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NOTA DE CONCEITO 
 
“CONCORDANDO que o conteúdo do Direito à Alimentação dos Povos Indígenas é um direito 

coletivo baseado em nossa relação espiritual especial com a Mãe Terra, nossas terras e 
territórios, meio ambiente e recursos naturais que fornecem nossa nutrição tradicional; 

ressaltando que os meios de subsistência dos Povos Indígenas alimentam nossas culturas, 
línguas, vida social, visão de mundo e, principalmente, nossa relação com a Mãe Terra; 

enfatizando que a negação do Direito à Alimentação dos Povos Indígenas não apenas nos nega 
nossa sobrevivência física, mas também nos nega nossa organização social, nossas culturas, 

tradições, línguas, espiritualidade, soberania e identidade total; é uma negação de nossa 
existência indígena coletiva ” 

- Da Declaração de Atitlán adotada na primeira Consulta Global dos Povos Indígenas sobre o 
Direito à Alimentação, co-patrocinada pelo IITC e pela FAO da ONU, de 17 a 19 de abril de 

2002 
 

A Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, setembro de 2021    
 
Em setembro de 2021, Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres irá convocar uma 
Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU em conjunto com os 76º Sessão da Assembleia Geral. A 
Cúpula tem como objetivo sensibilizar a opinião pública mundial e estabelecer compromissos e 
medidas globais que transformem os sistemas alimentares para erradicar a fome, responder a 
crises interligadas que afetam a produção de alimentos, incluindo COVID-19 e mudanças 
climáticas, e reduzir a incidência de doenças relacionadas aos alimentos durante a cura e 
sustentando o planeta.  
 
A Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU será organizada em 5 linhas de ação: (1) Garantir o 
acesso a alimentos seguros e nutritivos para todos; (2) Mudança para padrões de consumo 
sustentáveis; (3) Aumentar a produção positiva para a natureza; (4) Fazer progredir os meios de 
subsistência eqüitativos e; (5) Desenvolver resiliência a vulnerabilidades, choques e estresse. 
 
A resiliência dos sistemas alimentares dos povos indígenas está incluída na linha de ação 5.  Ele 
se concentra em garantir "a funcionalidade contínua de sistemas alimentares sustentáveis em 
geografias sujeitas a conflitos, desastres climáticos e naturais, e também para mitigar os impactos 
de pandemias relacionadas à saúde nos sistemas alimentares em todos os níveis de 
desenvolvimento, garantindo que os alimentos sejam saudáveis, resilientes, abundantes e 
culturalmente relevante. ”  
 
Esta Consulta, “Garantir a Resiliência dos Sistemas Alimentares dos Povos Indígenas” patrocinado pelo 
Conselho Internacional do Tratado do Índio (IITC), é um de uma série de diálogos realizados 
pelos Povos Indígenas e suas organizações em todo o mundo.   A intenção é garantir que os 
resultados da Cúpula incluam contribuições de praticantes indígenas e detentores de 
conhecimento, incluindo homens, mulheres, jovens e idosos de sistemas alimentares de 
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agricultura, pesca, pastor, coleta, pastoreio e caça.  Esses diálogos proporcionarão uma 
oportunidade para os Povos Indígenas se conectarem formalmente com a Cúpula por meio de 
um mecanismo oficial, a fim de apresentar suas recomendações e propor compromissos para 
restaurar e manter sistemas alimentares sustentáveis, explorando novas maneiras de trabalhar 
juntos e incentivando a ação colaborativa. 
O relatório deste e de vários diálogos preparatórios de povos indígenas específicos da região, 
incluindo compromissos recomendados para a Cúpula e Estados membros refletindo as 
perspectivas e experiências vividas de produtores de alimentos indígenas, será apresentado na 
Pré-cúpula em Roma, de 26 a 28 de julho 2021.  Um rascunho do documento final para a Cúpula 
dos Sistemas Alimentares da ONU em setembro será desenvolvido na Pré-Cúpula.   O 
organizador líder da Linha 5 do Programa Mundial de Alimentos solicitou que limitássemos 
nossa contribuição a 5 compromissos principais para garantir que eles pudessem ser incluídos 
no que se espera ser um documento final curto contendo compromissos dos Estados e de outros 
participantes.     
 
Para obter mais informações sobre a Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, acesse:  
https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks 
 
Temas e compromissos propostos para discussão na Consulta 
 
De 2002 a 2021, o IITC co-organizou mais de 25 reuniões internacionais, regionais e locais de 
Soberania Alimentar realizadas em territórios indígenas nas Américas do Norte, Central e do Sul, 
nas regiões Ártico e Pacífico.  Os parceiros organizadores foram a Aliança dos Povos Indígenas 
pela Soberania Alimentar, Conhecimento Tradicional e Mudança Climática, Nações Tribais e 
comunidades Indígenas patrocinadoras, e redes e organizações de Povos Indígenas que 
representam os produtores indígenas de base.   Duas Cúpulas Internacionais realizadas na 
Guatemala e na Nicarágua foram co-patrocinadas pela Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) e contaram com participantes de sistemas alimentares 
indígenas e regiões de todo o mundo.  A maioria das reuniões se concentrou em regiões 
específicas, sistemas alimentares e / ou fontes de alimentos essenciais que fornecem uma base 
para aspectos inter-relacionados da espiritualidade, nutrição, identidade, ecossistemas, relações 
do mundo natural e sobrevivência das culturas dos povos indígenas  Os exemplos incluem milho, 
salmão, taro, caribu e rena, arroz selvagem, feijão tepário (deserto de Sonora) e sistemas 
alimentares do Pacífico.            
 
Os documentos resultantes ou Declarações foram adotados por consenso dos participantes na 
maioria desses encontros que incluíram a participação, no total, de vários milhares de produtores 
indígenas de alimentos e ativistas pela soberania alimentar.  Essas declarações coletivas 
destacaram a importância de vários temas abrangentes, fundamentais e transversais e 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks
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produziram compromissos e recomendações de ação para garantir a proteção, sustentabilidade e 
resiliência dos alimentos, conhecimentos e ecossistemas indígenas em questão.    
 
Esses temas consistentes forneceram a base para a atual agenda de consultas e os cinco 
compromissos propostos que nos pedem que apresentemos para a Cúpula. Em nossa opinião, 
como eles representam as vozes de milhares de produtores indígenas de alimentos de vários 
sistemas e regiões alimentares ao longo de 20 anos, eles oferecem uma ampla base de 
conhecimento, experiência e especialização para dar contexto a esta conversa.  Incluímos em cada 
compromisso proposto uma ou duas citações relevantes das Declarações e documentos 
resultantes das reuniões dos Povos Indígenas mencionadas acima, bem como trechos de outras 
fontes importantes, como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 
O IITC espera receber contribuições, opiniões, exemplos e informações de fundo adicionais por 
meio de apresentações de introdução e sessões paralelas durante a Consulta, bem como por meio 
de submissões por escrito e questionários agora postados no site do IITC em 
https://www.iitc.org/event/food-systems-summit-consultation/. 
 

PROPOSTAS DE COMPROMISSOS PARA O SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS  
E ESTADOS-MEMBROS 

 
 Compromisso 1:  Os Estados e o Sistema das Nações Unidas se comprometerão a respeitar, 

defender e implementar integralmente os direitos reconhecidos dos Povos Indígenas 
necessários para a resiliência de seus sistemas alimentares, incluindo seus direitos a terras, 
territórios e recursos, saúde, Consentimento Livre, Prévio e Informado, subsistência, 
patrimônio cultural e autodeterminação.   

“Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que tradicionalmente 
possuíram, ocuparam ou de outra forma utilizaram ou adquiriram. Os Estados darão 

reconhecimento legal e proteção a essas terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento deve 
ser conduzido com o devido respeito aos costumes, tradições e sistemas de posse de terra dos 

povos indígenas em questão. ” -– Artigo 32, parágrafos 1 e 3, Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas   

 
“A saúde e a sobrevivência de nossa mãe / pai de milho em todas as suas variedades naturais, 

cores e força e resiliência originais não podem ser separadas da saúde e sobrevivência de nossos 
povos.   Nossas lutas para proteger o milho como fonte de nossas vidas não podem ser 

separadas de nossas lutas para defender nossos direitos à terra, água, conhecimento tradicional 
e autodeterminação ”.                 - Da DECLARAÇÃO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 

adotada pelo representante de 48 Nações e Povos Indígenas na Primeira Conferência 
Internacional dos Povos Indígenas do Milho, Oaxaca, México, 30 de setembroº, 2012 

https://www.iitc.org/event/food-systems-summit-consultation/
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 Compromisso 2:  Os Estados e o sistema das Nações Unidas se comprometerão a garantir a 

proteção, saúde e restauração, conforme necessário, dos ambientes naturais, territórios, 
ecossistemas, fontes de alimentação animal e vegetal e biodiversidade que são vitais para a 
resiliência de seus sistemas alimentares. 

 
“Os povos indígenas têm direito à conservação e proteção do meio ambiente e da capacidade 

produtiva de suas terras ou territórios e recursos. Os Estados devem estabelecer e implementar 
programas de assistência aos Povos Indígenas para essa conservação e proteção, sem 

discriminação. ”  
           - Artigo 29, parágrafo 1, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas 
 

“As histórias de nossas famílias e povos, o que sofremos e como resistimos e sobrevivemos, se 
entrelaçam com a história, a sobrevivência e os ciclos de vida do salmão e de outros alimentos 

tradicionais que nos fazem ser quem somos.  Também experimentamos suas lutas para 
sobreviver a desenvolvimentos destrutivos, incluindo mineração, represamento e contaminação 
de seus rios de reprodução e desova.  Também compartilhamos as ameaças que enfrentam hoje, 

como mudança climática, tóxicos ambientais, ações de governos e corporações que 
desconsideram totalmente os direitos ancestrais e a imposição contínua de indústrias extrativas 
em nossas terras ancestrais. ”                          -– da Declaração de Łuk'ae gha Tsin'aen Nek'eltaeni 

(Obrigado Criador pelo Salmão),  
2WL Encontro Internacional dos Povos Indígenas para Honrar, Proteger e Defender o Salmão 

Nay'dini'aa Na 'Kayax (Chickaloon Native Village)  
Ahtna Athabascan Nation, Alasca, 4 de agostoº- 5º, 2017 

 
“Reconhecemos que nossa soberania alimentar se baseia em relações, responsabilidades e 
direitos fundamentais sobre terras e territórios, plantas, sementes, animais, água e outros 

elementos vitais essenciais e nos comprometemos a protegê-los. A abundância da 
biodiversidade das naturezas é definida e nutrida nos entendimentos culturais, línguas, canções 

e histórias, e práticas ancestrais que nos sustentaram como Povos Indígenas desde tempos 
imemoriais. ”   

-– do 1st “Gizhaadaandaa Minomin: Vamos Cuidar do Arroz Selvagem ”encontro virtual dos 
Povos Indígenas Annishinaabeg da região dos Grandes Lagos (América do Norte), 10 de julhoº, 

2020   
  

 Compromisso 3:  Os Estados e o Sistema das Nações Unidas se comprometerão a apoiar e 
implementar as respostas autodefinidas dos Povos Indígenas para mediar e prevenir situações 
de crise que afetem seus meios de subsistência e sistemas alimentares tradicionais, incluindo 
mudanças climáticas, desastres naturais, conflitos militares e pandemias. 
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“O Relator Especial observa que os Povos Indígenas que desfrutam de seu direito coletivo à 
autonomia como parte de seu direito à autodeterminação estão em melhor posição para 

controlar o vírus e enfrentar meses de isolamento. Aqueles que podem confiar livremente em 
suas práticas agrícolas sustentáveis e na disponibilidade de alimentos em seus territórios e 

tomar decisões comunitárias, como restringir o movimento de entrada e saída de suas 
comunidades, mostraram, em muitos aspectos, mais resiliência na crise. ” 

- Do relatório do Relator Especial da ONU para os Direitos dos Povos Indígenas 
Francisco Cali Tzay aos 75º sessão da Assembleia Geral da ONU sobre os impactos da pandemia 

COVID-19 sobre os povos indígenas, A / 75/185 parágrafo 38, 20 de julho de 2020 
 

“Reconhecemos que as mudanças climáticas afetaram e continuarão a afetar as fontes de 
alimentos em todo o mundo e aqui em casa. A seca tem sido uma ocorrência constante no 

deserto, e estamos vendo essas mudanças a cada ano. No 1st Ba: wi e-Hemapai na primavera de 
2020, as previsões de seca e alimentos que abordamos aconteceram no verão de 2020, que trouxe 

as temperaturas mais altas e os níveis de precipitação mais baixos da história registrada no 
deserto de Sonora. Ba: wi é uma das variedades de sementes mais resistentes à seca do mundo e 
são vitais para a resiliência de nossos sistemas alimentares em tempos de mudança climática.  
Além disso, reconhecemos fontes locais saudáveis de alimentos e métodos naturais de cultivo 

que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, e estamos fazendo a nossa parte praticando 
nossos métodos ”.  - de “O'odham haicu hu: g'o wud si ha'icu, Ba: wi 'o t-gewkdag” (“Os 

alimentos tradicionais de O'odham são sagrados, o feijão tepário é a nossa força”) encontro 
virtual 19 a 20 de abril de 20121 , Comobabi Community, Tohono O'odham Nation, Arizona, 

EUA  
 

“As mudanças climáticas constitemi a ameaça mais importante para a segurança alimentar no 
futuro” -- Relator Especial da ONU sobre o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter para o 

Conselho de Direitos Humanos da ONU, Genebra, Suíça, março 
 

 Compromisso 4: Os Estados e o sistema da ONU se comprometerão a implementar medidas, 
padrões e políticas eficazes, desenvolvidos em conjunto com os Povos Indígenas, para proteger 
e salvaguardar o Conhecimento, Modos de Saber, Culturas Tradicionais e Práticas 
Relacionadas à Alimentação dos Povos Indígenas. 
 

“Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio 
cultural, conhecimentos tradicionais e expressões culturais tradicionais, bem como as 

manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, incluindo recursos humanos e genéticos, 
sementes, medicamentos, conhecimento de as propriedades da fauna e da flora, orais tradições 

... ”   - Artigo 31, parágrafo 1, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas  
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“Nosso conhecimento tradicional, ciências indígenas e práticas ancestrais baseadas em 
evidências ainda estão vivos e fortes. Estes compreendem os entendimentos interligados sobre 

nossos sistemas de navegação estelar, calendários lunares, águas doces e marinhas profundas e 
rasas, estações, vento, clima, marés alta e baixa, energias altas e baixas e os padrões naturais 

de migração de pássaros, peixes, mamíferos marinhos e outras coisas vivas. Esses elementos 
interligados constituem nossos sistemas alimentares tradicionais. ” -- de Declaração de 

Takahiwai, Conferência de Soberania Alimentar e Conhecimento Tradicional do Pacífico, 
Takahiwai Marae de 4 a 5 de fevereiro de 2019. 

 
PROPOSTA DE COMPROMISSO POR E PARA OS POVOS INDÍGENAS 

 
 Compromisso 5:  Os Povos Indígenas se comprometem a priorizar compartilhar o 

conhecimento entre as gerações e a fortalecer a participação de nossas crianças e jovens em 
todos os aspectos de nossos Sistemas Alimentares para garantir a sustentabilidade e 
resiliência de longo prazo.  Apelamos aos Estados para que respeitem esta prioridade 
abrangente e forneçam apoio conforme exigido e solicitado pelos Povos Indígenas.     

 
“Os povos indígenas têm o direito de manter e fortalecer sua relação espiritual distinta com 

suas terras, territórios, águas e mares costeiros e outros recursos tradicionalmente possuídos 
ou ocupados e usados, e de defender suas responsabilidades para com as gerações futuras a esse 

respeito.”  - Artigo 25 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas  
“Somos guerreiros em defesa de nossos modos de vida tradicionais. Nossas memórias 

ancestrais, histórias e valores devem ser mantidos vivos. Portanto, assumimos os seguintes 
compromissos e apelos à ação: 

… Incluir jovens e crianças desde a mais tenra idade no cultivo e produção de alimentos 
tradicionais, para garantir a transferência de conhecimento e para criar caminhos para a 

liderança e inclusão da juventude em todas as áreas de trabalho para defender a soberania 
alimentar. Para garantir que eles continuem a ter oportunidades de aprender a história e as 

histórias de seus povos, falar suas línguas e ser educados em seus próprios sistemas 
educacionais e convencionais, se assim escolherem, também nos comprometemos a encontrar 

lugares para eles trabalharem em suas comunidades para trazer seus conhecimentos e 
habilidades para casa. ”  - Da Declaração de Tlaxcala, adotada na 4ª Conferência Internacional 

do Milho dos Povos Indígenas, 7 de marçoº - 8, 2019, Tlaxcala, México.     
 

________________________________________ 
 


