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SÉRIE DE ESTUDOS DE CASOS DA INICIATIVA EQUATORIAL DO PNUD 
Comunidades locais e indígenas em todo o mundo estão 
progredindo em soluções inovadoras de desenvolvimento 
sustentável que funcionam para as pessoas e para a natureza. 
Poucas publicações ou estudos de caso relatam a história 
completa de como essas iniciativas evoluem, a amplitude de 
seus impactos, ou como elas mudam com o tempo. Menor 
ainda é o número das publicações que tentaram contar 
essas histórias com a participação dos próprios membros das 
comunidades guiando a narrativa. A Iniciativa Equatorial visa 
preencher essa lacuna.

A Iniciativa Equatorial, apoiada pelo financiamento generoso 
do Governo da Noruega, ofertou o Prêmio Equatorial 2015 a 21 
iniciativas de destaque provenientes de comunidades locais e 
povos indígenas para reduzir a pobreza, proteger a natureza, 
e reforçar a capacidade de resiliência em face das mudanças 

climáticas. Selecionados entre 1.461 candidatos nomeados 
em 126 países, os vencedores foram reconhecidos por suas 
conquistas em uma cerimônia de premiação, realizada em 
conjunto com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP21), em Paris. Uma ênfase especial 
foi dada à proteção, recuperação e gestão sustentável de 
florestas; garantia e proteção dos direitos comunais de 
terras, territórios e recursos naturais; adaptação de base 
comunitária para as mudanças do clima; e o ativismo pela 
justiça ambiental. O presente estudo de caso faz parte de uma 
série em desenvolvimento que descreve melhores práticas, 
aprovadas e revisadas, destinada a inspirar o diálogo de 
políticas necessárias para escalar casos locais bem-sucedidos, 
a melhorar a base de conhecimentos globais sobre soluções 
locais para o meio ambiente e o desenvolvimento e para servir 
como modelo para sua replicação..

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


FATOS-CHAVE 
Vencedor do Prêmio Equador 

2015

Fundação

2001

Localização 

22 aldeias do sudeste da Amazônia ao longo das fronteiras 
dos estados do Mato Grosso e do Pará

Beneficiários 

Um total de 3.100 indígenas das etnias Kayapó, Trumai, 
Juruna, Panará e Tapayuna

Área de atuação

Proteção, recuperação e gestão sustentável de florestas; 
proteção e trabalho para garantir os direitos de terras 
comunais, territórios e recursos naturais; parcerias 
inovadoras com o governo ou com o setor privado para 
promover o desenvolvimento sustentável

Contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável

FILME DE VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATORIAL 2015 

RESUMO DO PROJETO  
O Instituto Raoni é a face organizacional dos Kayapó, 
um grupo indígena Brasileiro que está liderando 
a luta contra o desmatamento desenfreado da 
Amazônia. A organização utiliza uma estratégia de 
mídia inovadora chamada de ‘video warriors project’ 
(projeto guerreiros de vídeo) para documentar a 
extração ilegal de madeira em seu território, aumentar 
a prestação de contas nas regiões mais remotas da 
floresta Amazônica, e alavancar o apoio para a suas 
campanhas de demarcação de terras ancestrais 
e preservar o Rio Xingu. Criado pelos Kayapó, o 
Instituto Raoni também trabalha com outros povos 
indígenas para fortalecer a segurança alimentar local 
e desenvolver meios alternativos de subsistência. O 
Instituto Raoni está protegendo mais de 2 milhões 
de hectares de terras indígenas, incluindo o maior 
segmento contíguo de floresta Amazônica

As designações utilizadas e a apresentação de material neste mapa 
não implicam a expressão de qualquer opinião por parte da Secretaria 
das Nações Unidas ou do PNUD sobre o status legal de qualquer país, 
território, cidade ou área ou suas autoridades, ou sobre a delimitação 
de suas fronteiras ou limites.

https://vimeo.com/163849513
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ANTECEDENTES E CONTEXTO 

Nas profundezas da exuberante floresta Amazônica 
do Brasil oriental, o povo indígena Kayapó (ou como 
eles preferem se chamar, Mebêngôkre, que significa 
“homens do poço d’água”) lutou durante décadas para 
defender a sua terra e seu modo de vida de projetos de 
desenvolvimento e atividades econômicas que ameaçam 
a sua subsistência e sua cultura. O território Kayapó está 
localizado na região do arco de desmatamento, no sudeste 
da Amazônia, onde o problema é mais grave e conflitos de 
terra são violentos.

Esta área é também parte do Corredor Ecológico dos 
Ecotônos do Sul da Amazônia, que é rica em biodiversidade 
e fornece importantes serviços ecossistêmicos, bem como o 
habitat de espécies animais, como a Jaguatirica (Leopardus 
pardalis), o Pirarucu (Arapaima gigas), a Arara Azul-e-
Amarela (Ara ararauna), o Gavião-de-Penacho (Harpia 
harpyja) e a Onça-pintada (Panthera onca), e espécies de 
plantas, tais como a Castanheira do Brasil (Bertholletia 
excelsa) e o Mogno Brasileiro (Swietenia macrophylla).

As aldeias de Kremoro, Metuktire, Bytire, Kawaretiko, 
Piaraçu, Kenpo, Kakamkubem, Omeikrakum, Kororoti, 
More, Pykatankwyry, Jatobá, Wani-Wani, Kretire, Krumare, 
Pakaya, Mokrore, Nassepotit, Sonkarasã,  Kanaã, Kotiko 
e Sonkrei, são localizadas na fronteira entre os estados 
do Mato Grosso e do Pará, e abriga uma população de  
aproximadamente 3.450 Kayapós que compartilham 
uma língua comum: Jê. De acordo com a visão de mundo 
dos Kayapó, o universo é entendido como uma série de 
círculos concêntricos, com suas aldeias no centro atuando 
como o único domínio plenamente humano. Outros povos 
indígenas e os brasileiros, estão localizados na periferia e 
acreditam que a floresta é um lugar habitado por seres 
metade animal e metade humanos.

Consequentemente, as aldeias Kayapó também são 
circulares, com uma grande área aberta no meio para a 
realização de reuniões e cerimônias. A casa dos homens 
também está localizada no núcleo da aldeia, enquanto o 
resto das casas, onde as famílias vivem, são construídas 
em um círculo ao seu redor. Sua economia tradicional é 

baseada na agricultura coivara praticada pelas mulheres 
e é complementada pela caça, pesca e coleta de produtos 
da floresta feitas pelos homens. As principais culturas são 
milho, banana, arroz, batata-doce, mandioca, algodão 
e tabaco, e todas estas são plantadas em círculos 
concêntricos.

Não há um único chefe que lidere a aldeia como um todo. 
Geralmente há pelo menos dois chefes que conduzem os 
rituais e cerimônias. Todas as intervenções humanas na 
natureza são acompanhadas de rituais e estes podem ser 
de uma das três categorias a seguir: (1) grandes cerimônias 
para confirmar nomes pessoais; (2) rituais agrícolas, de 
caça, de pesca ou festividades; (3) os ritos de passagem, 
que são curtos e formais, para anunciar a passagem de 
uma fase de idade para outra.

Os Kayapó obtiveram fama mundial em 1989, quando 
conquistaram o apoio de celebridades como o cantor 
Sting que se opôs à construção de seis hidrelétricas no seu 
território, e que ameaçava devastar o modo de vida dos 
Kayapó. Apesar de seus esforços terem conseguido deter 
estes projetos, as suas terras e meios de subsistência estão 
longe de estarem seguros. 

Nos últimos anos, o governo não tem sido capaz de proteger 
a área de invasões e a consequente perda e degradação de 
recursos naturais por parte de terceiros.  Tem sido os Kayapó, 
através do Instituto Raoni, que têm tomado medidas contra 
estas incursões ilegais em seu território. 

Além da defesa de suas terras ancestrais, os Kayapó 
têm parceria com agências governamentais e ONGs 
para fortalecer sua capacidade de produzir alimentos 
e gerar renda de forma ambientalmente sustentável. 
Em 2016, os Kayapó receberam o Prêmio Nacional de 
Direitos Humanos, na categoria “Garantia dos Direitos 
das Populações Indígenas, Quilombolas e de Povos e 
Comunidades Tradicionais” em reconhecimento do seu 
trabalho inovador para desenvolver parcerias entre 
comunidades tradicionais e empresas.
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Origem e estrutura

O Instituto Raoni foi criado em 2001 pelos Kayapó com 
o objetivo inicial de proteger e demarcar suas terras 
indígenas. Seu nome é uma homenagem a seu fundador, 
o Cacique Raoni, que tem lutado para preservar a natureza 
de ações predatórias desde 1954, ano em que os Kayapó 
tiveram seus primeiros contatos regulares com os não-
indígenas. A sede administrativa do Instituto Raoni 
está localizada em Colíder, no estado de Mato Grosso, 
apesar de todos os seus projetos serem concebidos e 
implementados pelas próprias comunidades indígenas.

Em 2007, o Instituto Raoni obteve o status de Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), um título 
de pessoa jurídica concedido às associações e fundações 
pelo Ministério da Justiça. Para atender os requisitos 
de uma OSCIP, o Instituto Raoni toma as suas principais 
decisões através de uma Assembleia Geral e a cada quatro 
anos elege representantes para a Diretoria Executiva. Cinco 
outros membros compõem o Conselho Fiscal e 44 membros 
do Conselho Consultivo gerenciam, supervisionam e 
monitoram todas as atividades do Instituto. 

Atualmente os objetivos do Instituto Raoni são:

 ■ Promover a defesa do interesse das comunidades 
localizadas em terras indígenas do Mekragnoti, 
Capoto/Jarina, Panará e o território ancestral 
Kapotnhinore, localizado no baixo vale do rio Xingu, 
através da promoção da autonomia cultural e da 
autodeterminação das comunidades indígenas dos 
Kayapó, Panará, Tapayuna, Juruna e os Trumaí.

 ■ Promover o intercâmbio cultural com outros povos 
indígenas e não-indígenas, organizações nacionais e 
internacionais.

 ■ Negociar com entidades públicas ou privadas, 
instituições municipais, estaduais e federais, para 
assinar acordos e promover políticas e ações que 
contribuam para a saúde, educação, esporte, 
lazer, atividades produtivas, técnico-científicas e 
comerciais que estejam alinhadas com os interesses 
da comunidade.

 ■ Garantir a invulnerabilidade das terras ocupadas 
pelas comunidades Kayapó, Panará e Tapayuna, 
salvaguardando o seu uso exclusivo dos recursos 
naturais.

 ■ Apoiar as atividades de conservação dos recursos 
ambientais necessários ao bem-estar das comunidades 
indígenas Kayapó, Panará, Tapayuna, Juruna e Trumaí.

 ■ Dar apoio à reprodução física e cultural das comunidades 
indígenas Kayapó, Panará, Tapayuna, Juruna e Trumaí.

 ■ Gerir os recursos financeiros destinados ao Instituto 
Raoni ou às comunidades indígenas Kayapó, Panará, 
Tapayuna, Juruna e Trumaí.

 ■ Representar comercialmente os produtos feitos pelas 
comunidades indígenas Kayapó, Panará, Tapayuna, 
Juruna e Trumaí, através da sede do Instituto Raoni e 
de suas filiais.

O Instituto Raoni desenvolve atividades que promovem o 
uso sustentável da biodiversidade e treina comunidades 
indígenas para que elas possam implementar novas 
alternativas de geração de renda. As principais atividades 
do Instituto são focadas na extração de produtos 
florestais não-madeireiros, tais como sementes florestais 
e especiarias, a produção orgânica de frutas e mel, gestão 
de incêndios e reflorestamento. Eles também fomentam 
a produção cultural, incluindo o artesanato, o registro da 
música tradicional, danças e festividades. Neste contexto, 
o Instituto Raoni promove a independência econômica 
das comunidades, fortalecendo as cadeias produtivas do 
mel, pequi, resina de copaíba e artesanatos, garantindo a 
integridade física do território Kayapó.

Sob os auspícios do Instituto Raoni, os jovens Kayapó 
também criaram o movimento Mebengôkre Nyre para 
valorizar a cultura Kayapó. Este grupo é constituído de 
50 jovens que se reúnem semanalmente para discutir 
problemas sócio ecológicos e práticas culturais. Inspirado 
por este grupo de jovens, as mulheres Kayapó também 
se reuniram e decidiram lutar por suas comunidades, 
tornando-se uma das principais forças para responder às 
questões políticas Kayapó.
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DESAFIOS LOCAIS

O grupo enfrenta inúmeros desafios. O primeiro deles é 
a demarcação de suas terras. O grupo está protestando 
contra o governo federal com o intuito de demarcar a 
última parcela de suas terras ancestrais que ainda não 
são reconhecidas legalmente como propriedade dos 
Kayapó: o Kapotnhinore, localizado no baixo vale do 
Xingu. O segundo desafio é o avanço ilegal das atividades 
predatórias de garimpeiros, pescadores, madeireiros, 
fazendeiros e produtores de soja 

Conflitos socioeconômicos, tais como a invasão incansável 
e constante de terras indígenas e o desmatamento, tem 
tornado o território Kayapó cada vez mais vulnerável. 

O Instituto Raoni também demanda investimento do 
governo federal em programas sustentáveis de geração 
de renda, que reforcem a rede local de abastecimento de 
alimentos e fontes de renda para sua população. O terceiro 
desafio é a mudança climática. A mudança climática é 
altamente visível entre comunidades Kayapó como as 
intensas chuvas de monção que, historicamente, tinham 
duração de seis meses, mas hoje já não ocorrem mais. Os 
Kayapó afirmam que eles não podem mais planejar de 
acordo com as temporadas de seca ou de chuva na sua 
região. Ao mesmo tempo, eles enfrentam o aumento de 
temperatura, o que dificulta a sua capacidade de produzir 
alimentos tradicionais.
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RESPOSTAS LOCAIS 

Proteção e vigilância do território Kayapó

Depois que os Kayapó perceberam a gravidade das 
ameaças ao seu ambiente, eles se uniram sob a liderança do 
Cacique Raoni para conservar a floresta Amazônica e o vale 
do rio Xingu. Juntamente com seu povo, o Chefe Raoni tem 
trabalhado por mais de 50 anos para proteger a terra dos 
Kayapó e manter a sua antiga cultura e tradição vivas. Face 
a essa luta contínua, o Instituto Raoni se dedica à proteção e 
vigilância de mais de 2 milhões de hectares que compõem 
as terras indígenas Menkragnoti, Capoto/Jarina e Panará.

Pouco depois da criação do Instituto Raoni, quando tiveram 
seu primeiro contato com os meios de comunicação de 
massa, os Kayapó entenderam que o uso de imagens pode 
ser uma ferramenta crítica para documentar as atividades 
ilegais e aumentar a responsabilidade do governo em 
ações coercitivas aos crimes realizados em algumas das 
áreas mais remotas da floresta Amazônica. 

Através de expedições aéreas, fluviais e terrestres os jovens 
Kayapó utilizam câmeras, tablets e aparelhos de GPS 
para monitorar 2.134.915 hectares de floresta cobrindo o 
perímetro e os arredores de seu território. Estes ‘guerreiros 
do audiovisual’ filmam quaisquer ações que representem 
um risco para a integridade de suas terras. As imagens 
de vídeo são combinadas com o registro de GPS do local 
da incursão e são comunicadas ao Ministério do Meio 
Ambiente. O uso efetivo desta mídia para documentar 
a atividade ilegal e aumentar responsabilização pela 
regulação e controle nas partes mais remotas da floresta 
Amazônica fornece um modelo de conservação altamente 
eficaz e reaplicável, com potencial para ser adotado por 
outras comunidades na linha de frente. 

Usando técnicas similares, o projeto Kremkrem foi criado 
em 2014 para gerenciar proativamente o risco de incêndio, 
a fim de maximizar a proteção à biodiversidade e o uso 
tradicional dos recursos pelas comunidades indígenas em 
terras Kayapó. Com o apoio da Universidade de Londres 
Royal Hollaway (Royal Holloway University of London, UK), 

a Universidade Aberta (Open University, UK), o Corpo de 
Bombeiros Brasileiro, e a Universidade de Brasília (UnB, 
Brasil), os Kayapó e o Instituto Raoni realizaram um estudo 
piloto para o Território Indígena Capoto-Jarina na região 
de represa do rio Xingu para investigar como integrar 
em tempo real informações das práticas tradicionais e 
variáveis da paisagem através do uso de dispositivos de 
informação geográfica e vídeos participativos.

Como parte do projeto, os pesquisadores Kayapó 
utilizaram dispositivos manuais de mapeamento e vídeo 
para gravar e monitorar a distribuição e a extensão dos 
incêndios florestais que penetram e degradam suas terras, 
e as formas sustentáveis tradicionais de uso do fogo. 
Além disso, o projeto Kremkrem implementou as técnicas 
de vídeos participativos testadas pelo Coletivo Cobra, 
uma ONG que trabalha para empoderar comunidades 
marginalizadas, a fim de fortalecer a causa indígena a 
favor do uso do fogo para a gestão ambiental.
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

Proteção e vigilância do território Kayapó 

 ■ As ações de proteção e vigilância realizadas pelo Instituto Raoni, desde 2004, garantem o efetivo 
estado de conservação dos territórios indígenas Menkragnoti, Capoto/Jarina e Panará, bem como das 
terras tradicionais Kapotnhinore, que juntas abrangem mais de 2 milhões de hectares de ecossistemas 
de florestas primárias e cerrado.

 ■ Informações obtidas através do projeto Kremkrem foram corroboradas com os dados de 
monitoramento via satélite de sensoriamento remoto de fogo em grande escala. 

 ■ Vídeos participativos foram usados como uma forma de envolver toda a comunidade e comunicar as 
discussões e resultados do projeto Kremkrem para os decisores políticos. 

Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis

Outro segmento importante do trabalho do Instituto 
Raoni é fortalecer a cadeia de valor de vários produtos, 
fomentando empoderamento cultural, segurança 
alimentar e geração de renda para as famílias Kayapó. Além 
de defender suas terras ancestrais, os Kayapó têm parceria 
com agências governamentais e ONGs para fortalecer sua 
capacidade de produção de alimentos e gerar renda de 
forma ambientalmente sustentável.

Um projeto chave criou uma rede de produção de 
artesanato, identificando excelentes produtores capazes 
de fornecer orientação para outros membros da rede, 
estabelecendo regras para a participação e gerando 
credibilidade para cada aldeia, a fim de garantir o acesso 
a mercados e um fluxo consistente de produção. Para 
melhorar a comercialização dos produtos locais, o Instituto 
Raoni criou um portal para permitir que os artesãos possam 
mostrar os produtos que estão disponíveis para compra, 
juntamente com uma descrição, preços, capacidade de 
produção e critérios de classificação. 

Outras parcerias têm facilitado a instalação de infraestrutura 
para o processamento de alimentos nas aldeias e a expansão 
de fazendas comunitárias sustentáveis em todas as aldeias 
que conservam variedades tradicionais de cultivos. O 
Instituto Raoni também apoia a gestão sustentável de 
espécies nativas, gerando renda da extração sustentável 
de mel, pequi (Caryocar brasiliense), artesanato e resina de 
copaíba (Copaifera spp.).  Uma pesquisa florestal que foi 
realizada em 2011 na aldeia Kremoro identificou 715 árvores 
copaíba, distribuídas em 250 hectares de área, ativamente 
manejadas para a extração sustentável de resina.

A fim de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, 
as comunidades Kayapó têm investido em ações para 
reduzir emissões de dióxido de carbono. A agricultura 
tradicional coivara representa a maior fonte de emissões 
para as comunidades Kayapó e, portanto, o Instituto 
Raoni está trabalhando para recuperar, melhorar e aplicar 
técnicas sustentáveis de produzir alimentos sem o uso do 
fogo. Desta forma, eles estão evitando a queima de áreas 
agrícolas e prevenindo possíveis incêndios que poderiam 
afetar seu território.
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

Fortalecimento de cadeias  
produtivas sustentáveis 

 ■ A aldeia Piaraçu recebeu equipamentos industriais agrícolas que 
modificaram a produção de mel e frutos de pequi.

 ■ O apoio aos artesãos resultou em um maior acesso aos mercados e a venda de mais de 3.000 peças 
de artesanatos tradicionais.

 ■ O fortalecimento de cadeias de produção de comércio justo para o artesanato, mel, pequi e copaíba 
tem gerado rendimentos que variam entre R$500,00 (US$134) e R$2.000,00 (US$536) a cerca de 70 
famílias indígenas. 

Recuperação cultural 

O Instituto Raoni está dedicado ao fortalecimento da 
educação cultural, com o apoio do Ministério da Educação. 
Por exemplo, em parceria com a Secretaria Estadual de 
Educação (SEDUC) e o Distrito Sanitário Especial de Saúde 
Indígena Kayapó (DSEI), as comunidades indígenas de 
todas as 18 aldeias em que o Instituto Raoni trabalha 
têm a possibilidade de se matricular em cursos de 
educação indígena, agroecologia e saúde oferecidos na 
escola estadual indígena localizada na Aldeia Piaraçu. 

Treinamentos de professores na sua língua materna, Jê, 
oferecidos pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) com 
o Ministério da Educação, fizeram com que a formação 
de professores indígenas fosse possível. Este programa 
garantiu que as escolas indígenas tenham professores 
também indígenas capazes de dar aulas em Jê, o que é 
essencial para permitir o acesso à educação para todos 
os Kayapó e fortalecer a utilização de sua língua materna 
entre os jovens Kayapó.

PRINCIPAIS IMPACTOS 

Recuperação cultural

 ■ 20 professores já foram treinados na língua materna Jê.
 ■ Mais de 110 membros de comunidades indígenas receberam formação graças à parceria com a 

SEDUC- Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso e o Instituto Raoni
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Integração da perspectiva de gênero

As mulheres Kayapó desempenham um papel fundamental 
em suas comunidades, sendo as únicas guardiãs da 
agricultura que é responsável pelo fornecimento de 
frutas e legumes para as suas famílias. Elas também têm 
como tarefa educar as crianças e perpetuar importantes 
tradições, como a típica pintura corporal Kayapó. 

Vendo a luta de seu povo contra as incursões ilegais, 
um grupo de mulheres Kayapó formou um coletivo 
dedicado a alcançar os objetivos da comunidade. Através 
de manifestações a favor e contra as principais políticas 
do governo, bem como projetos atuando diretamente 

nas comunidades, este coletivo tornou-se uma força a 
ser considerada em se tratando de questões de políticas 
públicas indígenas. 

As mulheres também têm aproveitado as oportunidades 
de formação oferecidas para as comunidades. Quanto 
mais conhecimento elas adquirem, mais capacitadas 
elas se tornam para desempenhar um papel cada vez 
mais significativo em suas atividades na aldeia e no 
desenvolvimento de negócios para a venda de produtos 
da floresta. 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

Integração da perspectiva de gênero

 ■ As mulheres Kayapó têm recuperado 45 hectares de terras degradadas através da implantação de 
sistemas agroflorestais.

 ■ Os sistemas agroflorestais das mulheres Kayapó incluem espécies frutíferas nativas que podem ser 
vendidas ou utilizadas para a subsistência de suas famílias.
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IMPACTOS DAS POLÍTICAS 

Impactos políticos nacionais  

A defesa dos direitos indígenas é o centro das atividades 
realizadas pelo Instituto Raoni. Os Kayapó discutem 
questões políticas em assembleias e o Chefe Raoni, 
conhecido mundialmente por sua luta pelos direitos dos 
povos indígenas, tornou-se o porta-voz dos Kayapó em 
fóruns nacionais e internacionais, encontros e seminários 
que lidam com as políticas públicas sobre questões 
indígenas. 

Representantes do Instituto Raoni também participaram 
de reuniões públicas realizadas pela SEDUC e a FUNAI. 
Além disso, os jovens Kayapó são membros do Comitê 
Gestor da Política Nacional de Gestão Ambiental e 
Territorial de Terras Indígenas (PNGATI).

Os principais desafios políticos enfrentados atualmente 
são os decretos, projetos de lei e leis que estão sendo 
discutidas no Congresso e em outras esferas de governo 
que o Instituto Raoni está lutando para interromper ou 
eliminar. Estão incluídos:

 ■ Projeto de Lei Complementar (PLC) 227/2012: O texto 
tenta regulamentar o artigo 231 da Constituição, 
que dispõe sobre a demarcação de terras indígenas 
determinando, entre outras questões, que o processo 
de reconhecimento dos territórios ancestrais deve 
incluir a participação de vereadores, promotores, 
secretários de agricultura e os sindicatos, em uma 
audiência pública.

 ■ Portaria 303/2012: Dispõe sobre as salvaguardas 
institucionais às terras indígenas.

 ■ Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 215/2000: 
Modifica os artigos 61 e 231 da Constituição Federal 
e o artigo 67 das Disposições de Leis Transitórias 
Constitucionais, a fim de modificar o procedimento 
de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas 
pelos povos indígenas.

 ■ Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 237/2013: 
Pretende criar um novo artigo na Constituição 
que permitiria “a pesquisa, o cultivo e a produção 
agrícola em terras permanentemente habitadas e 
tradicionalmente ocupadas por povos indígenas.”

 ■ Portaria 419/2011: Regulamenta as ações de agências 
e órgãos da Administração Pública Federal com 
competência no licenciamento ambiental, dispostas 
no artigo 14 da Lei Nº 11.516, de 28 de agosto de 2007.

 ■ Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 38/1999: 
Modifica os Artigos 52, 225 e 231 da Constituição 
Federal relacionados à competência exclusiva 
do Senado Federal para aprovar processos de 
demarcação de terras indígenas.

 ■ Projeto de Lei 1610/1996: De iniciativa do Senado 
Federal, este projeto de lei regulamenta a exploração 
e aproveitamento de recursos minerais em terras 
indígenas, tratado nos artigos 176, parágrafo primeiro, 
e artigo 231, parágrafo terceiro, da Constituição 
Federal.
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Contribuições para a agenda global

O trabalho do Instituto Raoni e as comunidades 
indígenas Kayapó contribui para vários Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por exemplo, os seus 
esforços para obter o reconhecimento e a proteção de seu 
território ancestral, a fim de assegurar a perpetuidade de 
sua gestão sustentável, está alinhado com os objetivos: 
assegurar o consumo e produção responsáveis (ODS 12), 
ação contra a mudança global do clima (ODS 13) e vida 
terrestre (ODS 15). Além disso, o trabalho do Instituto 

Raoni para fortalecer cadeias de produção sustentáveis 
está alinhado com os objetivos já citados, bem como com: 
erradicação da pobreza (ODS 1), fome zero e agricultura 
sustentável (ODS 2) e trabalho decente e crescimento 
económico (ODS 8). As iniciativas culturais, a recuperação 
e a integração da perspectiva de gênero contribuem para 
os objetivos de redução das desigualdades (ODS 10) e 
igualdade de gênero (ODS 5).
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REPLICAÇÃO, ESCALABILIDADE E SUSTENTABILIDADE

Replicação 

Todas as ações e projetos realizados pelo Instituto Raoni são 
compartilhados com organizações de base comunitária 
através do intercâmbio com outros territórios indígenas 
e da disseminação de conhecimento em reuniões e 
manifestações que lidam com questões indígenas. 

Muitos espaços participativos são replicados regional 
e nacionalmente através do trabalho ativo do Cacique 
Raoni, que é uma figura reconhecida mundialmente pela 
projeção de sua militância em prol do avanço dos direitos 
indígenas e ambientais. Devido à sua grande visibilidade, 

as ações do Chefe Raoni são muitas vezes seguidas por 
outras etnias ou grupos comunitários que estão aderindo 
ao movimento para proteger suas tradições culturais e seu 
meio ambiente.

 O modelo do Instituto Raoni foi replicado com êxito pelas 
seguintes organizações: Organização da Comunidade 
Nassepotit, da etnia Panará; Associação Aribaru, da etnia 
Yudja; Associação Cultural Indígena Kapot/Jarinã, da etnia 
Kayapó e a Organização da Comunidade Kawaretxico, da 
etnia Tapayuna.

Escalabilidade

Através do Instituto Raoni, os Kayapó fazem parte de uma 
rede articulada que aborda questões de políticas públicas 
conduzidas pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde 
Indígena Kayapó (DSEI) do Mato Grosso, bem como de 
reuniões e fóruns existentes na FUNAI em Colíder e em 
Brasília. Os jovens Kayapó desempenham um papel ativo 
nas discussões e articulações junto ao governo. Eles se 
relacionam com outros grupos políticos e comunidades 

no Comitê Gestor que aborda assuntos que darão subsídio 
à Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de 
Terras Indígenas (PNGATI) nos próximos anos. Promovendo 
a criação de políticas de apoio à ação de povos indígenas 
para a gestão sustentável de suas terras, esses grupos 
estabelecem as bases para a ampliação do modelo criado 
pelo Instituto Raoni.

Sustentabilidade

As ações dos Kayapó são exemplos de atos corajosos 
de proteção da autonomia cultural, da posse de terras 
indígenas e do meio ambiente. Eles e outros grupos étnicos 
e comunitários estão se reunindo para se garantir que suas 

formas de vida são reconhecidas, respeitadas, valorizadas 
e consideradas nas políticas públicas desenvolvidas em 
todas as esferas.

PLANOS PARA O FUTURO 
 ■ Líderes Kayapó estão planejando a criação de um documentário sobre seu povo e estão trabalhando 

com a Universidade de Purdue (Purdue University) para documentar os problemas, os desafios e a 
realidade cotidiana de suas vidas.
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PARCEIROS
 ■ Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
 ■ Fundação Banco do Brasil (FBB)
 ■ Fundo Kayapó (Fundo de Conservação Internacional 

– CI / The Moore Foundation)
 ■ Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED)
 ■ Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
 ■ Fundação Rainforest (Rainforest Foundation)
 ■ Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
 ■ Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN)

 ■ Amazon Watch
 ■ Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
 ■ Embaixada da Noruega
 ■ Embaixada da França
 ■ Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP)
 ■ Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso
 ■ Fundo Amazônia/BNDES
 ■ Fundação Canadá (The Canada Foundation)
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