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Moção número 4 

 

Os conhecimentos indígenas, aliados-chave para enfrentar os desafios globais 	
 

 
Premissas: 
-Os povos indígenas são os principais guardiães da biodiversidade (67% da agrobiodiversidade do 
planeta está concentrado em seus territórios) e, há séculos, trabalham para preservá-la. 
-Os seus conhecimentos, geralmente menosprezados, são fundamentais para responder aos desafios 
globais como a mudança climática, a insegurança alimentar e as desigualdades. 
-Os encontros da rede Indigenous Terra Madre evidenciaram a necessidade urgente de promover e 
defender os sistemas de produção alimentar dos povos indígenas, valorizando sua abordagem holística e 
fortalecendo os laços com todo o movimento Slow Food.  
 
Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em 
congresso em Chengdu, na China, declaramos o nosso compromisso de apoiar e sustentar a voz e a 
participação dos povos indígenas dentro do movimento Slow Food e a rede do Terra Madre. 
Em particular, comprometemo-nos a apoiar e facilitar as atividades e os processos visando:  
-dar força à voz dos povos indígenas nas comunicações do Slow Food; 
-intensificar ações de conscientização e defesa dos povos indígenas e de suas culturas; 
-promover a visão holística dos povos indígenas sobre os alimentos (com um forte vínculo com a terra, a 
identidade, a espiritualidade, a medicina tradicional e muito mais), criando oportunidades de troca que 
ajudem a rede a aprender a partir das práticas e das diversas perspectivas das populações indígenas; 
-lutar contra grilagem de terras, homologação cultural e ações contrárias ao princípio do “consentimento 
livre, prévio e informado” dos povos indígenas; 
-desenvolver projetos no campo com as comunidades indígenas, em defesa da biodiversidade e de 
quem a preserva; 
- apoiar os jovens indígenas e suas comunidades na defesa e promoção de seu patrimônio alimentar; 
-aumentar as oportunidades de participação, encontros e trocas, mantendo o compromisso de organizar 
os encontros do Indigenous Terra Madre e outros eventos locais, regionais e internacionais, dedicando 
atenção especial à participação justa de jovens e mulheres; 
-promover a transmissão de conhecimentos e o fortalecimento de capacidades, enfocando 
especialmente mulheres e jovens, e seu trabalho de rede com outras organizações.  
 

 
 


