas aldeias, com incentivo à recuperação de saberes e 
práticas tradicionais nas comunidades. 

17- Aumentar o número de equipes multiprofissionais de saúde indígena de acordo com tamanho e 
dispersão da população, incluindo nutricionistas, e outros profissionais, além de médico, dentista e 
enfermeira, de acordo com a necessidade local. 

18- Destinar profissionais específicos, bem como priorizar recursos para implantar a saúde preventiva 
e a educação para a saúde nas escolas, nas famílias e nas comunidades. 

19- Garantia de capacitação e reciclagem dos profissionais e trabalhadores da Funasa, dos hospitais 
de referência e das equipes de saúde que atuam nos DSEI quanto aos direitos e questões 
indígenas, visando melhorar a qualidade dos serviços e um maior comprometimento. 

20- Preparação dos profissionais e trabalhadores da Saúde Indígena para o relacionamento 
intercultural. 

21- Programas de capacitação/formação e requalificação continuada de profissionais, agentes de 
saúde e parteiras indígenas, articulando os conhecimentos médicos científicos com os das 
medicinas tradicionais indígenas. 

22- Garantir concurso público diferenciado para profissionais indígenas. 

23- Equiparação salarial dos agentes de saúde indígena, auxiliares de enfermagem e outros 
profissionais indígenas e não indígenas, com piso salarial unificado e melhorado. 

24- Garantir acesso a curto prazo dos Agentes Indígenas de saúde ao ensino de primeiro grau, 
criando condições, inclusive financeiras, para o acesso de indígenas à formação e capacitação 
técnica e superior nas diversas áreas da saúde, para que atuem nas próprias comunidades. 

25- Implantar acompanhamento e supervisão para aperfeiçoamento do trabalho dos agentes 
indígenas de saúde. 

26- Os pólos base devem proporcionar aos índios estágios reconhecidos na sua formação em 
enfermagem, saúde bucal, analises laboratoriais etc. 

27- Aumentar o número de agentes indígenas de saúde, de saneamento, auxiliares de enfermagem 
indígenas trabalhando nas aldeias. 

28- Concursos diferenciados para profissionais e trabalhadores indígenas. 

29- Mais vagas para participantes indígenas nas reuniões e capacitações 

30- Parcerias com lingüistas para elaboração de programas de formação de Agentes de Saúde nas 
suas próprias línguas. 



31- Fazer cumprir a Lei 9.836, que garante modelo da saúde indígena com acesso universal, 
abordagem diferenciada e atendimento integral, considerando a realidade local e as 
especificidades culturais dos povos indígenas. 

32- Garantir atendimento sem fronteiras distritais e informação adequada aos índios em tratamento 
sobre por que e do que estão sendo tratados. 

33- Implantação de programa especial de prevenção, tratamento e monitoramento de DST/AIDs nas 
áreas de fronteira, nas aldeias, principalmente nas áreas indígenas intrusadas, nas CASAI e entre 
as famílias residentes nas cidades. 

34- Apoio do Ministério da Saúde para definição de tabelas adequadas à morfologia dos diferentes 
povos indígenas para uso nas ações de vigilância nutricional. 

35- Garantir auxílio alimentação e atendimento domiciliar aos deficientes físicos. 

36- Realizar estudos e prover soluções sobre a ocorrência de contaminação por mercúrio, via 
consumo de peixe, nas comunidades indígenas. 

37- Desenvolver programas específicos para evitar o consumo abusivo de álcool e outras drogas que 
criam dependência. 

38- Implantar programas de orientação para o planejamento familiar, respeitando as peculiaridades e 
interesses de cada povo. 

39- Garantir atendimento médico e odontológico permanente nas aldeias e atendimento oftalmológico 
itinerante, com garantia de direito a óculos, cirurgias e tratamentos em centros especializados, 
incluindo atendimentos emergenciais. 
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DOCUMENTO FINAL - ANEXO 6 

Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS PROPOSTAS DO TEMA EDUCAÇAO 

1. Garantir aporte maior de recursos para execução de políticas voltadas às questões indígenas; 

2. Realizar uma Conferência Nacional de Educação Indígena; 

3. Garantir a participação dos representantes indígenas no planejamento, elaboração e execução 
de políticas e programas de educação voltados à população. 

4. Dotar a Secretaria de Educação Indígena do Ministério da Educação de pessoal técnico 
qualificado e meios operacionais de elaborar, implantar e implementar Políticas de Educação 
Indígena. 

5. Tornar prioridade as causas indígenas nas instâncias estaduais e municipais de educação, de 
forma que as políticas de educação sejam executadas com maior empenho pelos gestores 
locais. 

6. Criar uma área específica para a educação indígena, nas secretarias estaduais e municipais 
de educação, com um responsável local que assuma a responsabilidade de executar as 
políticas no seu âmbito de atuação e que sirva de referência para as lideranças se reportar 
quando for necessário. 

7. Especificar modelos de educação formal e tradicional, conteúdos diferenciados. Elaborar 
sistema próprio de educação indígena (currículos) e construção de uma proposta curricular de 
acordo com peculiaridades indígenas. Autonomia para as escolas (Diretoria colegiada e 
conselho local) definir o Calendário Escolar em cada comunidade, de acordo com a realidade 
local. 

8. Garantir quotas para os Povos Indígenas nas Universidades Públicas e nos concursos 
públicos. 

9. Dar condições operacionais para a execução das políticas de educação, garantindo melhor 
qualidade de ensino às comunidades. 

1 O. Garantir a prioridade de inclusão das famílias indígenas nos Programas Govemamentais, mais 
especificamente de Transferência direta de renda. 

11. Implementar Política para erradicar o analfabetismo. 

12. Revitalizar e/ou criar o atendimento às comunidades que dependem de transporte aéreo. 

12. Apoiar a criação de creches indígenas. 

13. Implantar e/ou implementar a pré-escola e o ensino fundamental (1ª a 8ª série) em todas as 
Aldeias ou próximo das mesmas, de forma que todas as crianças indígenas possam estudar. 

14. Viabilizar de jovens (Ensino Médio) e adultos nas Aldeias ou próximo das mesmas 
(regionalizado), de forma que os jovens não precisem ir para a cidade continuar os estudos. 



Ou se for o caso, dar condições de moradia e sobrevivência (Casa de Apoio) para os 
estudantes que forem morar nas cidades. 

15. Viabilizar o transporte escolar (ônibus, barco, carro) para levar os estudantes para estudar na 
cidade ou para outra Aldeia, quando for o caso. 

16. Construir e/ou reformar locais para o funcionamento das escolas, com equipamentos 
(computadores) e materiais de apoio necessários ao pleno desenvolvimento do ensino. 

17. Contratar pessoal de apoio às escolas (merendeiras). 

18. Disponibilizar material didático adequado em quantidade suficiente para todos os alunos, na 
língua mãe. 

19. Maior fiscalização por parte dos órgãos responsáveis na execução das políticas de educação, 
de forma que as leis sejam cumpridas, como exemplo: a garantia do ensino bilíngüe. 

20. Viabilizar a implementação da categoria escola indígena em todos os Estados, com calendário 
diferenciado. 

21. Selecionar professores devidamente capacitados para o ensino bilíngüe, preferencialmente 
indígenas, de forma que sejam comprometidos à causa. 

22. Incluir esporte e lazer nas atividades de educação, de acordo com o costume indígena. 

23. Garantir a formação continuada para professores indígenas. 

24. Garantir apoio técnico e financeiro à implementação da escola diferenciada. 

25. Maior valorização dos professores, com garantias de trabalho e salário condizente com a 
realidade. 

26. Descentralizar a compra da merenda escolar, adequando-a aos costumes locais, em 
quantidade suficiente, utilizando os gêneros alimentícios produzidos pela própria comunidade, 
incentivando as hortas caseiras e comunitárias nas Aldeias. 

27. Instalar energia elétrica nas Aldeias. 

28. Apoiar a criação de materiais didáticos e pedagógicos nas diferentes áreas, respeitadas as 
diferenças culturais. 

29. Incluir a informática no currículo dos estudantes do Ensino Médio. 

30. Liberação de recursos para o Centro de Antropologia Indígena (UNI)- Rio Branco/AC. 

31. Parcerias locais para garantir o cumprimento da legislação educacional. 

32. Criação do passe livre para alunos indígenas que estudam na cidade (ônibus). 

33. Implantar a TV escola nas escolas indígenas. 

34. Para o Povo Fulni-ô, garantir de segurança para as escolas e casas da aldeia, no período de 
migração da comunidade - índios como guardas municipais. 



35. Incentivar a implantação de roças e hortas escolares. 

36. Incentivar o trabalho das crianças junto às Aldeias, devido ao valor cultural que representa 
para o Povo, sem prejudicar seu horário de freqüência à escola. 

37. Pré-vestibular e vestibular específico para população indígena, garantindo condições de 
igualdade na concorrência das vagas nas Universidades. 

38. Criar Centros de formação polivalente e/ou escolas técnicas e profissionalizantes para a 
formação de índios especializados. 

39. Criar uma Universidade exclusiva para os povos indígenas (Estado do Mato Grosso/ Parque 
do Xingu), onde se ministre o ensino científico integrado com o conhecimento tradicional. 

40. Garantir a capacitação continuada para todos os profissionais que lidam com a educação dos 
Povos Indígenas e para o ensino especial. 

41. Proporcionar ensino diferenciado para a formação dos profissionais em nível superior. 

42. Viabilizar Bolsas de estudo para os alunos que ingressarem em faculdades particulares, por 
falta de opção de Universidades públicas. 

43. Reativar magistério indígena para a formação de professores indígenas. 

44. Reconhecimento da cultura tradicional como parte integrante da educação formal do índio. 

45. Preservação da cultura indígena, com o incentivo ao artesanato local, por meio de cursos 
locais. 

46. Construir Centros culturais para as festas e museus. 

47. Incentivo a transmissão da memória de festas e rituais (cultura); 

48. Integrar as lideranças indígenas para fazer um trabalho junto aos parlamentares e aprovar 
verba para viabilizar os recursos necessários para a educação escolar indígena, em nível 
estadual, municipal e federal. 

49. Criar mecanismos de apoio e/ou auxílio financeiro para viabilizar a moradia e condições de 
sobrevivência para os índios que moram nas cidades para completar os estudos. 

50. Criar Conselhos deliberativos das escolas indígenas e a participação da comunidade indígena, 
em nível municipal e estadual. 

51. Identificar e viabilizar mecanismos de participação efetiva das comunidades indígenas nas 
políticas de educação. 

52. Incentivo à criação de associação de professores. 
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DOCUMENTO FINAL - ANEXO 7 

Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil 

SISTEMATIZAÇAO DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS DO TEMA CONTROLE SOCIAL 

Promover a formação e capacitação dos conselheiros para o exercício de sua competência 
legal. 

1. As lideranças locais, conselheiros e inclusive professores indígenas deverão ser universal e 
continuamente capacitados para o controle social, inclusive para a prática da formação do conselho. 

2. As organizações indígenas deverão receber apoio financeiro e capacitação pelos entes 
governamentais e ONGs para realizar atividades em controle social, incluindo noções de 
administração, organização e assuntos específicos às questões indígenas como meio ambiente, 
reflorestamento, formação de associações/organizações indígenas, etc. 

3. Que seja reforçado a importância do repasse de informações entre o líder, o cacique, o capitão e a 
comunidade. 

4. Capacitar para a fiscalização do uso indevido dos benefícios sociais e combate ao clientelismo. 

5. Reforçar a necessidade de maior participação das mulheres nas diversas instâncias de controle 
social. 

6. Possibilitar interação com os povos de outras regiões a fim de ampliar a visão quanto aos 
problemas existentes e às suas soluções. 

Desenvolver estratégias que diminuam os obstáculos e favoreçam a participação das 
lideranças indígenas nas atividades dos Conselhos em nível local e nas instâncias estaduais e 
federal. 

7. Solicitar maior apoio e acompanhamento da execução, da esfera federal, da Funai e do Ministério 
Público para atividades relacionadas ao controle social. 

8. Realizar um diagnóstico do funcionamento de cada conselho quanto à passagem, ajuda de custo, 
estudo da logística, necessidade de materiais, a fim de direcionar apoio de acordo com as 
necessidades específicas e possibilitar a garantia de condições físico-financeiras para a execução do 
papel dos conselhos nas comunidades com acompanhamento, multiplicação, e avaliação das ações. 

9. Que os recursos sejam disponibilizados diretamente pela Funasa ou organizações conveniadas 
para o controle social da saúde. 

1 O. Articular intersetorialmente, como com o Ministério dos Transportes para apoio no deslocamento 
dos conselheiros, ressaltando-se que o ideal é que as reuniões referentes aos indígenas sejam feitas 
nas aldeias. 

11. Especificar nos planos de saúde, os recursos necessários para viabilizar a presença dos 
representantes indígenas nos conselhos de saúde. 



12. Cada povo indígena deverá ter ao menos um conselheiro representando-o, além disso, todos os 
conselhos deverão ter ao menos um representante indígena seja na esfera local, distrital, municipal, 
estadual, federal a fim de que todos tenham seu controle social. 

13. Contribuir para a disseminação das informações discutidas nos conselhos, além de garantia do 
cumprimento, acompanhamento e fiscalização das deliberações dos conselhos. 

14. Devem ser promovidos encontros sobre parlamentos indígenas nacionais/ regionais. 

15. Cotas no Congresso Nacional devem ser destinadas a parlamentares indígenas, com um 
deputado estadual e um deputado federal, além de um senador indígena por região brasileira. 

16. Que a comunidade participe na escolha dos representantes do conselho, visto que, normalmente, 
a mesma não está incluída nas decisões políticas. 

17. Ê preciso garantir critérios mínimos para a escolha dos conselheiros. 

18. Ê de extrema relevância a criação de conselhos nos locais que ainda não o possuem. 

19. Estimular a participação nos conselhos das equipes locais que trabalham nas áreas - Funasa, 
Funai, ONGs. 

20. Que seja aumentado o teto dos DSEls e Postos Indígenas para financiar reuniões com as 
comunidades. 

21. Facilitar a manutenção de formas tradicionais de participação da comunidade. 

22. Que sejam asseguradas em leis as questões culturais específicas das comunidades indígenas. 

Propiciar a disseminação do controle social para todas as instituições que trabalhem à questão 
indígena. 

23. O controle social deverá ser implementado/ criado em todas as políticas referentes aos indígenas 
- educação, saúde, etc, e todos os órgãos como Funasa, Funai, lbama, ONG indígenas, entre outros. 

24. Que a Prefeitura tenha obrigações com a questão indígena, respeitando e ouvindo os indigenas 
nas questões relacionadas aos mesmos. 

25. Propiciar a transparência em relação à prestação de contas dos órgãos que recebem recurso da 
questão indígena. 

Contribuir para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos sobre 
a importância do controle social para a garantia dos direitos indígenas. 

26. Mostra-se necessário fortalecer o acesso à informação sobre o Controle Social junto às 
comunidades indígenas. 

27. Apoiar movimentos indígenas nacionais para defesa de seus direitos e necessidades. 

28. Incentivar a participação das mulheres. 

29. Devem ser parceiros do governo associações e cooperativas indígenas. 



30. As famílias indígenas devem ser informadas da importância dos conselhos e do controle social 
como um todo, desde as eleições até a atuação dos órgãos de denúncia como Ministério Público, 
Conselhos Tutelares, etc. 

31. Garantir a capacitação de maior número de pessoas nas bases. 
Capacitação dos não-índios com relação aos direitos dos índios. 
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