s povos indígenas sempre tiveram formas próprias de desenvolver
as relações econômicas entre pessoas. famílias e comunidades.
Na base dessas relações está a noção de reciprocidade, ou seja:
dar e receber. Estas ações são parte de um só movimento, e as
trocas entre as pessoas são permanentes.
A reciprocidade garante a redistribuição permanente dos bens no interior
da comunidade e impede que uma só pessoa acumule grande parte da riqueza
do grupo.
A finalidade das atividades produtivas é o bem-viver de todos e não o
lucro individual. Os povos indígenas desenvolvem atividades produtivas
baseadas no envolvimento entre as pessoas e destas com a natureza. onde a
convivência é a idéia-chave. Nas atividades. se integram crenças. saberes.
tradições. religiosidade e as visões de cada povo sobre o mundo (cosmovisão).
As práticas de produção, circulação e consumo de bens estão fundadas
em relações recíprocas e marcadas por rituais e festas.

As instâncias da vida dos Munduruku são profundamente
relacionadas. A caça é uma atividade económica, mas também
tem um valor na vida social, porque as habilidades necessárias
para caçar são parecidas com as que são úteis para a guerra. E
os Munduruku são uma sociedade tradicionalmente

guerreira.

A caça está relacionada a atividades religiosas porque sua
realização precisa serpreparada deforma ritual.já que os animais
também possuem espíritos.
Quando um homem sai para caçar; ele precisa estar em paz com
as almas dos animais. Deve pedir licença. E o pajé tem uma função
neste sentido também. É ele quem deve agradar os espíritos dos
animais, para que eles não se voltem contra os caçadores e não
ataquem a aldeia.

O trabalho do pajé também é importante para preparar a colheita
dos alimentos.

Com a ajuda do pajé, os animais e plantas se

conciliam com sua sina, que é virar comida de gente. Da mesma
forma corno gente é comida de bicho, dentro do ciclo da natureza.

As economias indígenas sustentam-se na cooperação, não na
competição, respeitando o lugar de cada pessoa na busca da subsistência.
Elas produzem o necessário para se viver bem, sem pressupor a geração de
excedentes. Por essa razão. as relações com o meio ambiente não costumam
ser de destruição predatória. Isso assegura a possibilidade da natureza se
refazer e gerar novos recursos. para a geração atual ou para as futuras
gerações.
Na perspectiva de contribuir com os projetos de futuro dos diferentes
povos indígenas, precisamos conhecer suas histórias, suas lutas, as condições
atuais para sua vida. E precisamos entender o que eles realmente vêem como
possibilidades econômicas viáveis e que respeitem suas culturas.
Devemos nos preocupar especialmente com a situação dos povos que
se encontram sem terra; aqueles que vivem em terras diminutas. os que estão
obrigados a viver acampados à beira das estradas e em periferias das cidades.
No Brasil, são mais de 240 diferentes povos indígenas. falantes de pelo
menos 180 línguas. com culturas e modos de vida distintos. Eram cerca de 6
milhões. pertencentes a mais de mil povos. quando os colonizadores chegaram.
no ano de 1.500.
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MUNDO EM QUE TROCA E CONVIVENCIA SAO MA
Atualmente, existem povos indígenas em diferentes
situações sociais, culturais e econômicas
Existem pelo menos 40 povos na região amazônica que se
mantêm distanciados do contato com nossa sociedade.
Conseqüentemente, vivem suas economias em sentido pleno. sem
interferências da lógica capitalista, em que o lucro e a acumulação
de dinheiro estão acima de tudo. Em função destes povos optarem
por uma existência livre de imposições externas. eles têm o direito
de serem protegidos e de terem as suas terras demarcadas,
asseguradas e fiscalizadas pelo poder público.
Existem também os povos que mantêm contato
esporádico com a nossa sociedade e que vivem de suas
economias tradicionais. A base das suas relações comerciais é a
troca ou a venda de produtos confeccionados nas suas aldeias,
como farinha, artesanato e alimentos oriundos da caça e coleta.
Nesta relação, eles adquirem sal. açúcar, roupas. produtos
industrializados. E. como não se trata de dependência do mercado,
mas de uma relação autônoma. as práticas econômicas internas
se mantêm. sem a circulação de dinheiro. sustentadas na relação
de reciprocidade, da partilha de tudo que produzem ou adquirem.
À vezes, a presença da economia não-indígena,
principalmente do dinheiro, cresce na vida destes povos e passa
a interferir nas comunidades, gerando dependência de coisas que
só são produzidas fora das aldeias.

E existem povos que convivem com a exploração intensa
de recursos naturais, em suas terras ou nas proximidades delas.
As atividades econômicas intensas tendem a causar a destruição
da natureza e a gerar pobreza e dependência dos povos indígenas.
Por causa disso, às vezes alguns indivíduos indígenas entram em
negociações de madeira ou de suas terras. o que é ilegal.
Exemplo marcante é o que ocorreu no Sul e no Sudeste do
país na primeira metade do século XX. quando as terras indígenas
foram devastadas pelas madeireiras. Os povos indígenas afetados
perderam a terra, seus recursos naturais e tiveram comprometidas
suas possibilidades de um futuro com autonomia. Hoje, lutam
por recuperar partes dos territórios que lhes foram saqueados.
Reconstrução - Em outros casos, povos que tiveram toda
sua terra invadida e sua economia destruída hoje têm que
reconstruir suas formas de trabalho e distribuição de riqueza.
Todas as sextas-feiras, 14 produtores do povo Xukuru
saem às quatro da madrugada de suas aldeias para ir à
Feira Orgânica Xukuru, na cidade de Pesqueira,
Pernambuco. Desde maio de 2006, o grupo vende
farinha de mandioca, frutas, legumes e hortaliças. Os
vegetaissão criados com técnicas ancestrais de cultivar
a terra e produzidos de uma maneira "ecologicamente
correta", sem usar agrotóxicos.
Desde os anos 1990, o povo Xukuru luta para poder
viver em seu território, que estava invadido. Houve
muitos conflitos com a população local,principalmente
com os donos de terras. "A feira é uma experiência
concreta e atual do povo Xukuru, administrando seus
recursos econômicos e naturais.Isto aumenta o respeito
da população regional para com o nosso povo", conta
o Xukuru Edgar de Almeida.
Estas são realidades que afetam a maioria dos povos
indígenas no Brasil, o que nos desafia a pensar estratégias para a
garantia e recuperação dos territórios, para o controle dos
recursos neles gerados, para a recuperação das áreas degradadas
e para a construção de projetos auto-sustentáveis.

No tempo dos seringais, no sul do Amazonas, os Jamamadi foram obrigados a trabalhar nas atividades comerciais.
Foi assim que adquiriram o hábito de consumir sal, açúcar, café, querosene, óleo de cozinha, roupas, sabão, redes e
mosquiteiros de tecido, chinelo "havaiana", panelas de alumínio, facão, machado, foice, anzol, linha para pesca,
cartucheira e munição e, mais recentemente, rádios de pilha, motores,jeans, ténis e óculos. Depois de conhecerem estes
produtos.já não podem mais abrir mão de consumi-los. Então, precisam de atividades econômicas que gerem dinheiro,
para poderem fazer comércio com não índios.
Os Jamamadi do Capana contam que passaram a conhecer o dinheiro apenas em 1972. Até hoje eles têm dificuldades
para compreender o valor das notas e a operação de troco; freqüentemente são enganados pelos comerciantes da
cidade, que fazem seu dinheiro desaparecer e não ser suficiente para as compras que planejaram fazer.
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1·-MPORTANTES QUE O ACUMULO DE RIQUEZA
Alternativas ao capitalismo
O objetivo das economias indígenas é assegurar o sustento
das famílias e fortalecer as relações de produção da base coletiva.
Na grande maioria dos povos, a economia é organizada a partir
do parentesco. As relações entre os parentes são fundamentais
para se compreender os processos de produção e distribuição
dos produtos do trabalho dentro das comunidades indígenas.
A produção de alimentos tem uma posição central nesta
economia. E a divisão sexual do trabalho, isto é, as diferentes
responsabilidades que têm as mulheres e os homens, aparece
em todas as atividades. Ao contrário da economia capitalista, as
economias indígenas são voltadas para a satisfação das
necessidades de toda a comunidade.
Os povos indígenas constroem suas economias dentro de
uma visão religiosa da vida e do universo. Nesta concepção, a
economia não determina as relações sociais: é mais uma parte
delas.
É assim que eles produzem uma maneira de viver na qual
ganha importância a natureza. a cultura. a religião. o mundo
sobrenatural. o lazer, a festa.
Na vida da comunidade indígena, todo intercâmbio, toda
prática de reciprocidade é, ao mesmo tempo, uma prática
econômica, política, religiosa e social. São dimensões que não
podem ser separadas.

A/esta, na maioria das culturas indígenas, é o ponto
central da economia da reciprocidade que produz a
igualdade. Para muitos povos indígenas, como para os
povos Guarani do Paraguai, Bolívia e Brasil, o trabalho
só faz sentido realizado em função da festa. Viver só faz
sentido a partir da festa. Quando os missionários
proibiram as festas aos índios, estes se recusaram a
trabalhar, e a fome se espalhou pelas aldeias.
A proibição da festa era uma intervenção na
economia da reciprocidade e significava o início da
acumulação e da desigualdade. "Pobre", para os povos
Guarani, é aquele que não pode praticar a reciprocidade.
"Pecador " é aquele que não quer praticar a
reciprocidade porque colhe e produz para acumular. A
acumulação, porém, impede a realização da/esta. Muitos
povos indígenas conseguiram até hoje reproduzir
sociedades igualitárias. Qual o segredo destas
sociedades? Nenhum segredo, nenhuma magia, apenas
outras prioridades: o investimento nas pessoas e na
educação para a igualdade e para a partilha em vez de
uma educação para a inserção no mercado de trabalho.

Aprender a ouvir
Os "projetos de desenvolvimento" implantados em muitas
regiões e destinados aos povos indígenas são muitas vezes
fadados ao fracasso, pois não partem das lógicas e necessidades
desses povos, mas partem da lógica capitalista de nossa
sociedade. Além disso, nestes "projetos" falta, quase sempre, a
participação real das comunidades, tanto durante a sua
elaboração como durante a implementação.
Propostas economicamente viáveis com os povos indígenas
precisam ser baseadas nas concepções de vida destes povos.
Precisamos conhecer as dinâmicas das economias tradicionais,

locais e regionais para, a partir delas, construir coletivamente as
alternativas. Sempre em conjunto com as comunidades, que
podem nos guiar pelo seu interesse e suas necessidades.
Precisamos aprender a conviver com as comunidades
indígenas, escutar sua palavra, suas concepções e propostas e,
respeitosamente, nos colocar a seu serviço.
Os povos indígenas podem nos inspirar a construir, também
para a nossa sociedade, novas relações entre as pessoas e com a
natureza, gerando modelos alternativos ao capitalismo, baseados
na solidariedade e na busca do bem-estar para todas e todos.

Sugestões de atividades a partir do texto
da Semana dos Povos Indígenas
1. Para discussão em grupos: usem exemplos para embasar as opiniões!
+ Os povos indígenas são povos do passado ou eles fazem parte do presente do país?
+ Oue contribuição você acha que os povos indígenas podem trazer para a sociedade brasileira?
+ Como fazer para que esta contribuição seja percebida por toda a sociedade? E para que ela se torne mais efetiva?

2. Para pensar
O povo Truká vive na Ilha de Assunção, uma ilha do Rio
São Francisco. Os Iruká orgulham-se de serem os maiores
produtores de arroz de seu estado, Pernambuco. Mas têm muitos
problemas para a venda de sua produção. porque dependem de
atravessadores. que pagam preços baixos pelo arroz.
Organizada. a comunidade vem. aos poucos. conseguindo
ensacar o arroz com uma marca própria e vai poder vendê-lo
diretamente. Recentemente, eles começaram a produzir arroz
orgânico.
A decisão de distribuir a produção pode contribuir para
melhorar a vida da população. E também traz muitos desafios.
como a mudança de mentalidade na região para a produção
orgânica e a recuperação da terra. que já recebeu muito
agrotóxico. Os Truká também enfrentarão os desafios da
distribuição da renda entre a comunidade. e até da
administração do negócio.
A partir do texto e desta imagem, o grupo poderia discutir
e fazer um quadro apresentando:

+ Quais são os pontos positivos nessa experiência? E
os negativos? Há dificuldades? Há facilidades?
+ Os problemas enfrentados pela população indígena são
só deles? Ou outros grupos dentro do país também passam
por situações semelhantes?
Vocês podem descrever uma situação parecida de um
povo indígena que viva perto de vocês? (no mesmo estado ou
cidade, por exemplo)

3. Comparando
A partir dessas imagens, responda às perguntas seguintes:
+ Que diferenças existem entre as duas situações? + Que semelhanças existem?
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4. Atividade prática
No seu dia-a-dia, existem experiências de vida compartilhada?
Se existem, como elas são? Se não existem, por que você acha que isso acontece?
É possível propor uma atividade coletiva? O que vocês precisariam ou gostariam de fazer juntos?
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