Terras Indígenas
Você sabia que há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil?
Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de Terras
Indígenas. Existem hoje 704 Terras Indígenas no país. [...]
Terras Indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado
brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los,
sendo assim não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não
ser com a autorização da comunidade indígena ou da Funai. [...]
Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas
reconhecidas – exceto no Piauí. Mas os índios não vivem apenas nas terras
indígenas. Há comunidades indígenas circulando por beiradões de rios, em
cidades amazônicas e até em algumas capitais brasileiras. Isso acontece
principalmente porque, para os povos indígenas, os espaços em que se mora,
planta, caça ou caminha vão além das fronteiras criadas pelo homem branco. E
porque ninguém deixa de ser índio por estar em uma região considerada
urbana, fora das fronteiras definidas para suas terras.
Para os índios, o lugar em que se vive não é apenas um cenário, é um
território: um espaço totalmente conectado com um jeito tradicional de estar no
mundo, conectado com suas culturas. Por isso, cada povo tem um jeito de
explicar seus modos próprios de ocupar um território. [...]
Quando os europeus chegaram aqui, há mais de 500 anos, os povos
indígenas estavam espalhados por toda a região que veio a se chamar Brasil e já
ocupavam esse território há pelo menos 12 mil anos. Cada povo tinha formas
muito diferentes de ocupar e dividir o território, de conhecer a geografia e de
utilizar e cuidar do meio ambiente.
Antes do contato, os povos indígenas não estabeleciam limites territoriais
fixos. Eles andavam muito. Faziam longas viagens para procurar recursos
naturais em locais distantes de suas aldeias – passavam longos períodos
caçando e pescando, viajavam para buscar remédios e coletar frutas e mel,
entre outras atividades.
Um dos grandes desafios enfrentados pelos povos indígenas a partir do
contato com os não indígenas foi a diminuição da área de seus territórios, o que
impedia a ocupação do espaço segundo seus modos de vida e tradições.[...]
A ocupação do território brasileiro pelos não índios, desde 1500, começou
com a expulsão dos índios que viviam em áreas mais ou menos próximas ao
litoral. Assim, as áreas mais afastadas, no interior do país, como a região
amazônica, foram as últimas a serem ocupadas, e é por isso que hoje em dia as
Terras Indígenas lá são maiores. Para os povos que habitam a região isso
significa uma melhor qualidade de vida, pois eles dependem diretamente do
tamanho da área que ocupam para manter sua vida e sua cultura. Quanto maior

é a Terra Indígena, mais plantas e animais existem e, assim, mais alimentos,
mais remédios, mais matéria-prima para a fabricação de objetos e casas, etc.
Já o restante da população indígena, que está em áreas fora da Amazônia,
vivem "apertados" em terras muito menores que as terras indígenas localizadas
na Amazônia. Na maioria das vezes, essas terras não são suficientes para
manter suas formas tradicionais de vida e é assim que surgem problemas
sérios, como a desnutrição e a miséria, gerados pela falta de alimentos: não há
mais caça, nem peixes, nem lugares para fazer roça.
Há ainda muitos povos que não têm onde viver, pois foram expulsos de
suas terras por ocupantes não indígenas. Alguns se instalam temporariamente
em acampamentos, existentes em vários estados do país, onde vivem em
péssimas condições, enquanto lutam pela recuperação de suas terras. [...]
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