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A comida está no centro das coisas. Está no cen-
tro das celebrações mais importantes da vida: 
quando nasce um bebê, quando alguém atinge 
a idade adulta ou se casa, até o momento em 
que morre. Os alimentos também estão no cen-
tro da proteção de nosso planeta. Ao olhar para 
um mapa do mundo com os pontos com maior 
agrobiodiversidade, você percebe que eles 
coincidem com as áreas onde os povos indíge-
nas vivem. É claro que apoiar as comunidades in-
dígenas e seus sistemas alimentares tradicionais 
significa salvaguardar a biodiversidade mundial.

Mi’u we’ypy nug hap. Mi’u wyti torania tote tuwe-
moherep. Torania mowepíp hap tote toigne’en: 
Hirakat pik’e pakup turan, mít put’ok’e nag wo 
turan i’ewyte to’omenaru turan, iku’uro turan wy. 
Mi’u wyti toigne’en ahe’yi kawiano hamo. Wa-
teha’at ahe’yi já’agkap kape pote ti iwato kaha-
to wuat’i koi ehap tuweupiat-weupiat tukupte’en 
ahen’e haria, tuwekuap ti tapy’yiaria weigne’en 
hap upi to’opuenti kahato. Pywo wyti sio tapy’yia-
ria etawa hawyi te’eruwepokuap hap mikawiano 
pote wyti mikawiano torania ahen’e haria ahe’yi 
wato hap oktan.

A centralidade da comida Mi’u Wakuat Esaikap Etiat
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O Slow Food acredita que defender a biodiver-
sidade também significa defender a diversidade 
cultural: sem diversidade cultural não há biodi-
versidade alimentar. A sobrevivência dos povos 
indígenas é a prova da resiliência dessas socieda-
des tradicionais, unidas por sua identidade - suas 
culturas, línguas e tradições estão ligadas aos 
territórios  e têm vínculos históricos com o meio 
ambiente que habitam e do qual dependem.

A comida também está no centro de nossa luta 
por um futuro melhor para todos. Em todo o 
mundo, os povos indígenas estão lutando contra 
a apropriação de terras e água, erosão cultural, 
discriminação social e marginalização econômi-
ca. A luta pelos direitos dos povos indígenas 
de acesso à  terra, de poder cultivar alimentos e 
criar gado, de caçar, pescar e coletar de acordo 
com suas necessidades e decisões é fundamen-
tal para garantir seus meios de subsistência e a 
soberania alimentar e, ao mesmo tempo, para 
defender a biodiversidade de raças nativas de 
animais e variedades de plantas.

A centralidade do alimento é  a mensagem que 
nós, como movimento Slow Food, queremos 
transmitir ao maior número de pessoas possível. 
E esta mensagem é urgente, nossa Mãe Terra 
está sofrendo e nós, como Humanos, estamos 
ficando sem tempo. 

Mi’u Wakuat Esaikap ti imohey torania myhu 
tuweupiat-weupiat kawiano pote wyti torania 
seko mikawiano wy: yt kat’i’i seko tuweupiat-
-weupiat pote wyti yt kat’i’i mi’u tuweupiat-weu-
piat. Tapy’yiaria tukupte’en hap ti sese imuesaika 
ta’atue ko, ta’atuegku, hawyi torania i’atuehairu 
hap ko’i ti torania ga’apy i’ewyte i’atusaipe ko’i 
wywo to’opusu kuap.

Mi’u ti torania aipot kawiano hap py’asét pe toig-
ne’en ahe yjam miat waku po’og hamo. Yi wato 
hap oktan, tapy’yiaria te’eropot kawiano torania 
seko etiat wo’omikyry’i hap, yi etiat, hawyi y’y 
etiat, mikoi weneru haria etiat. Tapy’yiaria wepot 
uka ko’i hap ti saika ta’atúpiat wo’okawiano hap, 
i’atue’yi mono ta’atu’etu, koi i’atu’e mono, wewa-
to ko’i montag mono, miat kat kuap mono, pira 
kat hap mono hawyi ga’apy piat ywa ko’i atunug 
hap ta’atuepiat waku rakat, waku sese mikawiano 
ta’atu mi’u toig hap, ta’atumi’utui tira’yn ta’atu’u 
i’wyte ta’atukawiano torania ahen’e ga’apypiat 
rakaria tuweupiat-weupiat miat hawyi mikoi ko’i.

Mi’u py’asét piat ri mienoi mít’in muo, Mi’u Wa-
kuat kawiano haria pe, mienoi teran i’atu mít’in 
ko’i puo hap. Mekewat ehap ti merep waku mi-
nug, Yi Aity ti ho’opot kahato mio i’ewyte aitoria, 
Mít’in, yt aipohépap te’en-te’en ira’yn.

Francisco Prieto - Ponto Focal para Comunidades Indígenas e Afrodescentendente no Slow Food Internacional
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Indigenous Terra Madre - ITM é uma rede glo-
bal de comunidades indígenas e organizações 
parceiras nascidas para amplificar as vozes dos 
povos indígenas no âmbito do debate sobre ali-
mentação e cultura, e para articular  redes regio-
nais e globais. Esta rede - nascida no âmbito do 
movimento Slow Food em 2009 - hoje envolve 
milhares de pessoas em 86 países que lutam por 
um sistema alimentar melhor, mais limpo e mais 
justo para todos; esta rede almeja a centralidade 
do alimento e o considera um potencial aliado 
na luta pelo reconhecimento dos direitos dos 
povos indígenas.

A rede ITM organiza eventos em nível global, re-
gional e local, realizados dentro das comunida-
des e organizados pelas próprias comunidades, 
em conjunto com o Slow Food. Os eventos do 
ITM representam momentos importantes para 
os membros se encontrarem, debaterem, tro-
carem conhecimentos e alimentos, bem como 

Rede Indígena Terra Madre (ITM) Rede Indigena Terra Madre (ITM).

Indigenous Terra Madre - ITM ti wentup saikap yi 
wato hap oktan wuat tapy’yiaria etawa mierohik 
to’okapiat mi’ama’am i’atu pe mono ta’py’yiaria 
i’atu’ahay mi’u etiat sehay-sehay hawyi seko etiat 
turan, mi’iria mono ipotpáp nug aipuo hawyi hem-
pypuo i’ewyte yi wato hap oktan wo’opuentiap. 
Mekewat heremo Mi’u Wakuat Esaikawiat 2009 
pe-korã turan i’atu kahato mít’in wehyt’ok haria 86 
paises piaria mekewat mi’u wakuat kawiano po’og 
haria, mieropáp kahato haria hawyi to’o ewywuat 
mimontypót rakat torania piat hap; mekewat 
wo’okawiano hap ti ikawiano torania mi’u wakuat 
tapy’yiaria upiat saikap nug hap.

ITM ehap ti inug wo’opuentiap yi wato hap ok-
tran, ahete’i hawyi aipuo, minug ni ahetawa 
atupi, tawa ko’i tira’yn ma’ato inug, to’opowyro 
ma’ato wy Mi’u Wakuat Esaikap wywo. ITM 
mi’amak wo’opuentiap ti waku kahato to’ehay-
-to’ehay hamo, tat’atu mikuap enoi hamo mi’u 
etiat, waku wy motag ko’i hawyi mít’in ko’i mono 
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para aumentar a conscientização entre governos 
e sociedade civil sobre as questões levantadas 
pelos povos indígenas. Quando as comunidades 
se encontram, os eventos se tornam uma cele-
bração da diversidade das culturas alimentares.

O projeto

Desde 2009, o FIDA - “Fundo Internacional para 
o Desenvolvimento Agrícola” tem sido um alia-
do fundamental da rede ITM. Juntos, o FIDA e 
o Slow Food desenvolveram projetos inovadores 
em vários países e organizaram eventos interna-
cionais voltados para os povos indígenas e jovens 
(como ITM na Índia e We Feed the Planet na Itália, 
ambos em 2015). Os resultados desses eventos 
foram debatidos pela rede ITM e, como resultado 
desse longo processo, o Slow Food apresentou 
ao FIDA o projeto “Empowering Indigenous You-
th and their Communities to Defend and Promote 
their Food Heritage” (2017- 2020),com o intuito 
de fortaleceras capacidades de jovens indígenas 
e suas comunidades para defender e promover o 
patrimônio alimentar. Isso está sendo feito agre-
gando valor aos produtos que compõem  o patri-
mônio agrícola e a cultura alimentar, fortalecendo 
a rede de ITM e promovendo o intercâmbio de 
conhecimentos.

Como resultado deste projeto, mais de 300 jo-
vens indígenas participaram de workshops para 

Tuwemoherep 2009 pe, FIDA-Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento Agricola ehap to’opowyro 
kahato ITM wywo. To’owywo, FIDA hawyi Mi’u 
Wakuat Esaikap i’amak projetos ipakuptia irania 
ywania ko’i puo, ta’atunug wo’opuentiap tapy’yia-
ria pe tira’yn i’ewyte ywãpakuptiria pe aikotã ITM 
India piat hap ewy i’ewyte We Feed the Planet 
Italia pe, to’o ewy 2015 pe. Meimuewaria potpáp 
hawywiat mi’amak ti ITM imuehay i’wyte mejem-
pe pywiat to’opowyro wy FIDA hawyi Mil Wakuat 
Esaikap wywuat minug ko’i. mejewat projeto “Em-
powering Idigenous Youth and their Communi-
ties to Defend and Promote their Food Heritage” 
(2017-2020) pe mi’amak tapy’yiaria ywãpakuptia 
muesaika hawyi i’atue tawa kawiano hawyi mue-
saika hamo wy inug te’en-te’en mono mekewat 
mi’u wakuat to’e haype. Mekewat ti tuwenug mi-
páp wiat po’og saikap patrimônio agrícola hawyi 
cultura alimentar ehawiat imuesaika po’og meke-
wat ITM hamo i’ewyte mekewat puopyi ta’atumi-
kuap ete to’o pusu kuap hamo.

Mesuwat projeto piat weke haria to’o 300 ok apy’i 

po’og te’eru we’eg meimuewat kawiano hamo 
tapy’yiaria mientup ko’i.

Wo’opuentiap nug turan ni mimowepít kahato 
mi’u ko’i etiat musu turan i’ewyte torania seko 
ete turan.

Mejewat Projeto
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fortalecer  suas capacidades de liderança; 10 For-
talezas Slow Food foram articuladas junto a po-
vos  indígenas e fortaleceram as cadeias de valor 
de seus produtos na Argentina, Brasil, Colômbia, 
Equador, México e Quênia; e várias reuniões in-
ternacionais de ITM, intercâmbios e eventos fo-
ram realizados; a rede ITM foi fortalecida pela 
adesão de novas comunidades indígenas ao mo-
vimento e pela governança da rede liderada.

No Brasil o projeto “Empowering Indigenous 
Youth and their Communities to Defend and 
Promote their Food Heritage” teve foco na Ter-
ra Indígena Sateré-Mawé, especificamente no 
Marau, no estado de Amazonas, e na Terra Indí-
gena Kiriri, na Bahia. O escopo do projeto junto 
aos jovens Sateré-Mawé foi o fortalecimento da 
produção de alimentos agroecológicos e a sua 
inclusão no edital dedicado à Alimentação Esco-
lar. A abertura do edital foi fruto de uma articu-
lação promovida com diversas instituições locais 
(Instituto Federal do Amazonas- IFAM, Centro 
de Trabalho Indigenista - CTI, entre outros) no 
âmbito do próprio projeto.  No caso dos Kiriri, 
as ações do projeto contribuiram para a organi-
zação dos jovens em torno do sistema produ-
tivo da mandioca e da produção da farinha de 
mandioca e de seus derivados, deixando como 
legado um Protocolo de Produção da Farinha de 
Mandioca Kiriri. 

kurum iwasuria te’e rehyt’ok (workshops) ehawe 
ta’atumuesaika ta’atumierut wo’opot erohik kuap 
hap; 10 Mi’u Wakuat Esaikap meke turan ta’atu-
nug tapy’yiariaw wywo i’wyte ta’atumuesaika 
koi eharia mikoi ko’i Argentina, Brasil, Colom-
bia, Equador, Mexico hawyi Quenia; hawyi i’atu 
kahato wo’opuentiap minug yi wato hap oktan 
ITM wat, mekewat ITM ehap ti meke turan sese 
tapy’yiaria timuesaika.

Brasil pe ti mekewat projeto “Empowering Indige-
nous Yuth and their Cmmunities to Defend and 
Promete Their Food Heritage” ehap minug Sa-
tere-Mawe e’yi pe, Marau hy pe, Amazonas pe, 
hawyi Kiriri ko’i e’yi pe, Bahia pe. Mekewat pro-
jeto agkukag Kurum iwasuria Satere-Mawe ywa-
nia piaria wywuat minug ti imuesaika teke pope-
ra wo’onampin hawiat mi’u ko’i etiat pe, wemu’e 
haria mi’u ko’i kyi’at hamo. Popera wo’onampin 
hap minug hamo ti to’opowyro (Instituto Federal 
do Amazona-IFAM hawyi Centro de Trabalho In-
digenista-CTI, hawyi irania’in) mekewat projeto 
esaikawiat. Kiriri’in ni, imoherep Mani etiat imue-
saika hap hawyi mi’i piat kat minug kuap ko’i hap, 
ta’atu amak (Protocolo de Produção da Farinha 
de Mandioca Kiriri) ehap.

Valentina Bianco - Coordenadora de Parcerias Institucionais da Associação Slow Food do Brasil 



9

Os jovens nos movimentos sempre contribuiram 
para provocar mudanças significativas na socie-
dade. São os jovens, com seu entusiasmo e vi-
são, que muitas vezes plantam as sementes da 
mudança. O sistema alimentar global atual pre-
cisa que os jovens forneçam soluções novas para 
o desafio de garantir o acesso a alimentos bons, 
limpos e justos para todos. Mas hoje, os jovens 
indígenas enfrentam um grande dilema: buscar 
educação e emprego em cidades longe de casa 
ou manter as suas raízes em suas comunidades, 
carregando sempre consigo a responsabilidade 
de proteger suas terras e sua cultura. Os jovens 
indígenas têm um enorme potencial de trans-
formação, eles são capazes de “caminhar entre 
os dois mundos” (como afirma o Enviado do Se-
cretário-Geral da ONU para a Juventude): eles 
são portadores da diversidade e riqueza cultural 
de seus povos e podem impulsionar mudanças 
positivas dentro suas comunidades, bem como 
influenciar a arena global. Para garantir a rele-
vâncias do movimento Slow Food e da rede ITM, 
é essencial que os jovens indígenas participem 
ativamente dos projetos, definam suas priorida-
des e ações, e também trabalhem no aprimora-
mento de suas capacidades como futuros líderes 
alimentares.

Porque a juventude? Kat poteig ywãpakup ko’i?

Kurum iwasuria ti sese te’ero potpowyro kaha-
to mekewat wo’opuentiap muesaika hamo. Mei-
muewaria kurum iwasuria ti ta’atue hapytig wo 
ikoi mikoi tuweupiat tuwenug hap, mi’u ko’i eko 
muesaika hamo ti miky’esat kahato ywãpakup-
tia ikawiano yi wato hap oktan tuweupiat-weu-
piat mi’u wakuat, mieropáp kahato hawyi to’o 
ewywuat mimontypót ko’i torania pe. Ma’ato korã 
turan ni, ywãpakuptia te’erokosáp iwato rakat 
wanentup hap wuo: Ta’atukát wemu’e hap hawyi 
motpap tawa wato’in muo ta’atu’yat kai pya 
rakat, sio ta’atumikuap ti ra’yn muesaika tawa pe 
tira’yn, i’atukai jeig mekewat seko wo’okawiano 
hap ta’atue’yi piat tira’yn. Iwãpakuptiaria ti sese 
i’atuesaika kat

moherep hamo, ta’atu ywã kuap typy seko “ cami-
nhar entre os dois mundos” eti Secretario Geral 
da ONU para a juventude ehap mipo’oro: I’atukai 
ti sese iwato ta’atueko kawiano hap i’ewyte 
mi’iria aikotã i’atu’e kuap kahato ta’atue tawa ko’i 
puo, i’ewyte yi wato hap oktan. Mekewat saikap 
muesaika te’em-te’em hamo waku ywãpakup-
tia te’eruweke tira’yn mekewat motpáp kawiano 
hamo, kotã ti’aru minug motpáp ta’atue hawyi 
ta’atunug waku te’en-te’en ta’atumikuap mejuran 
pyno waku po’og tukupte’en yjan akag wo mi’u 
ko’i kawiano hamo.
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Slow Food e a rede 
Terra Madre indígena

O Slow Food é uma rede global de comunida-
des locais. Esta rede compõe um movimento in-
ternacional que, há 30 anos,  surgiu como um 
contraponto ao fast-food e à padronização da 
alimentação. O Slow Food tem como objetivo 
garantir o alimento bom, limpo e justo para to-
dos. E o que significa isso? 

Bom: o alimento deve ter boa qualidade e ser 
gostoso para quem come, sabemos que isso va-
ria de acordo com as diferenças culturais. 

Limpo: a técnica produtiva deve respeitar a 
natureza ao máximo, o bem-estar animal e a 
saúde humana. O uso de produtos químicos e 

Mi’u Wakuat ti yi wato piat tawa ko’i esaikap nug 
hap. Mejewat saikap ti toigne’en yi wato hap ok-
tan, nimo 30 ekaiu, turan ni tuwesa’awynug Mi’u 
Sa’ag (Fast-Food) ehap ewaka hamo hawyi 
wentup ewy yn mi’u nug hap ewaka hamo. Mi’u 
Wakuat ti ikawiano mi’u wakuat, mieropát kaha-
to rakat, to’o ewywuat mimontypóp rakat, torania 
mít’in muo. Kat to’e hawiat peig pyno miotã’e?

Wakuat ti, mi’u ko’i, wakuat to’u hamuat rakat 
i’ewyte hé i’u haria piat rakat, watikuap kahato ti 
ma’ato meimuewat seko ko’i tuweupi-weupi ywa-
nia ko’i eko hap ewy.

Mieropáp kahato, kat pote inug turan waku ga’apy 

Mi’u Wakuat (Slow Food)
Hawyi Yi Aity (Terra Madre)
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sintéticos deve ser evitado o máximo possível. 

Justo:  é necessário que agricultores e produto-
res artesanais recebam uma remuneração justa, 
adeaquada ao trabalho desenvolvido, à qualida-
de dos produtos e, por sua vez, eles têm que 
oferecer produto a preço justo e transparente 
para quem consome. 

Na cadeia de abastecimento não deve haver dis-
criminação de gênero, pela nacionalidade, posi-
ção política ou crença religiosa.

montypót wuat mikoi ko’i, miat ko’i etiat wo’o mi-
kyry’i wuat’i hap i’ewyte mít’in piat wakut rakat. 
Mikoi etiat isi’a-si’a hap yt waku’i minug i’ewyte 
waku mi’itã rakat piat mi’u ko’i mi’u’i tirayn.

To’o ewywuat mimontypóp rakat, koi eharia mipo-
sa’up nug kahato hap, sese wakuat i’atumikoi ko’i 
tupuno, i’ewyte waku ta’atumikoi ko’i ta’atuweneru 
yt ho’owoity poity’i, heremo pe kahato i’atumipáp 
ko’i i’u haria pe. I’ahyt man haria pe yt kat’i’i, ju je 
haryporia sio ihaignia wato’e ne’i, ju je irania’in 
ywania wato’e ne’i, ju je po’og he kat rakat wato’e 
ne’i, ju je he tupana rakat wato’e ne’i wy.

1.1 - O que é o  fast-food e padronização 
da alimentação?

O fast food é associado com o consumo de ali-
mentos empacotados, de refrigerantes, entre 
outras comidas ultraprocessadas. Apesar disso, 
a produção industrial de alimentos é enorme e 
envolve vários aspectos do nosso dia-a-dia. Na 
realidade do povo Sateré-Mawé, um exemplo 
claro é a utilização dos frutos do waraná para 
produção de refrigerantes. Sabemos que o wa-
raná representa o princípio do conhecimento e 
toda a uma cultura desta nação. Como dito na 
lenda de origem, o povo Sateré-Maw é é filho 
da planta do waraná. Esta é uma relação cultural 
profunda e conhecemos as particularidades do 
consumo da mesma.

Fast-Food ti mi’u sanduiches uhap kape aimowa-
nentup hap, refrigerantes uhap, hawyi irania’in 
mi’u hempypuat minug ko’i etiat. I’wyte, mei-
muewat asiagperia minug mi’u wuat ko’i ti ihot’ok 
ewy-ewy wuat piat mi’u ko’i wy. Satere-Mawe 
ywania ti mekewat kotã ehap moherep kahu 
kahato Warana kaipywiat mi’amak refrigerantes. 
Watikuap kahato ti kat Warana hap, We’eg Hap 
Sa’awy i’ewyte torania seko sa’awy meimuewa-
ria ywania ko’i pe. Nimuat saipe piat mienoi ewy, 
Satere-Mawe ywania ti Warana mympyt mem-
pyt kaipywiat. Mekewat seko ti to’opiat sese 
to’omontypot i’ewyte sese heko mikuap aikotã 

1.1 - kan pyno Mi’u Sa’ag (Fast-Food) ehap 
hawyi to’ewy-ewy wuat mi’u nug ko’i hap?
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O refrigerante, por sua vez, é consumido no 
Brasil todo, sem uma relação cultural, onde  a 
imagem do povo Sateré-Mawé é usada pelas 
gigantescas companhias de bebidas para gerar  
lucro. Além disso, o consumo frequente de re-
frigerantes prejudica a saúde humana, resultan-
do em problemas como diabetes, entre outros. 
O consumo e apoio ao fast-food pode resultar 
no desaparecimento de espécies, variedades, 
raças, culturas, técnicas, conhecimentos e sabe-
res tradicionais ligados à alimentação. O Slow 
Food defende o acesso de todas as pessoas ao 
consumo de alimentos bons para quem come, 
para quem produz e para biodiversidade global. 
Atualmente o Movimento atua em mais de 160 
países e nestes lugares busca valorizar a origem 
dos alimentos, a cultura e o modo de produção 
dos povos tradicionais.

O Slow Food começou a atuar no Brasil em 2000, 
envolvendo cada vez mais comunidades rurais. 
Hoje, a rede Slow Food Brasil conta com mais 
de 200 Comunidades Slow Food, 200 produtos 
catalogados na Arca do Gosto e 20 Fortalezas 
Slow Food.

miat miekowat i’u turan nuat hap.

Refrigerante ti, sese mi’u Brasil pe, seko wywo 
yt to’opuenti pykai’i, mi’i pe ti Satere-Mawe ywa-
nia misat meimuewat refrigerantes amak wato’in 
hap ko’i pe sese ne’i, ta’atusat po’og-po’og yhpo 
hamo ne’i. Mi’u poity’i refrigerante pote aipã’ahu’î, 
mi’i hawyi satek diabetes ehawo tuwenug, i’wyte 
irania satek wo wy. Mi’u tira’yn hawyi mimuesaika 
Fast-Food pote ti, mimomã kuap woity’i tuweupia-
t-weupiat seko, tuweupiat ywania, tuwupiat mi’u 
nug kuap hap hawyi tuweupiat ikuap ko’i hap, to-
rania ywania eko piat mikuap ko’i mi’u etiat ikuap 
hap. Slow Food ti ikawiano kahato mít’in piat ikuap 
te’en-te’en irania ywania piat seko tuweupiat-
-weupiat etiat wemu’e i’ewyte imontypot hamo, 
waku monõ i’u haria pe, ikoi haria pe, hawyi to-
rania yi wato piat gupte’en haria pe. Mesup turan 
ni mekewat imuesaika hap tuwenug 160 “países” 
apy’i pe hawyi meimuewat sejam muo ti mikát 
mi’u sá’awy montypot hap, seko etiat hawyi ywa-
nia minug kuap hap etiat.

Slow Food ti tuwepotpáp sa’awynug Brasil pe 
2000 turan, mi’i pe ti tuwehyt’ok po’og tawa ko’i. 
Mesúp turan, Slow Food Brasil mierohik pe toig-
ne’em 200 apy’i tawa Slow Food ko’i, 200 apy’i koi 
eharia mi’u miset pehi ko’i ra’yn popera pe Arca 
do Gosto ehawe i’ewyte 20 Slow Food Esaikap.
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1.2 - Mas o que seriam as Comunidades 
Slow Food, a Arca do Gosto e as 
Fortalezas Slow Food?  

A Comunidade Slow Food é um grupo local  que 
compõe a rede e que se articula em torno da 
bandeira, das pautas, das campanhas e dos pro-
gramas do movimento para a sua difusão. A Co-
munidade Slow Food, ao mesmo tempo, é um 
modelo social, cultural, econômico (e portanto 
político) que como principal objetivo tem o bem 
comum ligado ao alimento, ao meio ambiente, à 
sociedade. A comunidade se baseia nas relações 
entre as pessoas envolvidas na cadeia alimentar 
e na segurança afetiva que une seus membros. 
A Comunidade Slow Food será melhor explicada 
no capítulo 5 desta cartilha.  

A Arca do Gosto é um programa de cataloga-
ção  mundial de alimentos em risco de desapare-
cimento, devido a causa culturais ou biológicas:

Tawa Slow Food ti, wentup mít’in sok to’opowu-
ro-wyro wentup wanentup háp kawiano hamo 
hawyi mekewat wanentup hap mowato te’en-
-te’en hamo. Tawa Slow Food wyti, mít’in nam-
pin hap, seko muesaika hap, yhop muesaika hap 
i’ewyte mi’u etiat wo’okawiano hap, ga’apy etiat 
hap, mít’in eko muesaika hap. Mejewat tawa ti 
to’o pusu kuap meimuewat mít’in to’opowyro ha-
ria wywuat hap etiat wo’okawiano hamo. Tawa 
Slow Food etiat po’og mimohot’ok mejuwat pope-
ra piat cap. 5 e’yhop tote.

Arca do Gosto ti wentup saikap wiat mi’u ko’i 
etiat set sat yi wato hap oktan rakat, mi’u po’og 
yt heremuat k’o’i set ko’i puruk etiat, seko puoyi 
mimomã sio te’ero pap hap tira’yn:

1.2 - kan pyno ma’ato Tawa, Arca do 
Gosto hawyi Slow Food Esaikap?
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Extinção cultural >  Imagine se nenhum dos jovens 
Saterés soubesse fazer o pão de waranã;  

Seko puopywiat mimomã >  Henõ pyno erenentup 
sio wentup ok mehî’i tira’yn Satereria ywania piat 
hepap warana ok nug hap.

Extinção biológica >  Imagine se acabassem os 
waranãs na floresta e o povo parasse de cultivá-los; 

Te’eropap puopywiat minowuat’i >  Henõ pyno 
erenentup sio Warana ikahuro ga’apy pe hawyi 
mikoi ira’yn pote.

A Fortaleza Slow Food é outro programa que 
estimula a valorização de alimentos,  de mo-
dos de cultivo e de técnicas  tradicionais de 
beneficiamento, de seus territórios, paisagens 
e ecossistemas. A Fortaleza do Waranã Sate-
ré-Mawé é um exemplo, e já é salvaguardada 
pelo Protocolo de Produção do Pão de Wa-
ranã, assinado pela Comunidade Slow Food 
Filhos do Waraná em 2008.

Slow Food Esaikap ti wentup wiat saikap toimon-
typop mi’u eko ko’i etiat hap wy, tuweupiat-weu-
piat koi ehap i’ewyte tuweupiat-weupiat inug hap, 
te’yi piat ko’i ewywuat ajumpe toine’em hawiat. 
Warana Satere-Mawe Esaikap ti wentup kotã 
ehap, mi’i ti korã turan wo’okawiano hanõ ra’yn 
topýhu’at, Protocolo de Produção do Pão de Wa-
rana ehawe, mi’i pe ti tuweset ma’ãpyk Tawa Slow 
Food Filhos do Warana pe, 2018 turan.
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1.3 - Quando o Slow Food começou 
a sua aproximação com o povo 
Sateré-Mawé? 
No Amazonas o Slow Food atua desde 2004. E o 
início das atividades foi justamente em parceria 
com o povo Sateré-Mawé, com a articulação da 
Fortaleza Slow Food do Waranã junto ao Con-
sórcio dos produtores Sateré-Mawé. A partir 
dessa parceria, os Sateré-Mawé começaram a 
comercializar o waranã no exterior, através de 
uma rede de comércio justo, que propiciou ge-
ração de renda aos produtores.

Amazonas pe ti Slow Food tuwepotpáp 2004 pyi. 
Sa’awy’i wuat te’eruweja’ag hap i’wyte to’opowyro 
Satere-Mawe ko’i wywo ti ra’yn. Mi’i ti tuwenug 
Slow Food do Warana hawyi Satereria e Consor-
cio wywo. Mekewat wo’opowyro hap kaipyi ti Sa-
tereria iweneru sa’awy hempype ta’atue Warana, 
Comercio Justo ehap puopyi mijum koi eharia pe 
i’atue’yhop po’og hap.

1.3 - Karapeig Slow Food tuwemohi’em 
as’awy Satere-Mawe ywania wywo?
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Para que as experiências das diferentes Comu-
nidades Slow Food sejam compartilhadas entre 
elas, e para que possam se unir em torno da luta 
pelo alimento bom, limpo e justo acontece o en-
contro Terra Madre (Mãe Terra em português). 
O Terra Madre acontece em diferentes esferas: 
regional, internacional, nacional e temática (ex. 
jovens e indígenas). 

O Terra Madre surgiu com a missão de amplificar 
a  voz de ativistas locais que em todo mundo 
acreditam em um modelo de produção alimen-
tar que respeita o meio ambiente, as comunida-
des e seus territórios. 

Tuweupiat-weupiat seko Slow food wat mie-
noi po’og-po’og mono mikuap ta’atu’etu haype 
to’ope-to’ope, wentup sok yn mono tukupte-en 
mi’u wakuat kawiano hamo ta’atu’etu haype ti toig 
wo’opuentiap Terra Madre ehap ipuro puo (Mãe 
Terra). Terra Madre ehap ti tuwenug hempypuat 
ywania ko’i wywo, Brasil piat ywania ko’i wywo 
i’ewyte tapy’yiaria ywania ko’i wywo.

Terra Madre ehap ti wo’o’atunug yi wato hap 
oktan Slow Food emít’in wywo. Tuwemoherep 
wo’o kawiano haria powyro hamo, yi wato hap 
oktan mi’u wakuat kawiano haria hawyi ga’apy 
ký’e haria i’wyte yi kawiano haria.

1.4 - Como e quando se reúne o 
movimento Slow Food?

1.4 - Aikotame hawyi karampeig Slow 
Food te’eruwe atunug
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A primeira edição do Terra Madre foi em 2004 
na Itália, e reuniu mais de 5000 produtores de 
130 países, desde lá o evento reúne ativista do 
movimento Slow Food de mais de 160 países a 
cada dois anos. Este ano, devido à pandemia de 
Covid-19, o encontro é realizado pela primeira 
vez virtualmente, assim como no caso do Terra 
Madre Brasil 2020.

Ao mesmo tempo, diversos encontros nacionais 
e regionais do Terra Madre têm sido organiza-
dos em muitos países, com a proposta de reu-
nir as comunidades e ativistas do mesmo país, 
além de outros atores interessados na  sistema 
alimentar (pesquisadores, educadores, cozinhei-
ros, nutricionistas, comerciantes, donos de pou-
sadas, jornalistas etc.) que defendem o direito a 
alimentos bons, limpos e justos para todos.

O Terra Madre Brasil já aconteceu duas vezes, 
em 2008 e 2010, e a terceira edição acontece em 
2020, sendo pela primeira vez virtual. O evento 
tem por objetivo o compartilhamento de ideias 
e questões, projetos da sociedade civil, políticas 
públicas e alianças com o setor privado, na bus-
ca de estratégias comuns, em um contexto de 
celebração da sociobiodiversidade e de diferen-
tes culturas alimentares do Brasil. 

O Terra Madre Indígena, por sua vez, surgiu 
a partir da necessidade da maior participação 
e amplificação da voz dos povos indígenas no 

Sa’awy’i wuat wo’opuentiap Terra Madre minug 
ti 2004 Italia pe, to’o atunug 5000 apy’i koi eha-
ria, 130 “países” piaria, mejeme pyi meikowo t’o 
atunug tuereto 160 “paises” 2 “anos” kosap tue-
reto turan, korã turan 2020 pe, 13º wo’opuentiat, 
ma’ato Ahu Pusi toig tupono minug hamuat ‘inter-
net” puopyi, Terra Madre Brasil 2020 piat ewy.

Yi wato hap oktan ni minug wo’opuentiat Terra 
Madre etiat, to’o atunug mono koi eharia kawia-
no haria “países” ko’i piaria ta’a tu’e hawe, hawyi 
irania’in wy, mewaria. Puruwei’in, mi’u nug haria, 
mi’u etiat wemu’e haria, karaiwaria, getap ka’iwa-
ria, wo’onampin haria hawyi irania’in mi’u wakuat 
wanentup hap kawiano haria.

Terra Madre Brasil ti tuwenug typuo hawyi mye’ym 
hap minug hamuat 2020 pe, ma’ato “ mi’i minug 
hamuat “onlaine” puo. Mekewat wo’o atunug 
hap ti iky’esat irania’in piat mikuap ko’i poreroko-
sap hamo, waku mono irania’in motpap ko’i wo 
to’opowyro hamo ta’atu’etu, tuweupiat-weupiat 
seko muesaika Brasil piat hamo.

Terra Madre Indigena, ti tuwemoherep po’og 
i’atu hawywiat wo’opowyro haria to’omuesaika 
yi wato hap oktan tapy’yiaria mi’u hawyi seko 
kawiano aipuo i’ewyte hempypuo wy.

Terra Madre Indigena ti topot enampín tawa Slow 
Food te’erekawiano kuap hamo ta’atu’etu ta’atue 
yi piat ti ra’yn, ta’atu muesaika i’ewyte ta’atu 
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debate mundial sobre alimentação e cultura, 
além de fortalecer redes locais e globais entre 
os povos. 

A rede Terra Madre Indígena incentiva as Comu-
nidades Slow Food a defenderem seus direitos 
sobre as terras nativas, para que possam manter 
a biodiversidade e e salvaguardar suas culturas, 
tendo acesso a uma alimentação saudável. 

Atualmente, a rede Terra Madre Indígena envol-
ve milhares de pessoas em mais de 370 comu-
nidades em 86 países. Mais de 800 alimentos 
indígenas já estão na Arca do Gosto e 65 Forta-
lezas Slow Food são articuladas por comunida-
des indígenas. Vários cozinheira(o)s  indígenas 
também atuam na Aliança de Cozinheiros Slow 
Food, que é outro programa do Slow Food. 

Muitos encontros do Terra Madre Indígena, em 
nível internacional, nacional e regional, foram or-
ganizados desde 2011 por comunidades indíge-
nas nos próprios territórios. Além disso, durante 
o encontro internacional  Terra Madre a rede de 
povos indígenas têm se reunido  para seguir for-
talecendo os sistemas alimentares indígenas. 

kawiano torania toig ahem’e yi piat rakaria.

Kora turan, Terra Madre Brasil ehawe i’atu kaha-
to mít’in tukupte’en, 370 tawa kapiat hawyi 86 
“países” piaria wywo. 800 apy’i mi’u tapy’yia-
ria ko’i wat tukupte’em “Arca do Gosto” ehawe 
hawyi 65 Slow Food muesaika hap toigne’en ta-
py’yiaria tira’yn mikawiano. I’atu kahato mi’u nug 
haria tapy’yiaria tira’yn i’atupotpap Alinça de Co-
zinheiros Slow Food ehawe, Slow Food piat toig 
rakat saikap.

I’atu kahato wo’opuetiap Terra Madre Indigena 
minug yi wato hap oktan, aipuo wy, 2011 pyi ta-
py’yiaria tunug tuerut-tuerut ta’atue tawa atupi. 
Minug wy, yi wato hap oktan wo’opuentiap Terra 
Madre Indigena hawyi Tapy’yiaria esaikap wywo 
ta’atu muesaika te’en-te’en mi’u nug tuwupiat-
-weupiat hap ko’i ete.
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AGROECOLOGIA 

Nossa cartilha aborda a pauta da agroecologia 
um tema muito importante da nossa interação, 
curso de formação que alguns jovens estão cur-
sando no IFAM e parte do dia-a-dia do povo 
Sateré-Mawé. A agroecologia busca aliar os co-
nhecimentos e práticas da agricultura tradicional 
local com os conhecimentos e métodos cientí-
ficos/ecológicos modernos. Somado a isso, a 
agroecologia é compreendida sobre três pon-
tos: é uma ciência, é a prática do dia-a-dia e é 
um movimento social. 

Urue popera wyti ihay agroecologia ete kat pote 
sese wakuat hap ewy, mi’i puopyi ti uruto’opu-
su kuap, mi’i ti wemu’e hap, mi’i pe ti te’eremu’e 
kurum’iwasu’in IFAM pe hawyi wy meimuewat 
ko’i wuat’i e’at pe Satere-Mawe ywania tunug. Koi 
ehap etiat wemu’e hap ti ikat to’opusu kuap hamo 
irania’in wemu’e hap wywo i’atumikuap ti hawyi 
asiagperia mierut wemu’e hap wywo. To’opowyro 
meimuewat wywo hawyi, koi ehap etiat wemu’e 
hap tuwemohot’ok mye’ym saikap ete: pywuat 
wemu’e hap, ihot’ok ewy-ewyat minug rakat, 
mit’in esaikap. 

Koi ehap Etiat Wemu’e Hap
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A ciência consiste em uma maneira de produzir-
mos conhecimento e para isso utilizamos méto-
dos. Por exemplo, podemos investigar se o efei-
to da cobertura do solo com folhas na produção 
do milho, feijão, entre outras culturas faz algu-
ma diferença. Para isso, precisaremos comparar 
com uma produção sem folhas e entender qual 
maneira de plantar foi mais eficiente. Porém, é 
importante analisarmos o solo antes de fazermos 
o plantio para sabermos se há diferença na ferti-
lidade do solo. Este foi só um exemplo, mas há 
várias maneiras da gente pensar cientificamente 
na abordagem agroecológica: será que o guara-
nazeiro produzirá mais se tiver uma colmeia de 
abelhas por perto? E se fizermos plantios con-
sorciados, conseguiremos obter mais alimentos?

A prática agroecológica diz respeito às tarefas 
do dia-dia feitas por agricultores e agriculto-
ras que buscam respeitar o ambiente em que 
vivem. Por exemplo: a rotação de culturas ao 
longo do ano na mesma área, o plantio consor-
ciado de espécies companheiras, o uso das va-
riedades crioulas e tradicionais desenvolvidas 
pelos antepassados, a compostagem e produ-
ção de insumos orgânicos (como biofertilizan-
tes, entre outros).

Pywuat wemu’e hap wyti tuwemuesaika ikuap 
te’en- te’en hamo aikota wato’e kuap hamo. Mi’i 
puopyi, watikuap aimikuap sio pywuat sio yt puen-
ti hamo. Kotã, watikat’i-kat’i puopyi sio yi iawa’i 
tuweupi miapopynug upi yhop wo pote awati, fei-
jão koi turan hawyi irania koi turan wy. Mi’i hamo, 
waku waha’ag mikoi upip yhop wo hawyi yt upip 
yhop wo’i watikuap ajuwat po’og tuwenug. Ma’ato 
waku watehaponik wo kahato yi kape koi ai’eha-
mo watikuap mono sio yi wakuat sio yt. Meje ti 
wentup já’ag hap, ma’ato sese i’atu aikotã wato’e 
kuap hap koi’e kuap hap ete aipusu turan: warana 
aten pyno po’og hat awi’a ho’okup i’ewyt pe pote? 
Hawyi sio watikoi po’og mikoi tuweupiat ko’i to’o 
ywýt puo pote, po’og mono toig ywa ai’etu?

Koi ehap etiat wyti tuwemoherep wuat’i e’at piat 
aiminug ko’i, torania ipotpat koi ehap etiat raka-
ria ti ikat wakuat tukupte’en ga’apy wywo hap. 
Kotã, wentup tote yn koi i’atu’e, tuwupiat-weupiat 
mikoi ko’i to’opowyro rakaria, torania mikoi ko’i 
aiwat aheko piat i’ewyte irania in wat ahenag’in 
miekowat, yi mi’apopynug mi’u so’o wuat hawyi 
irania’in.

Wat’ymuat ri, koi ehap etiat wyti aiwo’onampin 
wentup ehay ahemit’in wywuat hap etiat wy, wa-
to’opowyro-powyro hap etiat, wato’osemiat-se-
miat popera puopywiat wo’omuesaika hap, mit’in 

2.1 - E porque é uma ciência, prática e 
movimento?

2.1 - Kat pote asom pyno pywuat wemu’e 
hap, minug hawyi hewyry rakat?
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Por fim, também é um movimento social por se 
tratar de agregar pessoas, associações, coope-
rativas e organizações da sociedade civil para 
juntos atuarem em prol do desenvolvimento da 
agroecologia. Sabemos da importância de polí-
ticas públicas, como por exemplo a alimentação 
escolar indígena, para que os produtores e pro-
dutoras possam acessar mais recursos financei-
ros e garantias para comercializar seus produ-
tos. Dessa maneira, as reivindicações coletivas 
ganham mais força para que haja uma atenção 
e apoio verdadeiro dos vereadores, deputados 
e governantes. 

A agroecologia possui alguns princípios que são 
importantes de serem destacados (Alfaia et al., 
2018 e Moreira e Stamato, 2015).

ko’i to’onampim wentup ehay koi ehap etiat upi, 
waku te’en-te’en mono ta’atuehaype. Watikuap 
kahato asiagperia wepusu nug hap, kotã hap 
ewy, tapy’yiaria wemu’e haria mi’u wuat mipo’oro 
ko’i wuat ete, aikotã epote koi eharia iweneru 
ta’atumikoi ko’i hawyi i’atuesaika po’og yhop ete 
put’ok’e i’atu’e hamo, mi’itã pote ti wy (vereado-
res,Deputados, governantes) ko’i pipokte i’atu’e 
hawyi i’atukawiano hamo. 

Koi ehap etiat ri toig ha’awy mi’i ti sese waku mi-
moherep (Alfaia etat., 2018 e Moreira e Stamato, 
2015).

Os povos indígenas do Brasil atuam em prol de suas 
importantes causas e o povo Sateré-Mawé é bem arti-
culado neste sentido. Além desses pontos, há diversos 
outros aspectos que a agroecologia aborda, desde a va-
lorização da importância das mulheres na produção dos 
nossos alimentos, relações mais justas no trabalho e o 
acesso a mercados que busquem respeitar as técnicas 
tradicionais.

Tapy’yiaria (Brasil) piaria ti sese to’opusu kuap meimuewat 
kawiano hamo, mi’i ete ti Satere-Mawe ywania sese aiko-
tã i’atu’e kuap. Meimuewat hawyi toig irania’in wy koi ehap 
etiat ipusu wy, haryporia in ni sese toi’atumontypot aimi’u 
nug ko’i hat ete, mimontypot po’og hap i’atupotpawe i’ewyte 
i’atumikuap ti mimontypot wy mikat.
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2.2 - Diversidade de plantas e animais é 
necessário!

2.2 - Tuweupiat-weupiat mikoi i’ewyte 
miat ko’i ti sese waku!

A produção agrícola com diversas espécies vege-
tais e a presença de bichos aumenta a quantida-
de de alimentos produzidos e diminui a depen-
dência da família dos produtos industrializados 
da cidade. Somado a isso, podemos ter solos 
mais saudáveis e um maior equilíbrio ecológico 
na propriedade. Com a diversidade de plantas e 
animais, a alimentação dos membros da família 
poderá ser ainda mais farta e de boa qualidade.

Motpap minug tuweupiat-weupiat mikoi ko’i wo 
hawyi miat ri sese iwato te’en-te’n mipuenti kuap 
aimi’u wuat mi’itã pote ti kurin te’en-te’en hempy-
piat ko’i mi’u watu’u. meimuewat wo’o’atunug ti 
waku kahato ahe’yi pe, kat pote yt watomikyry’i 
ajumpe koi ai’e hap tote. Tuweupiat-weupita mi-
noi hawyi miat ko’i wo ti po’og i’atumi’u i’ewyte 
pywuat tira’yn wakuat mi’u.



24

2.3 - Água é vida! 2.3 - Y’y wyti myhu!

Cuidar da nascentes, igarapés e rios através da 
conservação da sua vegetação ciliar é essencial 
para poder produzir por muito tempo. É impor-
tante pensar e agir para evitar a contaminação 
das nossas águas e até mesmo do lençol freático, 
para isso é necessário ter cuidado com as possí-
veis contaminações dos barcos e até mesmo dos 
banheiros das casas e comunidades. A possibi-
lidade de coleta e armazenamento da água da 
chuva pode ser uma boa alternativa para irrigar 
as hortas próximas às casas.

Mieropat y’y hit’i, y’apo hawyi y’y koro aimitumo 
kahato pote yn aru mot’i koi ai’e te’n-te’en hamo. 
Waku ti sese aimitumo yt watomikyry’i hamo 
ahe’y ete, kuipiat yi piat ete y’y ete iwyti, mi’i hamo 
ti waku aimitumo wy yara wato’in ko’i wo hawyi 
ai’yat piat wei hap tawa atupiat ete wy. I’aman 
hy ti waku sese waho’osat hejame aimikoi ai’yat 
ywytpiat ko’i ma’apuk hamo.
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2.4 - Agrofloresta gera abundância 2.4 - Mikoi ga’apy wuat wo’osat kahu hap 
wyti hum kat-kat atu!

O plantio combinado e planejado de diversas 
espécies pode contribuir com a produção de 
grãos, legumes, frutos, medicinais, madeiras, 
entre outros muitos recursos para as famílias e 
comunidades. Além disso, as árvores fornecem 
sombra, mantém a umidade do ambiente, regu-
lam o clima, fertilizam o solo depositando suas 
folhas, abrigam os animais da floresta e ajudam 
no controle de insetos.

Mikoi to’osat kahu i’ewyte minug kahato hat ri 
to’opowyro kuap kat ja’yig, mi’u apopyt, ywa, 
mohag wuat waku rakat, aria’yp, i’ewyte irania’in 
ni waku kahato mit’in me hawyi tawa ko’i pe. 
Hawyi wy mikoi waku at ewahik hamo, at pyra’ak’i 
nug hamo, to’yhop mo toimuesaika yi, miat ko’i 
yat no wo waku hawyi toi atupowyro i’atu’i hamo 
irania’in “insetos” ko’i.
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2.5 - Façamos nossa Terra Preta de Índio! 2.5 - Watunug no ahe’yi hun tapy’yiaria wat!

Para mantermos o solo produtivo ao longo dos 
anos precisamos contribuir para a melhoria da 
qualidade da terra. Os antepassados indígenas 
contribuíram para a formação da terra preta e 
hoje sabemos da grande fertilidade destes so-
los. E como podemos fazer isso? Várias práticas 
podem ser utilizadas para revitalizar, recupe-
rar, manter e melhorar a capacidade produtiva 
da terra: desde manter a capoeira se recuperar 
pelo tempo adequado para ser derrubada, evitar 
queimadas, fazer cobertura do solo com folhas, 
galhos e troncos, plantar espécies de adubação 
verde, consorciar diferentes espécies no mesmo 
local, fazer a rotação de cultura, sistemas agro-
florestais, adubação orgânica, dentre outros.

Mot’i teran ai’ehaype waku yt watomikyry’i yi ete, 
waku aitoria tira’yn wateropat wy. Tapy’yiaria 
sa’awyria wyti sese hum mowyro yi hum mogky-
-mogky ha pete hawyi korã turan ni watikuap ta’yn 
wakuat hap. Aikotame asom pyno aitoria watunug 
kuap mi’i hap? Tuweupi-weupi inug kuap hap wa-
hemeikowo teran pote, waku mono ai’etu: waku 
wateropat kahato go pot, yt wut-wut wato’e’i, wa-
ti’atunug upip yhop, aria’yp yworo, aria’yp ypy 
ko’i, watikoi mikoi tuweupiat-weupiat ihyryp kahu 
hamo,mikoi to’otok pe minug, watiapopyt bug 
kahato yi hawyi irania’in.
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2.6 - Combater as pragas e doenças de 
maneira natural

2.6 - Wati’atuka satek nug haria waku’i 
popuo!

Usar defensivos naturais, como a calda borda-
lesa, sulfocálcica, extrato de alho, entre muitas 
outras receitas que existem e que podem ser 
criadas, contribui para uma melhor saúde da 
produção agrícola. É importante lembrar que um 
solo rico e saudável irá gerar plantas e alimentos 
saudáveis. Portanto, trabalhar para melhorar a 
qualidade do solo é prevenir possíveis pragas e 
doenças em plantas e animais. 

Wati’akowat mohag aipuat tira’yn, aimisepap ko’i 
wo tira’yn, sese ti i’atu aipuat mohag aimi’amak 
ko’i, mi’itã pote i’atuehaigte kahato mikoi ko’i. 
waku wyti hot’ok’e ahete yi ihaigte pote toi-
muehaigte mikoi, ywa mi’u wuat wakuat rakat. 
Mi’i tupono, waku aipotpap po’og yi muehaigte 
ha pete, korã ti’itu mikoi hawyi torania miat i’atu-
satek ai’etu.
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2.7 - Garantir uma alimentação diversa e 
de qualidade para a família

2.7 - Watipuenti tuweupiat-weupiat mi’u 
wakuat ko’i aiwyria’in me

A produção diversificada para o consumo fami-
liar de alimentos agroecológicos deve ser uma 
prioridade para garantir saúde e das pessoas do 
nosso entorno, e também para diminuir gastos 
com a compra de alimentos industrializados pro-
venientes da cidade. Esperamos consolidar cada 
vez mais o programa da alimentação escolar 
indígena e, ao mesmo tempo contribuir com o 
melhoramento da alimentação escolar, trazendo 
renda para que essa melhore a qualidade dos 
alimentos na escola e traga renda para os produ-
tores e produtoras Sateré-Mawé. O uso de ervas 
e plantas medicinais também diminui os gastos 
com medicamentos, e estas podem ser cultiva-
das, de preferência, próximo à moradia.

Tuweupiat-weupiat ywa ko’i wywo aipotpap ti 
waku ahehaigte hamo, i’ewyte yt watikyi’at’i 
hamo hempypuat mi’u hamo. Wahekatup po’og 
watimuesaika wemu’e haria mi’u wuat ko’i, aipuat 
mi’u wo tira’yn, waku po’og mono koi’e haria pe 
wy, Satere-Mawe ywania pe. Aipuat mohag ko’i 
tira’yn wati’akowat pote waku po’og ahepe kat 
pote yt watikyi’at ira’yn aisgperia pohag, waku ti 
watikoi ai’yat ewyt pe tira’yn.
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2.8 - Autonomia: produzir adubo, 
sementes e mudas

2.8 - Aikotã watu’e kuap hap: 
wati’apopynug kuap yi hap, kat já’yig 
hawyi mikoi mympyt te’jam muo

Sabemos que o povo Sateré-Mawé possui uma 
grande variedade de plantas e diversos tipos de 
feijão, milho, jerimum, guaraná, entre outros. 
Preservar esta biodiversidade é de importância 
fundamental. A produção de composto para o 
adubo orgânico é muito fácil, basta aproveitar 
restos de alimentos, folhas secas, palhas, mate-
rial vegetal de plantas leguminosas e esterco de 
animais. Um composto de boa qualidade favore-
ce a produção agrícola. Também é possível pro-
duzir biofertilizantes, caldas para combater inse-
tos e doenças, entre outras necessidades para 
uma produção agroecológica rica e saudável.

Watikuap kahato ti Satere-Mawe ywania he-
reko tuweupiat-weupiat mikoi ko’i hap: mewat, 
“feijão”, awati, iurumu, warana, hawyi irania’in. 
Meimuewat ky’e hap ti sese waku mikuap hawyi 
imontypot hamo. Yi apopynug hap ti yt niatpo hin’i 
tonug hamo, mi’u so’o ko’i wo, upi yhop gag ko’i 
wo, i’ewyte miat epai’a ko’i wo. Imowaku hawyi ti 
sese waku koi ai’ehamo. Hawyi waku satek ko’i 
mowuat’i hamo, i’ewyte irania piat waku hamo.
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2.9 - Trocar experiências sempre 
enriquece

2.9 - Aimikuap wo watopotpowyru hap ti 
aimo’atag

É importante ficar sempre em contato entre agri-
cultores para trocar ideias. Junto com técnicos e 
técnicas, professores e professoras e pesquisa-
dores e pesquisadoras, ou entre agricultores de 
diferentes áreas, há muitos resultados para se-
rem observados, discutidos e divulgados. O que 
deu certo? O que deu errado? Por que? O que 
podemos fazer? Assim podemos compartilhar 
as práticas e, juntos, construir o conhecimento 
agroecológico, de acordo com as condições lo-
cais e regionais.

Waku ti wato’opuenti-puenti jeig koi eharia wywo 
aimikuap ko’i wo wato’opowyru hamo. Wa-
to’okape-kape ikuap tira’yn haria wywo,puruwei’in 
wywo hawyi ikat’i-kat’i haria wywo sio irania’in koi 
ekuap haria wywo wy, sese ti ho’otoig aiweha-
ponik hamuat hap, ahehay wuat hawyi aimienoi 
wuat ko’i. Kat waku? Kat yt waku’i? kat pote? Kat 
watunug kuap? Mi’itame watunug wato’okape ai-
minug kuap hap ko’i, wato’okape wati’amak ikuap 
hap, aikotã aiweine’en hap totiat ewy i’wyte ai’auri 
totiat ewy.
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2.10 - Se organizar com outros 
agricultores

2.10 - Wato’opusu kuap irania’in koi 
ekuap haria wywo

A formação de associações ou cooperativas ofe-
rece a possibilidade de compartilhar a infraes-
trutura, transporte e equipamentos. Juntos e or-
ganizados, é possível comercializar os produtos 
por um preço melhor, acessar novos mercados, 
em especial os mercados institucionais e garantir 
a independência frente a atravessadores. Sabe-
mos que há uma necessidade real neste sentido 
para melhor atender as demandas da alimenta-
ção escolar indígena e comercialização de pro-
dutos oriundos da Terra Indígena Andirá Marau.

Wentup ehay yn aipotpap wote ti tutum kahato 
wati’akowat kare’en hamo, yara hyha’i. wentup 
sok yn mote hawyi waku sok pote, waku mikoi 
weneru hamo, po’og ho’owoity, mipuenti irania’in 
piat iweneru hamo, aikotã’e pote aitoria tira’yn we-
neru wato’e. watikuap kahato mi’itã ky’esat hap, 
mi’i pote yn ni aimikyesat ewy tira’yn, wemu’e ha-
ria piat put’ok’e hamo, aiwat ahe’yi Andirá-Marau 
piat mikoi ko’i tira’yn watiweneru.
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Alimentação escolar e alimentos indígenas 
Wemu’e haria mi’u hawyi tapy’yiaria mi’u

Desde 2018 o Slow Food, no âmbito da doa-
ção do FIDA “Empowering Indigenous Youth 
and their Communities to Defend and Promote 
their Food Heritage”, vem desenvolvendo  um 
trabalho constante com os estudantes do curso 
técnico de agroecologia do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - 
IFAM , campus Maués. Por meio dessa parceria 
conquistamos a publicação do 1° edital da Ali-
mentação Escolar Indígena em Maués. A cria-
ção deste edital foi fruto de um processo par-
ticipativo, que envolveu  desde os estudantes, 

2018 pyi wyti “Slow Food”, tuwepotpap nug FIDA 
ehawe “Empowering indigenous yuoth and their 
Communities to Defend and Promote their Food 
Heritage, tuwepotpap tuerut hampyk “IFAM” 
piat wemu’e haria wywo, Maues pe. Mejewat 
wo’opowyro hap kaipyi minug as’awy’i wuat po-
pera esaikap wemu’e haria mi’u kawiano hap 
Maues pe. Mi’i nug hamo ti mewaria to’opowyro, 
wemu’e haria, koi’e haria, “Slow Food” mit’in, “pre-
fitura emit’in hawyi “Ministério Público Federal” 
wywo. Waku ti watikuap aikotame tuwenug hap, 
mi’i pote yn aru watimuesaika te’n-te’en aikawia-
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agricultores e articuladores Slow Food, até fun-
cionários da Prefeitura e o Ministério Público 
Federal. É importante conhecermos como isso 
aconteceu, para que nos próximos anos possa-
mos manter esta política pública que contribui 
com a qualidade da alimentação escolar, e tam-
bém com a renda dos produtores e produtoras 
indígenas que entregam seus produtos nas es-
colas municipais indígenas.

no hap, kap pote ti topot powyro kahato hirokaria 
i’ewyte kurum iwasuria mi’u wuat ko’i ete, i’ewyte 
wy toho’opowyro kahato koi’e haria meimuewat 
mi’u ko’i weneru wemu’e haria piat nuat.

3.1 - Como esse processo de inserção 
de alimentos indígenas na Alimentação 
Escolar se deu? 

3.1 - Aikorameig mipag mekewat mi’u 
kaita hap teke wemu’e haria mi’u wo?

O Governo Federal garante o repasse de recur-
sos para a prefeitura de Maués através do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
com o objetivo de garantir uma alimentação 
saudável para os estudantes das escolas muni-
cipais indígenas no Amazonas. Em 2017, a par-
tir de uma nota técnica (nº 01/2017/ADAF/SFA-
-AM/MPF-AM) lançada pela Procuradoria da 
República do Ministério Público Federal (MPF) 
no Amazonas junto com a Agência de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Estado do Ama-
zonas (ADAF) e Superintendência Federal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Ama-
zonas (SFA/AM), houve uma facilitação para os 
produtores e produtoras indígenas acessarem 
esta política pública. 

“Governo Federal” ti ikawiano yhop porerokosap 
Maues piat “prefeitura” pe, mi’i ti tuwenug “Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
ehap puopyi, wakuat mi’u mono wemu’e haria 
tu’u torania Amazonas piaria wemu’e haria pe 
ta’atu’ehawe. 2017 pe, wentup popera puopyi (n 
01/2017/ADAF/SFA-AM/MPF-AM) mimoherep 
to’opowyro “Procuradoria da Replubica do Minis-
terio Publico Federal (MPF) Amazonas pe “Agen-
cia de Defesa Agropecuaria e Florestal do Estado 
do Amazonas” (ADAF) hawyi “Superintendencia 
Federal de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento do Amazonas” (SFA/
AM) wywo, mi’i puopyi ti tapy’yiaria koi’e haria 
te’eruwehyt’ok.
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Esta nota facilita o fornecimento das produções 
agrícolas (tanto vegetal quanto animal) prove-
nientes de comunidades indígenas para os edi-
tais de compras públicas da alimentação escolar. 
Dessa maneira, a produção vegetal processada, 
como a produção de vinho de açaí, bacaba e 
buriti, caldo de cana e de sucos diversos, assim 
como a produção animal, que inclui peixes, gali-
nhas, ovos, suínos, caprinos, entre outros, ficou 
dispensada do aval da vigilância sanitária, dado 
o caráter familiar deste beneficiamento. 

Mi’i popera puopyi ti ta’atuweweru kuap ta’atumi-
koi ko’i hawyi hûria ko’i wy. Tapy’yiaria etawa kai-
pyi tuwekyi’at kuap popera puopyi wemu’e haria 
mi’u wuat ko’i. mekewat puopyi ti mikyi’at kuap to-
rania minug, mewat hap ewy, wasa’i hy, hawuhu’i 
hy hawyi mirit hy, kana hy hawyi irania hy minug 
ko’i wy, i’ewyte torania hûria, mewat, pira ko’i, wa-
ipakaria, kat upi’a ko’i, hamaut ko’i hawyi irania’in, 
meimuewat ko’i ti miweneru kuap ko’i mi’u etiat 
wehaponit hat hewaku pykai’i.

3.2 - E o que isso significa em termos de 
mudanças para a comunidade

3.2 - Kan pyno toterut pyno tawa atupi 
tuweupiat

Se na comunidade indígena o consumo de açaí 
e peixe não precisa do aval da vigilância sanitá-
ria, a entrega desses alimentos para escola não 
é necessário, pois é basicamente feita por uma 
relação familiar: os produtores que entregam 
esses alimentos têm algum parentesco com a 
criança na escola. Isso caracteriza esta relação 
familiar. Vale ressaltar que a produção vegetal 
processada deve ser consumida no mesmo dia, 
para evitar que os alimentos estraguem por au-
sência de energia para armazenamento. 

Sio tawa pe wasa’i hawyi pira ko’i miky’esat’i 
mi’u etiat wehaponik haria ewaku pap tupono wy, 
waku mijum mi’u ko’i wemu’e haria pe, kat pote 
to’okuap to’ope-to’ope tupono: kat pote ti torania 
koi eharia menpyt’in ni te’eremu’e, to’owyria’in 
sok. Mi’i tupono to’owyria’in sok. Waku kahato 
mikuap, torania meimuewat mi’u wuat ko’i ti waku 
mi’u wuat e’at pe tira’yn minug, korã ti’itu towemo-
satek ta’atu’etu, kat pote ajumpe kuap’i miewyi.
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3.3 - Construção da política pública com 
a comunidade

3.3 - To’okape minug wo’onampim hap 
tawa wywo

Essa nova perspectiva abriu novas oportunida-
des, e o Slow Food e IFAM em diálogo com o 
povo Sateré-Mawé, através dos estudantes do 
curso de agroecologia, aproveitaram este con-
texto para articular junto aos produtores indí-
genas para o acesso ao edital da Alimentação 
Escolar Indígena  no município de Maués. O pro-
cesso iniciou com  relação de uma atividade jun-
to aos  estudantes intitulada “Diagnóstico Rural 
Indígena Participativo”, onde foram  entrevista-
dos 52 produtores e produtoras em 13 comuni-
dades, com o objetivo de levantar a produção 
em termos qualitativos e quantitativos e enten-
der o interesse destes produtores em comercia-
lizarem seus produtos para as escolas indígenas 
da região.

Estas informações foram fundamentais para 
apresentar a produção agrícola na Terra Indí-
gena (TI) aos gestores públicos do município, 
em especial na Secretaria de Educação e Setor 
de Licitação. Estes dados demonstraram que a 
produção agrícola praticada na TI é altamente 
diversificada e garante quantias significativas, 
sendo capaz de contribuir com o abastecimento 
da alimentação escolar.

Após isso, foram realizadas reuniões em sete 
comunidades do baixo Marau para levantar  

Mekewat kesom ehap ti’apypok irania’in mu’áp, 
hawyi ‘Slow Food’ to’ehay IFAM wywo hawyi Sa-
tere-Mawe ywania wywo, Mi’u koi kup hap etiat 
wemú’e hap piat wemú’e haria puopyi, ta’atunam-
pin aikotã puopyi mono te’eruwehyt’ok koi eharia 
mekewat popera mientup mi’u ko’i kyi’at hawe, 
tapy’yiaria wemú’e haria piat nuaria Maues pe. 
Mekewat motpáp tuwesa’awy nug wemu’e haria 
wywo kotã’e het wywo “Diagnostico Rural Indige-
na Participativo”, mi’i pe ti ta’atupusu kuap to’o 52 
koi’e haria, 13 tawa pe, mikat sio ho’okup tira’yn 
mikoi ko’i sio yt, mikuap teran wy sio wakuap ko’i 
tira’yn ta’atu’e haype, sio meimueria koi haria 
iweneru teran ta’atumikoi sio yt wemu’e haria piat 
nuat hamo.

Meimuewat ko’i ti sese waku mikuap Maues piat 
akag piat mienoi wo, toig tirat mikoi Maweria e’yi 
pe ta’atu’e hamo, “Secretaria de Educação” me 
hawyi “Setor de Licitação” me wy. Meimueswat 
mikuap ta’yn hawyi tuwekuap wy Maweria e’yi pe 
ho’okup wemú’e haria piat mi’u wuat ko’i, i’atumi-
sekuap tira’yn, i’atu tira’yn miwewneru kuap ajum-
pe wemú’e haria ho’okup hap upi.

Waku hawyi wyti minug wo’ohey-wo’ehay hap 
7 tawa upi “baixo” Marau piaria wywo, aimewat 
ko’i pyno mikoi ko’i tukup miwewneru wuat ko’i 
kuap teran haype popera piat mientup ewy we-
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quais alimentos os produtores teriam disponí-
veis para entregar para o edital da alimenta-
ção  escolar indígena. Neste processo de es-
cuta dos agricultores e agricultoras indígenas 
chegamos a uma lista de 26 produtos: abacaxi, 
açaí (vinho), bacaba (vinho), banana branca, 
banana inajá, banana pacovã, buriti (vinho), 
batata cará, cheiro verde, crueira, cupuaçu, fa-
rinha de mandioca, feijão vinagre, frango cai-
pira, caldo de cana, goma de tapioca, guaraná 
em bastão, ingá, jerimum, laranja, macaxeira, 
mangarataia, milho verde, peixes regionais, 
pupunha e tucumã. Esta lista foi aprovada pelo 
setor de licitação do município e resultou em 
um edital de aproximadamente R$ 103.000,00 
para atender escolas em sete comunidades da 
rede municipal de ensino.

mú’e haria piat nuat. Ikat-ikat’i hap puopywiat 
mipuenti 26 ywa ko’i, mewat: nana, wasa’i hy, 
hawuhu’i hy, pakua kyt’i, pakua hit’i, pakua wato, 
miriti hy, awai’a, “cheiro verde”, man ype, “cupu”, 
u’i, “feijão vinagre”, waipaka, “cana” hy, mani’ay, 
warana ok, mokiu, iurumu, sasug, “macaxeira”, 
mankaratai, awati, pira, myrawe, tukumã. Mei-
muewat ko’i ti mikyi’at kuap “Setor de Licitação” 
Maues piat puopyi, popera piat ‘e hap ewy mewat 
R$ 103.000,00 hap oktan yhop kapiat, meje ra-
nia ti “escola” ko’i piat mikyi’at wuat 7 tawa ko’i 
piat nuat.
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3.4 - Entidades parceiras no Amazonas 3.4 - Amazonas piat mowyro jun haria

Neste processo, o apoio da Comissão de Ali-
mentos Tradicionais dos Povos do Amazonas 
(CATRAPOA), que faz parte do  MPF/AM, foi 
muito importante para apresentar informações 
de outros municípios amazonenses e do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Esta Comissão manifestou abertura para 
receber novos interessados em participarem do 
edital, e para acompanhar a elaboração de no-
vos editais. O processo também contou  com o 
apoio do Centro Colaborador em Alimentação e 
Nutrição do Escolar da Universidade Federal do 
Amazonas (CECANE-UFAM), que atuou na divul-
gação da nota técnica na TI Andirá Marau. 

Mekewat nug turan jun saikap “Comissão de Ali-
mentos Tradicionais dos Povos do Amazonas” 
(CATRAPOA), MPF/AM piat, waku kahato meke 
turan irania’in “municípios” piaria piat mikuap 
etiat enoi i’ewyte “Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação” (FNDE) hamo. Mekewat 
mít’in sok ti mi’apypok irania’in ipopáp takaria 
mono te’eruwehyt’ok ipakup popera ‘e nug hamo. 
“Centro Colaborador em Alimentação e nutrição 
Escolar da Universidade Federal do Amazonas” 
(SECANE-UFAM) wy topotpowuro inug hap ete, 
mi’i ti mekewat sehay wakuap isytpok Yi Andira-
-Marau pe.

3.5 - Execução do Edital da Alimentação 
Escolar em Maués

3.5 - Popera wo’onampin hap nug mi’u 
ko’i etiat Maues piat

Assim, o Edital nº 03/2019 foi lançado no final 
de setembro de 2019 e mais de 26 produtores 
e produtoras puderam se inscrever. A elabora-
ção dos projetos de venda foi realizada pelos 
produtores com o apoio do IFAM, Slow Food e 
o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), que é a 
instituição responsável pela elaboração do Plano 
de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da Terra 
Indígena Andirá Marau. Foi um trabalho coletivo 
que demandou um extenso processo de diálogo, 
pois entre os produtores havia o consenso de que 

Kotã, Popera wo’onampin hap n 03/2019 tuwe-
moherep Setembro ewaty pe 2019 turan, 26 apy’i 
koi’e haria te’eruwe set pehik meke turan. Meke-
wat aru ehap iweneru hap minug koi’e haria wywo 
hawyi “IFAM”, mewaria wyti te’eropotpowyro inug 
hap ete, “Slow Food” hawyi “Centro de Traba-
lho Indigenista” (CTI), mi’i ti mi’i sese yi erohik 
hat etiat motpap nug hat erohik kuap mono ehat 
sese ( PGTA) Yi Andira-Marau piat. Niatpo hit 
Wo’ehay-wo’ehay kaipywiat minug, mi’i turan ni 
torania koi’e haria hewaku wentup ehay yn, waku 
tirat watat mekewat ehyp i’atu’e, hawyi waku som 
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3.6 - Os desafios postos pela pandemia 
de Covid-19 

3.6 - Ahu pusi (Covid-19) miporokpun ko’i

Os projetos de venda dos produtores e produ-
toras, que seriam executados ao longo de doze 
meses, precisou ser adiado por conta da pande-
mia de Covid-19. De todo modo, a equipe deste 
projeto acredita que este edital será cumprido 
e novos serão lançados. Vale ressaltar que há 
aproximadamente cinquenta escolas municipais 
indígenas em Maués com quase 2.000 alunos 
e este edital, como uma primeira experiência, 
abrangeu aproximadamente 20% desta deman-
da. Com isso, se espera  que o recurso desti-
nado a alimentação escolar aumente e novos 
produtores e produtoras possam entregar sua 
produção a um preço justo futuramente. A pro-
moção da segurança alimentar e nutricional das 
crianças das escolas municipais indígenas é algo 
fundamental neste processo; e que esta respeite 
a soberania e a cultura alimentar do povo Sateré-
-Mawé para o Slow Food é algo imprescindível.

Torania koi’e haria miweneru wuat 12 ewaty ahyt 
kapiat aru ehap, mipero’ok yjan me ahu pusi 
put’ok e hawyi. Mi’itã pykai mekewat etiat mo-
tpap haria te’eremohey popera wo’onampin piat 
‘e hap nug hamo hawyi popera wo’onampin hap 
pakup nug hamo wy. Waku wato’e ti 50 wemu’e 
hap yat ko’i Maues mierokik pe, tapy’yiaria wat, 
mi’i ti meiko’i 2.000 wemu’e haria, mekewat po-
pera wo’onampin hap sa’awy’i wuat há’ag hap 
tupono 20% kapiat yn totat. Mi’i tupono toig ra’yn 
wanentup hap yjan me aru iraniai’in koi’e haria 
te’eru wehyt’ok ehap, yhop wato wemu’e haria 
mi’u wuat kyi’at hamo iwato te’en-te’en hap ewy. 
Waku sese mekewat hirokaria mi’u wuat mimue-
saika Maues mierohik

piat ko’i wat; mi’i tupono sese waku mimontypót 
Satere-Mawe ywania mi’u eko ko’i, mi’i hap ti Mi’u 
Wakuat Esaikap we waku monkosáp.

todos pudessem acessar este recurso e que este 
deveria ser distribuído entre todos de forma equi-
tativa. Além disso, foi necessário articular com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maués a 
emissão e/ou renovação das Declarações de Ap-
tidão ao PRONAF (DAP), exigidas pelo edital. 

wy to’o ewy-ewy mipat’ok. Mekewat kahure, mi-
nug sehay “Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Maues” piat wywo, popera mihep pakup sio mie-
saika nug hap koi’e haria kawiano hap “Declara-
ções de Aptidão ao PRONAF (DAF)” ehap, pope-
ra wo’onampin hap ‘e hap ewy.
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Segurança Alimentar e Nutricional
Mi’u kawiano hap hawyi mi’u wakuat

4.1 - O que é a Segurança Alimentar e 
Nutricional?

4.1 - Kan mi’u kawiano hap hawyi mi’u 
wakuat?

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é ga-
rantir que todas as pessoas tenham acesso a ali-
mentos de qualidade em quantidade suficiente 
sempre, sem que isto comprometa as necessi-
dades básicas como moradia, assistência à saú-
de, educação, etc. Este é um direito de toda 
população brasileira previsto pela Lei Brasileira 
de Segurança Alimentar Nº 11.346, de 15 de se-
tembro de 2006.

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) ti 
wo’omuesaika torania mit’in muat mi’u wakuat 
jeig tira’yn, i’ewyte waku torania i’atu yat, i’atue 
haigte, te’ere mu’e, hawyi irania’in. Meimuewat 
ri airania mit’in muat toig aikawiano hap Brasil e 
Popera Wato Wo’onampin hawe “Segurança Ali-
mentar N 11.346 pe, 15 e’at pe Setembro ewaty 
pe 2016 piat minug.
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4.2 - Insegurança alimentar e fome 4.2 - Kat apuru mi’u wuat hawyi sý’at

Quando as pessoas não tem o acesso a comi-
da boa sempre, quando falta comida em algum 
dia para a família ou para comunidade,  dizemos 
que essas pessoas se encontram em estado de 
insegurança alimentar e nutricional.  Pode ser a 
fome, aquela dor de estômago vazio, mas tam-
bém pode ser de consumo de alimentos que 
fazem mal a saúde, como os alimentos conta-
minados por agrotóxicos e alimentos ultrapro-
cessados com muitos conservantes e aditivos 
(salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, 
sucos em caixa ou em pó , carne enlatada, re-
frigerante, doces,etc...). Tanto a falta de comida 
quanto o excesso de comida de má qualidade e 
ruim podem causar doenças. 

Mit’in yt i’atu mi’u’i turan, wentup e’at yt kat’i’i 
mi’u mit’in me turan i’ewyte tawa pe turan, mi’i 
turan ni wato’e mit’in te’erokosap sy’at wato puo. 
Sy’at ri, aipy’asê’ym, ma’ato wy mi’u sa’ag aimi’u 
ahehaigte’i nug kuap wy, asiagperia mi’u ko’i ti 
po’og ni satek kat pote katwo-katwo ne’i ta’atu-
si’a-si’a ta’atu mikoi ko’i ( “salgadinho de paco-
te, biscoitos recheados, sucos em caixa ou em 
po, carne enlatada, refrigerante, doces, etc...). 
Aimi’u’i hap hawyi mi’u yt wakuat’i watu’u pote 
aimo’ahu kuap ne’i wy.
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4.3 - Doenças relacionadas à insegurança 
alimentar

4.3 - Aimewat satek misat aimi’u ipote

Diabetes, obesidade, doenças relacionadas ao 
coração e à pressão alta (hipertensão) são do-
enças ligadas a má alimentação e à falta de ativi-
dades físicas.  A fome ou a falta de comida boa 
pode causar desnutrição e outras doenças liga-
das à falta de vitaminas, que muitas vezes não é 
percebido no começo da doença. Estas doenças 
podem piorar  quando há  vermes ou amebas na 
barriga, principalmente em crianças.

Diabetes, obesidade, satek ai we’ã etiat hawyi 
ahe pressão alta (hipertensão) hap ti watat wa-
tenuk kahato’i hap hawyi yt kat’i sese nug pote 
misat kuap wy. Yt kat’i’i mi’u wakuat pote aikag-
mot’i. Meimuewat satek po’og ipahara’i toig uwi 
ai’ymyempe turan, po’og ni hihokaria ete.

4.4 - Insegurança alimentar e nutricional 
(InSAN) dos povos indígenas

4.4 - Kat poteig sy’at hawyi wahit 
tapy’yiaria tokpe ho’okup

Entre os principais motivos para a insegurança 
alimentar e nutricional ser uma realidade aos po-
vos indígenas está a ameaça aos seus territórios 
e recursos naturais, como peixes, caças, frutas 
da florestas, cultivos, entre outros alimentos. 
Essa ameaça também é sobre o modo de vida 
e à  cultura dos povos indígenas. A disputa pela 
terra e pelos recursos, assim como o aumento 
da população, contribuem para a insegurança 
alimentar, inclusive ao povo Sateré-Mawé.  

A fome, a miséria e a desnutrição acontecem 
principalmente em terras invadidas e impacta-
das pela entrada de fazendeiros, garimpeiros, 
madeireiros e grileiros. Além disso, em vários 

Sý’at hawyi wahít ho’okup tapy’yiaria tokpe kat 
pote ti i’atue’yi pe ho’okup kahato’i ra’yn pira, miat, 
ywa, hawyi irania’in mikoi. Mekewat ri ma’ato 
te’eruwepokuap hap tira’yn i’atueko. Mi’itâ ti wy 
mit’in atu ehap ewy-ewy. Meimuewat puo puo 
ti korã turam te’erokosap kahato Satere-Mawe 
ywania.

Sý’at hawyi yt kat’i’i sese mi’u hap i’ewyte gag-
mót’i ti tuwemoherep ajumpe yi pe te’eruwehyt’ok 
wewato montag haria, “garimpeiros” ga’apy etiat 
wo’omikyry’i haria, hawyi yi weneru haria toig tu-
ran. Brasil pe ti toig kahato tapy’yiaria e’yi wewa-
to Montag haria e’yi wywo to’osat rakaria, mi’i yi 
pe ti sese toig ipiat satek nug hap. Tapy’yiaria 
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lugares do Brasil, povos indígenas têm suas ter-
ras vizinhas a fazendas que utilizam agrotóxico. 
Esses  agrotóxicos infectam  a terra e os rios 
onde as comunidades indígenas moram, be-
bem água, cultivam e procuram seus alimentos. 
O povo Sateré-Mawé, assim com outros povos 
indígenas e comunidades tradicionais, enfren-
ta problemas de desmatamento de suas terras, 
tendo seus recursos naturais ameaçados.

e’yi ewytpe tupono ti sese ipahara’i kat tupo-
no toimosatek tapy’yiaria e’yi, i’atue y, ajumpe 
te’eru weine’en hat tote, y’y i’atu mi’u hawyi ai-
mempuo te’eruwe mi’u kat hawuo. Satere-Mawe 
ywania ti aikotã irania’in tapy’yiaria ewy te’eroko-
sap yt nakuat’i puo, ga’apy etiat mikyry’i hap, mi’i 
puopyi yt kat kahato’i ray’n ta’atu miky’esat ko’i.
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4.5 - Como promover segurança alimentar 
e nutricional aos indígenas no Amazonas

4.5 - Aikota meig mimuesaika mekewat 
mi’u wakuap tapy’yiaria piat Amazonas 
piaria pe

O estado do Amazonas iniciou o combate à InSAN  
em 2004 com a criação do Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA/
AM). Desde lá, o Governo Estadual promove ini-
ciativas como a Lei estadual n° 3.476/2010, e da 
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN), e recentemente o Plano 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
(PLANESAN) que possui benefícios para famílias 
em situação de vulnerabilidade: indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhos, crianças e gestantes.

Como já vimos, as políticas, as leis e os direi-
tos existem! Agora é importante que os povos 
indígenas consigam acessá-las. As parcerias en-
tre  as instituições governamentais (prefeitura, 
IDAM, CONAB) e não governamentais (ONGs, 
setor privado e outras organizações) são funda-
mentais para que aconteça acesso.

Já vimos nesta cartilha a dificuldade e a quanti-
dade de organizações envolvidas para o aces-
so do Povo Sateré-Mawé ao PNAE Indígena. 
Os produtores indígenas que não possuíam a 
DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf 
e a Carteira de Produtor Rural, precisam obter 
com o IDAM. Então é importante durante as 
viagens à cidade, que busquem os direitos e 

Amazonas pe wyti tuwesa’awy nug mekewat mo-
tpap InSAN ehap 2004 pe sa’awy’i mi’amak Con-
selho Estadual de Segurança Alimentar e Nutri-
cional ( CONSA/AM), mejempe pyi ti “Governo 
Estadual há’awy Lei estadual nº 3.476/2010 piat 
puopyi, i’ewyte Câmera Intersetorial de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (CAISAN), hawyi wy 
po’og Ipakup Plano Estadual de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (PLANESAN), mi’i pe ti toig 
ra’yn saikap: Tapy’yiaria pe, mít hun’i ko’i pe, hi-
rokaria pe hawyi imempyt’a rakaria pe.

Pyno meketã rat wateha’at hap ewy, aikawiano 
hap popera puopywiat toig ra’yn, korã turan ni 
waku ma’ato tapy’yiaria te’eruwehyt’ok hap. Korã 
turan waku kahato to’opowyro mewaria motag 
ko’i (prefeitura, IDAM, CONAB) pywuat piat tuwe-
moherep hamo.

Wateha’át ra’yn pyno meikowat popera pe kara-
nia ok motag ko’i to’opowyro haria Satere-Mawe 
mono teke mekewat ‘e hap PNAE ewy. Ta’py’yia-
ria yt kat’i’i he “Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP)” ehap hawyi neig he “Carteira de Produtor 
Rural” rakaria ti’aru, waku ta’atu hep, IDAM pe. 
Mi’i tupono ti wat tawa wato kapiat turan waku 
mipuruk meimuewat popera aikawiano hap, 
mi’i pote yn ni wateke kuap meimuewat so’osat 
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os documentos necessários para acessar dife-
rentes políticas. Outro fator importante tam-
bém é a participação de lideranças nas con-
sultas públicas das políticas e programas que 
poderão ser criadas para garantir a segurança 
alimentar e os direitos aos povos indígenas. 
A participação em conselhos e fóruns como 
o CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e o 
CONSEA (Conselho estadual ou municipal de 
SAN) igualmente amplificam a voz e as deman-
das das comunidades e o acompanhamento 
dessas políticas públicas de perto. 

hamo. Waku mikuap wy aiwat aipotag ko’i mipusu 
kuap meimuewat etiat musu turan. Aiwywo tira’yn 
sehay-sehay pote wyti “Conselho de Alimenta-
ção Escolar ( CAE)” hawyi “Conselho estadual ou 
municipal de SAN (CONSEA)” to’opowyro kuap 
kahato wato’okape-kape imuesaika hamo.
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5.1 - Soberania alimentar dos povos 
indígenas

5.1 - Tapy’yiria aikotã i’atu’e kuap ta’atu 
mi’u etiat hap

A soberania alimentar é o direito dos povos de 
decidir sobre suas práticas e políticas agrícolas 
e alimentares, respeitando as culturas alimenta-
res, pensando sobre as formas de cultivo, pro-
dução, distribuição dos alimentos. Ou em ou-
tras palavras, significa poder decidir o que se 
cultiva e o que se come, e ter o controle sobre 
os próprios  hábitos alimentares. 

Waku kahato tapy’yiaria tira’yn aikotã i’atu’e 
ta’atumi’u ko’i ete, toig mekewat i’atukawiano hap 
tupono, kat ta’atumikoi teran ta’atu koi, ma’ato 
ta’atueko montypot hap wywo. Wentup sehay 
wo, mi’iria tira’yn ikoi kat ta’atuepiat waku rakat 
ta’atumi’u wo, mi’i pote yn te’eruwepokuap hap 
ta’atunug ta’atu mi’u ete. Mekewat tapy’yiaria 
wepokuap mi’u etiat ri ta’atue yi piat tira’yn, mei-
muewat ko’i ti ma’ato tuwenug kuap tapy’yiaria pe 
toig yi hawyi mi’u ko’i pote yn.

Soberania Alimentar, Slow Food 
e ativismo alimentar 
Aikotã watu’e kuap mi’u etiat hap, Mi’u Wakuat, 
hawyi mi’u kawiano hap
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A soberania alimentar dos povos indígenas 
também tem a ver com a questão territorial, 
pois a produção de alimentos só responderá às 
suas necessidades e à cultura alimentar se os 
povos tiverem o acesso à  terra e aos recursos 
naturais garantido.

A seguir, compartilhamos  um trecho do texto 
escrito pelas mulheres indígenas, na marcha das 
mulheres indígenas de 2019:

Yjam me mimoherep wentup sehay ywop ahyt 
haryporia’in miwan, to’oatunug ta’atupu’ap upi 
te’eruwat hamo 2019 turan:

“Queremos respeitado o nosso modo 
diferenciado de ver, de sentir, de ser e 
de viver o território. Saibam que, para 
nós, a perda do território é falta de 
afeto, trazendo tristeza profunda, atin-
gindo nosso espírito. O sentimento da 
violação do território é como o de uma 
mãe que perde seu filho. É desperdício 
de vida. É perda do respeito e da cultu-
ra, é uma desonra aos nossos ancestrais, 
que foram responsáveis pela criação de 
tudo. É desrespeito aos que morreram 
pela terra. É a perda do sagrado e do 
sentido da vida”.

“Uruiky’esat ri mimontypot uruwat tuweu-
piat urue há’at hap, nik’e uruete hap, uruto 
tira’yn hap, hawyi aikotame uru toigne’en 
hap urue yi piat hap. Eweikuap to urue-
piat, uruimonto urue’yi pote ti pa’e wato 
hap, mi’i ti nik’e urupa’ãu me tira’yn. Misa-
ty’u kahato urue’yi etiat sa’ag minug pote, 
aikotã ny tomempyt monto hap ewy haty 
uruete. Aikotã myhu mosatek hap ewy. Yt 
kat’i’i wo’omontypot hap hawyi seko wy, ai-
kotã uruimontypot’i urusa’awyria hap ewy, 
mi’iria ti torania nug haria, uruimontypot’i 
urue’yi upit map haria hap ewy. Aikotã urui-
monto sese tira’yn imontypop hap i’ewyte 
yt kat’i’i ra’yn myhu sio ehap’i ra’yn”.
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5.2 - A cadeia produtiva e os impactos na 
soberania alimentar  

5.2 - Mi’u atumogky-mogky hap hawyi 
aikota me tuwemoherep mi’u esaikap we

Você sabia que o Brasil é um dos países que 
mais produz alimento no mundo? Ué, então por 
que tantas pessoas passam fome? Pois é, vou 
explicar: a maioria dos alimentos produzidos 
em todo território nacional são exportados para 
outros países, como por exemplo a soja, que é 
o alimento mais produzido no Brasil e é vendi-
da principalmente aos chineses.  Essa soja viaja 
à China para alimentar principalmente o gado.  
Você não acha estranho que o maior alimento 
plantado não é para alimentar as pessoas, mes-
mo sabendo que no Brasil e no mundo temos 
muitas pessoas passando fome?

Etikuap ra’yn apo, Brasil ti po’og koi’i ehat me-
suwat yt wato hap oktan? Paig, kat poteig pyno 
i’atu kahato yt imi’u’i haria? Pyno ti, ahenoi aru: 
i’atu po’og ni mikoi ko’i Brasil piat mikoi ti irania’in 
ywania ko’i pe miweneru, kotã, “soja” ehap ti sese 
mikoi wen, ma’ato miweneru “Chineses” ko’i pe 
ne’i. China kape totó ti wewato muenuk hamo 
ne’i. Erenentup pote, yt to’osat’i kahato, kap pote 
Brasil piat po’og mikoi totó yt mit’in mi’u wuat’i 
hamo, sese sy’at Brasil hawyi yi wato hap oktan 
puo mikuap wykai tira’yn?

Koi’e haria ti te’erokosáp mye’ym ipahara’i rakat 
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Os agricultores familiares agricultores, enfrentam 
três grandes desafios: o período de produção (sa-
zonalidade), o tempo curto que o alimento conti-
nua bom após colher (perecibilidade) e o acesso a 
um preço justo (remuneração). O que isso significa 
no caso do povo Sateré-Mawé? 

A maioria dos alimentos possuem sua época de 
produção, os frutos de açaí e bacaba ficam ma-
duro nos primeiros meses do ano, durante o in-
verno amazônico. O cará tem a produção maior 
no começo do verão entre maio e agosto. E as-
sim as frutas, raízes e outros alimentos vão va-
riando a época de produção ao longo do ano.

Além disso, levar esses alimentos até a cidade 
é outro grande desafio, sem contar a questão 
de conseguir vender a um preço justo. Primeiro 
porque alguns destes alimentos estragam rápi-
do e por vezes não tem para quem vender, e 
quando tem, o preço é sempre negociado.  

Por isso a importância de programas como o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 
o Programa de Regionalização da Merenda Esco-
lar (PREME), políticas de alimentação escolar que 
valorizam a produção local, respeitam a época de 
produção e a tradição do povo e garantem a ven-
da local. Tais programas combatem a fome, des-
nutrição, obesidade e outras formas de insegu-
rança alimentar e nutricional, além de gerar renda 
justa aos  agricultores familiares.

puo: po’og wuat miweneru, mót’i sese mikoi ko’i 
towag na’yn hawyi mierohik hamo i’ewyte iwene-
ru turan ikoi haria miky’esat ewy tira’yn miso’op 
nug. Aikotã asom Satere-Mawe ywania wywo?

Mikoi ti he’at rakat, po’og ni i’atu mikoi mi’itã rakat, 
wasa’i hawyi hawuhu’i ko’i ti i’atu’atag anu sa’awy 
pe Amazonas pita i’aman mot turan. Awai’a ti hat 
sá’awy Maio hawyi Agosto ewaty pe, at sa’awy 
pe. Meketã ti irania’in ywa hawyi tuweupiat-weu-
piat mikoi ko’i te’eruwenug.

Mi’i tupono ti miereto tawa wato kape hamo nia-
tpo hit, iweneru hamo wy sese niatpo, ikoi ha-
ria mientup oktan tira’yn. Kat pote ti irania ywa 
merep ne’i temosatek, karampe wy yt uwe pe 
kuap’i miweneru, toig tutran ni sehay po’og wo 
ne’i mikyi’at.

Mi’i tupono ti waku kahato toig Programa Nacional 
de alimentação Escolar (PNAE) hawyi Programa 
de Regionalização da Merenda Escolar (PREME)

wywo sese topowyro, torania mi’u etiat i’awaig 
rakaria kaku imontypot ikoi hap e’at, iwag hap 
e’át, ikoi haria eko, iweneru hamo, meimuewat 
wo’onampin hap ko’i ti te’eruwepotpáp sý’at momã 
hap pete, gag mót’i momã hap ete, ikyt poity’i hap 
ete hawyi irania satek nug ko’i hap wuaria ete wy.
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O modo de vida moderno vem rompendo com 
a forma tradicional que os povos têm de se re-
lacionar com a comida. Os alimentos produzidos 
localmente vêm sendo substituído por uma dieta 
vinda da indústria, utilizando ingredientes ultra-
processados, pobres em nutrientes, e que geram 
riscos  para a saúde. A partir do princípio de que 
o acesso a alimentos bons, limpos e justos tem 
que ser um direito de todos, os ativistas do mo-
vimento Slow Food atuam em diversas partes do 
mundo na defesa de um sistema alimentar que 
respeite a cultura local, o meio ambiente e que 

Asiagperia eko korã wuat ri sese tomikyry’i nimu-
aria aikotã i’tu’e mi’u ko’i wywo hap ete. Aipuo 
korã turan ni sese ra’yn mi’u hempypuat, mi’i pe 
ti sese ra’yn satek, mi’i ti aimompãhu’i nug hap. 
Meimuewat kawiano hamo ti tuwemonpoi’am yi 
wato hap oktan Slow Food ehap, wakuat mono 
aimi’u ko’i to’e hawe, aiweine’en hat totia ga’apy 
etiat yt tomikyry’i hap montypot hap, i’atu’yhop 
mono wy koi’e haria ehaype.

5.3 - Ativismo e defesa do direito a 
alimentos bons, limpos e justos para todos

5.3 - Wo’okawiano haria torania piat toig 
mono mi’u wakuat ta’atu’e haype
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remunere de forma justa quem produz. 

Como a biodiversidade e a cultura alimentar es-
tão diretamente ligadas, pois as pessoas conso-
mem tradicionalmente alimentos que são pos-
síveis de serem cultivados naquele  território, 
a forma de se relacionar com a terra diz muito 
sobre cada povo, como maneja e mantém seus 
recursos. É o caso dos Sateré-Mawé com  o wa-
raná, onde a planta foi domesticada e a forma 
tradicional de consumo se tornou base da exis-
tência do próprio povo, o princípio de tudo.

A difusão de conhecimento sobre os  alimentos é 
uma fundamental nessa luta pela conservação e 
proteção da cultura alimentar,  pois devido às mu-
danças que vêm ocorrendo na maneira como as 
pessoas se relacionam com a comida, muitas téc-
nicas e conhecimentos ancestrais estão em risco 
de desaparecimento . Promover o encontro entre 
jovens e anciões para a troca de saberes sobre a 
comida e realizar o registro desse conhecimento 
são ações que precisam acontecer para manter 
esse patrimônio alimentar ao longo do tempo.

A proteção dos rios e das florestas, a promoção 
de técnicas de cultivo e manejo que respeitem 
a natureza e de técnicas tradicionais de preparo 
dos alimentos também são frentes de atuação 
importantes nessa luta pelo bem estar de cada 
ser vivo e do planeta.

Tuweupiat-weupiat myhuria i’ewyte seko wenuk 
hap to’oposat kahato, mit’in ni i’u i’atumikoi kuap 
ta’atue’yi piat rakat, aikotã i’atu’e kuap yi hawyi 
koi’e hap wywuat ri henoi kahatoi’atuetiat. Mi’itã 
kahato ti Satere-Mawe ywania Warana wywo, 
ajumpe mikoi hawyi heropat kuap hap ti nimuat 
seko ewy te tira’yn miekowát, Ywania sa’awy, 
wuat ypy koro.

Mekewat ikuap hap enoi te’en-te’en hap sese 
waku seko mimontypot wuat’i mi’u kawiano 
hamo, korã turan ni sese ra’yn tuweupiat mi’u 
atumonky-monky hap ewy ti waku aimitumo korã 
ti’itu ikahuro ahenaig’in mierút sa’awy’i wuat mi’u 
nug hap. Waku minig wo’opuentiap nãg’in hawyi 
ywãpakup k’oi wywo torania mekewat mi’u nug 
kuap hap porerokosap hamo. Kui tira’yn toigne’en 
mono meimuewat ikuap hap ehamo.

Wateropát y’y koro hawyi ga’apy ko’i, aikotã-aiko-
tã ekuap mi’u wuat hap wyti torania mít’in kawia-
no hamo toigne’en mesúwat yi wato hap oktan .

Mi’u Wakuat Esaikap ti imuesaika mekewat mi’u 
wakuat etiat tawa atupi, waku tirat mimontypot mi’u 
etiat seko te’e wywo, torania ahen’e haria muesai-
ka tapy’yiaria ywania hawyi mekewat seko piat 
tawa weine’em haria ko’i. Tuweupi-weupi minug 
mio turan yi wato hap oktan, mikat mekewat seko 
piat ywania ko’i ehay mowato hap i’atumikoi mon-
typot hap puopyi mikuap meimuewat mit’in eko.
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5.4 - Como fazer parte do Slow Food ? 5.4 - Aikotã wato’e poteig wateke Slow 
Food pe?

A Comunidade Slow Food é uma forma de or-
ganização social que é formada pela união de 
pessoas que se juntam para trabalhar para o de-
senvolvimento de um objetivo comum, ligado 
aos valores do movimento Slow Food. É a uni-
dade do movimento, que reúne seus membros 

Tawa ti wentup sok yn wo’onampin hap, wentup sok 
yn tukupte’en to’opowyro-powyro kat nug hamo, 
Slow Food piat ‘e hap ewy gupte’em haria. Iwesai-
ka hap ypy sese, mi’iria ti te’eru we’atunug temit’in 
ko’i wo, to’opowyro toig rakat wo, mesuwat ahe’yi 
pe yn’i, ma’ato irania’in y’i puo wy, ta’atukawiano 

O Slow Food vem se articulando em rede  por meio 
de comunidades locais e apoiando o fortalecimen-
to de cadeias que valorizem a cultura, a biodiversi-
dade e a segurança alimentar de povos indígenas 
e comunidades tradicionais. São diferentes iniciati-
vas acontecendo em várias partes do mundo, que 
buscam ampliar a voz  das populações tradicionais 
através da valorização de produtos que represen-
tam a identidade cultural de cada  povo.

Urupowyro ro em wy mekewat 
motpap muesaika ete!

Conheça outros membros da rede Slow Food e Terra Madre Indígena! Entre em contato com outras 
comunidades, conheça outras formas de atuação acessando o site:

www.slowfoodbrasil.com  
E as mídias sociais:
Instagram / hawyi he “Instagran”: (@slowfood.brasil)
Facebook / Hawyi he “Facebook”: (Slow Food Brasil) 
Twitter / hawyi he Twitter: (@slowfoodbrasil) 
Youtube / hawyi wy Youtube pe: (slowfoodbrasil). 

Etikuap to wy irania’in mowyro jum haria “Slow Food” hawyi “Tera Madre Indigena” ehawiat! Ereke to 
irania’in tawa wywo, etikuap rotuweupiat motpap nug hap mewat puopyi, “site”:

Se engaje também nessa luta!
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localmente, compartilha dos princípios e objeti-
vos internacionais e luta pelo direito universal ao 
acesso a alimentos bons, limpos e justos.  

A Comunidade Slow Food é formada por no mí-
nimo 10 pessoas, sendo 1 porta-voz e 5 coor-
denadores. O porta-voz é a pessoa que fala em 
nome do grupo e representa a comunidade junto 
ao movimento nacional e internacional. Os coor-
denadores direcionam atividades, acolhem novos 
membros e realizam contato com outras iniciati-
vas para parcerias locais. Eles mantém o grupo 
ativo e o espírito de união entre os membros, 
sempre lembrando dos princípios e cuidando 
para que a comunidade permaneça sempre viva.

Através da construção da comunidade, este 
grupo passa a estar ligado à uma frente interna-
cional de pessoas unidas pelo direito ao acesso 
de todos os povos ao alimento de qualidade, 
participar de trocas de experiências e receber 
o apoio de membros em toda parte do mundo 
que estão engajados nessa luta.

Para formalizar a participação da Comunida-
de junto ao Slow Food é fundamental reunir as 
pessoas interessadas em fundar este grupo e 
compartilhar a Declaração de Comunidade, pre-
encher coletivamente e enviar para o endereço 
<contato@slowfoodbrasil.com>

Algumas formas de atuação das Comunidades 
Slow Food são:

kahato mit’in tawa wato’in muat i’ewyte tawa hit 
ko’i puat, wakuat mono i’atu mi’u ta’atu ehawe.

10 ok ko’i wo ti misa’awy nug kuap ta’yn, 1 ti sehay 
erekuat hat hawyi 5 mowuro jum haria. Sehay 
erekuat ri mít ihay rakanuat mit’in tomierohik 
serrote, mi’i ti yjan akag aipuo hawyi hempypuo. 
Mowýro jum haria ti kotã ti’aru motpap ehanuaria, 
mi’iria ti mit’in emeikowo po’og hawyi ta’atunug 
sehay irania’in wywo po’og motpap nug hamo. 
Mi’iria ti mit’in atunug mi’ite wentup sok yn wa-
nentup hap ta’atu muesaika. Korã ti’itu ta’atuwau-
re wo’onampin hap i’ewyte ta’atu mitumo wentup 
sok yn mono tupte’em ta’atu ehawe.

Mejewat wentup sok yn nug hap puopyi, mi’itã 
hawyi hempypuat wywo to’omúe saika to’opowyro 
wentup sok yn saikap nug hamo, torania ywania 
mi’u wakuat kawiano hamo, ta’atu minug kuap 
ko’i ete to’omú’e-mú’e mi’ite muesaika irania 
mít’in mekewat wanentup hap muesaika te haria 
wywo yi wato hap oktan.

Waku puo nug hap popera puopyi mekewat wen-
tup sok hap Slow Food piat péhik hamo, waku 
sese mipéhik Slow Food wo’onampin hap popera 
ehap ewy, torania miky’esat mi’ite po’oro kowat 
kape contato@slowfoodbrasil.com

Kotame ti tuwepotpap:
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Na organização de encontros e momentos de troca de experiência 
com outros ativistas e comunidades da rede Slow Food no Brasil e 
no mundo.
Wo’opuentiawe ta’atu mikuap ete to’o mú’e-mú’e irania’in Brasil piat 
Slow Food.

Participando dos eventos do calendário anual do Slow Food, como 
Terra Madre Day, onde há a celebração do que a terra mãe oferece e a 
troca de sementes.
Piaria wywo hawyi yi wato piaria wywo minug át kape Slow Food wat, 
Terra Madre Day wat, mi’i pe ti toig wo’omowepít hap kat já’yig-kat 
já’yig wuat to’opuepyi hamo.

Na organização de campanhas convidando as  pessoas a  defender 
seus alimentos e se juntar para provocar mudanças no sistema 
alimentar 
Miehay nug mít’in miat henoi hamo, ta’atu kawiano mono emi’u ko’i 
hawyi mejempe pyi tuweupi ra’yn mi’u eko minug;

Na promoção  de atividades de  educação alimentar e do gosto, 
utilizando ferramentas divertidas e diferentes, na sua aldeia o nas 
escolas locais
Mi’u etiat wo’omú’e hap, hé etiat, aikotã hap puopyi tuweupi mimohe-
rep mekewat tawa atúpi;

Na indicação  de alimentos em risco de desaparecimento para 
compor o catálogo da Arca do Gosto
Korã ti’itu mimomã mi’u, teke mono popera Arca do Gosto ehawe;
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Para ter maior visibilidade é importante 
que a Comunidade Slow Food  compartilhe 
suas ações nas redes sociais, identificando 
com as tags #slowfood e #slowfoodbrasil 
#terramadreindígena #indigenousterramadre.

Po’og mikuap hamo ti waku “Slow Food” 
timoherep irania’in me tominug ko’i ahiag 
akag puopyi mewat pe #slowfood hawyi 
#s lowfoodbras i l#terramadre ind igena 
#indigenousterramadre.
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SATeRÉ-MAWÉ
À área indígena Andirá-Marau, habitada pelo povo Sateré-Mawé, 
concentra cerca de 80 aldeias espalhadas ao longo das beiras de 
rios e afluentes. A região é considerada um “Santuário ecológico e 
cultural do Guaraná dos Sateré-Mawé”.

A puberdade das mulheres e dos homens são acontecimentos 
marcados com rituais de extermo valor. Os homens são submetidos 
ao ritual da Tucandeira. Este ritual tem como objetivo a iniciação 
masculina e, serve para provar a força, a coragem e a resistência 
à dor. As mulheres também podem participar, principalmente as 
solteiras, juntando-se aos outros homens a dançar.  As luvas 
utilizadas durante este ritual são tecidas em palha pintada com 
jenipapo, e adornadas com penas de arara e gavião; nelas, o iniciado 
enfia a mão para ser ferroado por dezenas de formigas tocandiras 
(Paraponera clavata). 

América Latina - Brasil
Local: Àrea indígena Andirá-Marau
Região: Norte do Brasil
Clima: Equatorial
Bioma: Amazônia



 







Fortaleza do Waraná 
Sateré-Mawé

A Fortaleza do Waraná foi articulada entre os anos de 2006 e 2007, com o intuito 
de reconhecer e fortalecer a cultura do waraná nativo pelo povo Sateré-Mawé. 
É mantida pelos produtores ligados ao Consórcio dos Produtores Sateré-
Mawé (CPSM) que, por sua vez, integra o Conselho Geral da Tribo Sateré-
Mawé (CGTSM), maior órgão de representação política do povo originário. 
O CPSM faz toda a gestão, controle, processamento e comercialização do 
waraná em bastão (pão de waraná) e em pó. O CPSM também representa os 
produtores Sateré-Mawé em eventos nacionais e internacionais, bem como 
em espaços políticos relacionados à questão indígena.

Fortaleza da Abelha 
Canudo Sateré-Mawé

O produto defendido por essa Fortaleza possui valores culturais e ambientais 
imensuráveis, fazendo parte intrínseca da cultura alimentar do povo Sateré-
Mawé. Mas, assim como ocorre em outras partes do país com meles de 
outras espécies de abelhas nativas, o mel de abelha canudo é um alimento 
muito sensível ao esquecimento e à perda do costume de seu consumo, 
inclusive entre os Sateré-Mawé.

Sendo assim, a Fortaleza do Mel de Abelha Canudo Sateré-Mawé foi criada 
como uma ação irmã da Fortaleza do Waraná, já que as abelhas têm papel 
importante na polinização dessa planta sagrada. Uma vez que a produção do 
waraná é fortalecida e mantida, a planta oferece néctar de ótima qualidade 
para produção de méis com características únicas na região.

O Programa Fortaleza Slow Food tem como objetivo de atuar junto às 
Comunidades Slow Food na defesa  de alimentos em risco de desaparecimento, 
de técnicas e conhecimentos tradicionais, e de ecossistemas, paisagens 
e sistemas agrícolas tradicionais.  As Fortalezas se articulam em torno de 
Protocolos de Produção definidos pelas comunidades junto ao Slow Food, 
onde técnicas de cultivo, práticas de manejo extrativistas, e técnicas de pesca 
contribuem para conservar a fertilidade da terra e os recursos hídricos, evitando 
o uso de agrotóxicos e permitindo a conservação de ecossistemas locais. 

Saiba mais em: www.slowfoodbrasil.org




