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Clima diferente para
o povo Kisedje
Indicadores de mudanças
climáticas

M

eu povo Kisedje veio observando intensamente o tempo da chuva,
que tem mudado de muitas formas, e rápido. As tempestades,
que tinham tempo certo antes dessas mudanças frequentes, também
mudaram. Está ficando cada vez mais difícil perceber cada um dos
sinais ou indicadores do tempo: as flores, canto dos pássaros, nuvens,
temperatura, vento…
CALENDÁRIO DO PASSADO, CALENDÁRIO ATUAL E INDICADORES
O calendário do nosso povo Kisedje é a natureza: o céu, lua, sol, matas de flor,
cantos de pássaros, cigarras, borboletas, temperatura, vento e os peixes. No céu
nós temos vários indicadores, como as estrelas e outros sinais. Mas esse nosso
calendário está ficando cada vez mais difícil e os peixes cada vez mais magros.
TEMPO DA CHUVA, TEMPO
DE QUEIMAR A ROÇA
A chuva tem tempo certo para vir: pode vir antes do tempo da seca, quando
ainda não estamos preparando para queimar a roça. O tempo de queimar roça
para o povo Kisedje, mudou totalmente. Tudo diferente de antes, o tempo certo.
Como está hoje, não tem esse tempo certo. O tempo mudou a vida.
Hoje mudou tudo. A chuva, como vem hoje, é muito diferente. Se chove
logo antes de queimar a roça, não dá certo para o plantio, a roça fica mal
queimada, o fogo pode queimar só por cima do solo, não queima a roça bem
queimada, para ter produto bom.

CLIMA
Antes, a chuva era respeitada em suas regras. Na origem, tem momento
certo de acalmar a chuva.
TEMPO DO PLANTIO
Tempo de plantio é no mês certo, depois de roçar, derrubar e queimar.
Você prepara e planta antes das plantas brotarem; elas podem brotar depois
que você planta. Assim ficam boas de produção, resistentes e em equilíbrio.
Mas as plantas estão ficando cada vez mais fracas, a chuva não vem no
tempo certo e as plantas, cada vez mais, estão com brotos amarelos e não
crescem bem, estão mais secas. O solo da terra também está ficando cada vez
mais quente para a planta.
ANIMAIS
Os animais, cada vez mais, estão desaparecendo. Não existe mais naquele
lugar. Quando vai a algum lugar, as máquinas tendo derrubado ali, vai acabando;
eles não vêm mais naquele lugar, muda a transição dos animais.
TEMPERATURA
O tempo está ficando muito quente. Cada vez mais quente. As plantas
não dão flor direito, as abelhas não produzem muito mel pois, com o calor, as
brotos não dão flor.
FOGO
O fogo, naquele tempo, não alastrava muito; queimava roça e não caminhava tanto. Ele era muito cuidadoso no passado, tempo em que se podia
queimar roça e campo.
Hoje não temos mais esse controle. Muitas comunidades não vão mais
com aquele controle do fogo, não queimam no tempo ou no horário certo.
Mas ninguém diz que as pessoas não sabem usar o fogo. Todo mundo sabe
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usar o fogo. Aí é que está a coisa: o clima mudou e o pessoal antigo, talvez,
utilize o fogo para preparar comida, queimar roça, limpar roça no campo sujo.
Pensam em queimar só a roça, mas hoje não é mais como antes, os galhos e
folhas estão cada vez mais secos, não tem mais nada úmido.
FLORAÇÃO, QUALIDADE DO AR, NEBLINA, CARBONO...
As espécies não têm mais consequência, tempo das flores já não é como
era. A qualidade do ar não é como antes, oxigênio fica cada vez fica mais fraco.
A gente vive com esse ar sujo e por isso, quase todo dia, adoece. Você fica
agoniado e estressado, e isso prejudica a saúde do ser humano.
A neblina está ficando muito fraca. De manhã vem pouca neblina, não
molha. Quase não aparece muito kharõm (carbono) antes de aparecer a
chuva, atrapalha.
FESTAS
As festas também dependem do tempo, temos as festas no tempo certo.
Essas mudanças atrapalham, não nos deixam fazer aquela cerimônia. Às vezes,
se nosso plantio não deu certo e não deu muito produto, acaba não acontecendo uma festa. Se o rio enche muito e não seca no tempo certo, a festa que
precisava de tempo bom, não acontece.
DOENÇA
As doenças aparecem cada vez mais; hoje vemos várias doenças que não
existiam. Aparece muita gripe, febre, diarreia, dor de cabeça.
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