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P: Que são povos indígenas?
R: As florestas tropicais são repletas de vidas.
Não apenas milhões de espécies de plantas e
animais vivem nas florestas mas também muitas
pessoas fazem dela seu lar. Na verdade, os
indígenas ou nativos, são pessoas que têm
vivido nas florestas por milhares de anos. Hoje,
milhares de diferentes grupos de índios, com
suas próprias línguas e culturas, ainda vivem
nas florestas tropicais ao redor do mundo.
P: Em geral, como eles vivem?
R: Embora alguns índios vivam mais que nós,
outros ainda vivem mais que os seus ancestrais
viveram milhares de anos atrás. Em muitos casos
os índios dependem da floresta para comida,
remédios e agasalhos.
P: As crianças vão à escola?
R: A maioria das crianças tribais não vão à escola
como nós. Ao invés, eles aprendem como lidar
com a floresta de maneira correta com seus pais
e as outras pessoas da comunidade indígena.
Eles são treinados para sobreviver na floresta e
aprendem como caçar, pescar e quais as plantas
que são úteis como remédio ou comida. Algumas
dessas crianças conhecem mais sobre florestas
que os cientistas que as têm estudado durante
muitos anos!
P: O que eles encontram para comer?
R: Além de caça, frutas silvestres, nozes e da
pesca, os índios também cultivam pequenas
hortas, usando um método de agricultura
sustentável chamado rotativo ou cultura
alternada. Primeiro eles desmatam um pequeno
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pedaço de terra e faz a queimada da área. Em
seguida eles plantam muitos tipos diferentes de
plantas comestíveis e ervas usadas como
remédio. Depois de um período, o solo se torna
fraco para mais colheitas. Os índios então,
passam a cultivar em nova área nas
proximidades, permitindo dessa maneira que a
terra anteriormente explorada possa se
restabelecer por um período 10 a 50 anos antes
que ela seja cultivada novamente. Essa rotação
de cultura é ainda praticada pelos grupos
indígenas que têm acesso a uma enorme
extensão (quantidade) de terra. No entanto, com
a redução do seu tamanho e o aumento de
fazendeiros que não são indígenas nas florestas,
algumas pessoas agora estão sendo forçadas a
cultivar em uma mesma área ao invés de alternar
com outra área próxima, ainda não cultivada.
Como essas terras cultivadas pelos fazendeiros
não têm o tempo necessário para restabeleceremse, consequentemente, elas se tornam áreas
improdutivas e não mais podem ser usadas para
o cultivo da lavoura.
P: Porque a floresta é tão importante para os
índios?
R: Os índios dependem da Floresta para comida,
remédio, abrigo e agasalhos. Eles vivem o que é
chamado de uma existência sustentável, o que
significa que eles usam a terra sem dar nenhum
prejuízo para as plantas e animais que também
fazem da floresta seus lares. Como um sábio
homem índio uma vez disse, “A terra é nosso
historiador, nosso educador, nosso provedor de
comida, remédio, agasalho e proteção. Ela é a
mãe de nossas raças.”

RAINFOREST ACTION NETWORK
221 Pine Street, Suite 500 • San Francisco, CA 94104 • Phone (415)398-4404 • Fax (415)398-2732
email: rainforest@ran.org • Web: www.ran.org
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florestas . Através do trabalho com esses grupos,
nós podemos obter informações importantes
sobre as florestas—suas plantas medicinais,
comida e ecologia (veja glossário).

P: Porque os índios estão em perigo?
R: Quando os primeiros exploradores europeus
chegaram à América Latina, eles trouxeram
comsigo doenças tais como catapora, sarampo e
também, a gripe comum. Os Europeus estavam
imunizados contra essas doenças porisso eles
não ficavam doentes. Mas os índios nuncam
tiveram sido expostos a esses vírus antes, com
isso muitos deles contrairam as doenças e
morreram. Esse desastre foi repetido em muitas
outras partes do mundo. Desde então muitos
grupos indígenas têm sido mortos ou expulsos
de suas terras por colonos ou grandes
companhias que querem suas terras. No entanto,
até quarenta anos atrás, a falta de estradas
prevenia a maioria dos forasteiros de entrarem
na floresta e nos territórios indígenas. Agora,
estradas construídas por companhias de
petróleo e madereiras têm franqueado (aberto
caminho) vasta área da floresta aos forasteiros.
Embora os índios tenham vivido nas suas terras
por milhares de anos, na maioria dos casos, eles
não são os seus donos legais, porque eles não
possuem o documento de registro necessário
para tal. Por conseguinte, o governo e outras
pessoas não reconhecem seus direitos pela posse
da terra. Algumas vezes os índios são forçados a
mudarem-se para diferentes áreas ou para as
cidades superpovoadas. Essa situação é difícil
para eles porque eles não têm habilidades úteis
para o estilo de vida das cidades nem
conhecimento da cultura urbana. Por exemplo,
eles conhecem mais da coleta de comida na
floresta que comprar comida num mercado.
Imagine-se sendo forçado a mudar-se para um
país diferente, onde você não sabe nada à
respeito da cultura ou da língua!

P: Porque devemos nos importar com o destino
dos índios?
R: Os índios têm o direito de praticar seu próprio
estilo de vida e de habitar a terra onde seus
ancestrais têm vivido antes deles. Além disso, os
índios possuem um enorme e insubstituível
volume de informações e habilidades à respeito
da floresta e de como viver nela sem destruí-la.
No século 19, mineradores costumavam
carregar canários com eles dentro das minas
porque os pássaros eram altamente sensíveis a
gases tóxicos. Se os pássaros morriam, isso
indicava que eles também morreriam a menos
que eles fugissem. A floresta e seus habitantes
têm sido comparados com o canário dos
mineradores. Se as Florestas e todos os animais
e povos que vivem nelas morrerem, nós,
também, estaremos em perigo. Essa é uma das
muitas razões porque é tão importante para nós
respeitarmos a cultura indígena e fazermos tudo
que estiver ao nosso alcance para ajudar a
presevar as florestas .
GLOSSÁRIO:
Cultura: todos os aspectos da vida de um grupo
de pessoas, tais como arte, música e comida, que
faz desse grupo único.
Ecologia: o estudo das relações entre os seres
vivos e o meio ambiente.
Explorar: usar alguma coisa, especialmente com
fins lucrativos, sem levar em conta as
consequências ou perdas e danos.
Indígenas: as primeiras ou originais formas de
vida (pessoas, animais, plantas) de uma
determinada área, antes de sua transformação
através das civilizações.
Sustentável: o uso de produtos da floresta em
uma maneira que as suas fontes não sejam
destruídas permanentemente, e assim, as
gerações futuras também poderão usá-los.

P: O que os índios estão fazendo para salvar o
seu território?
R: Grupos indígenas estão começando a brigar
por sua terra, através de pacíficas demonstrações. Tais ações pode colocá-los em perigo,
mas eles sabem que se eles não começarem a agir
sua terra e cultura podem ser perdidas para
sempre. Muitas pessoas que vivem fora da
floresta querem ajudar a proteger a cultura dos
povos indígenas. Elas entendem que os índios
têm muito que nos ensinar à respeito das
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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