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Resumo do Projeto 
 
Nome do Projeto  Promover à autonomia 

socioeconômica, territorial, 
institucional, cultural e política dos 
Kayapó  
 

Terra(s) Indígena(s) atendida(s)  (   ) Baú ( x ) Menkragnoti  
( x ) Capoto/Jarina  
(   ) Badjônkore (  ) Kayapó  

Nome do Programa  3º Chamada de Projetos de 2016 – 
Fundo Kayapó  

Linha de Ação Temática  Linha de Ação 1  
Linha de Ação 2  
Linha de Ação 4  
Linha de Ação 5  

Nome da instituição Responsável 
pelo Projeto  

Instituto Raoni - IR 

Coordenador do Projeto  Karina Fabiana de Oliveira Paço  
Valor do projeto solicitado ao 
Funbio  

R$ 999.623,08  

Valor Total de contrapartida*  R$ 201.400,00  
 
 
 
 
Resumo Executivo do Projeto  
 
O presente Projeto, que será executado no prazo de 18 meses, tem por objetivo 
geral promover o etnodesenvolvimento, através do fortalecimento da autonomia 
socioeconômica e cultural, a proteção territorial e a participação efetiva dos 
Kayapó em processos e instâncias de tomadas de decisão sobre questões de 
interesse e de garantia dos seus direitos. Visando promover a melhoria da 
qualidade de vida dos indígenas Kayapó, residentes nas TIs Capoto/Jarina e 
Menkragnoti, contribuindo com o fortalecimento institucional e desenvolvimento 
de suas atividades sustentáveis, assim como a proteção de seus territórios e 
biodiversidade através do projeto proposto “Promover à autonomia 
socioeconômica, territorial, institucional, cultural e política dos Kayapó”, uma vez 
que esse projeto terá como ponto de partida os resultados já existentes graças 
ao apoio que o FK ofereceu ao IR a cerca de três anos. Alcançados através das 
atividades realizadas que está inserida nas linhas de ações: (1) - Atividades de 
monitoramento territorial, (2) Desenvolvimento de atividades produtivas 
sustentáveis, (4) Desenvolvimento de atividades de fortalecimento da 
representação política ou participação de representantes Kayapó em fóruns e 
instâncias voltadas à definição ou implantação de ações relativas aos Povos e 
Terras Indígenas e (5) Atividades de administração e manutenção das 
organizações associadas. O projeto visa o atendimento das 18 comunidades 
Kayapó, localizadas nas TIs Capoto/Jarina e Menkragnoti, totalizando 280 
famílias que serão direta e indiretamente beneficiadas com a estruturação das 
cadeias produtivas de cumaru, copaíba e artesanato, visando à sustentabilidade 
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e a geração de renda para essas comunidades; Na linha do Fortalecimento 
Institucional das ações do Instituto Raoni, linha de atuação de suma importância 
que visa garantir a implementação de mecanismos que viabilizem as propostas 
aqui apresentadas; Apoiar iniciativas conjuntas, complementares e integradas 
que promovam e aprimorem as estratégias e ações de proteção territorial, nas 
TIs Menkragnoti e Capoto/Jarina que totalizam cerca de 2,5 milhões de hectares, 
a fim de inibir a presença de invasores e ameaças externas; Empoderamento 
das lideranças Kayapó, visando apoiar reuniões e troca de experiências nas 
áreas de interesses dos indígenas, promovendo o amplo entendimento e o 
acesso às políticas públicas, porém sem nenhuma finalidade político-partidária. 
 
Objetivo Geral do Projeto 
Fortalecer as comunidades Kayapó representadas pela Associação Floresta 
Protegida para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e recursos 
naturais e promover sua autonomia econômica e política. 

 
Objetivos Específicos do Projeto: 
A1. Estruturar as cadeias produtivas visando à sustentabilidade e a geração de 
renda para as comunidades Kayapó.  

A2. Fortalecimento Institucional das ações do Instituto Raoni.  

A3. Apoiar iniciativas conjuntas, complementares e integradas que promovam e 
aprimorem as estratégias e ações de proteção territorial, nas TIs Menkragnoti e 
Capoto/Jarina.  

A4. Empoderamento das lideranças Kayapó.  
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