






































































7. A PONTE IDEOLÓGICA. 

Se os índios participassem com liberdade e 
integridade cultural em um mundo moderno, 
multi-étnico e tecnologicamente centrado,teriam 
então que ser respeitados pela força e obra de 
suas sociedades. O Projeto Kayapó tem procura
do mostrar que o indígena da Amazônia é um va
loroso recurso humano e uma fonte não 
explorada de informação sobre o conhecimento 
de recursos naturais. Os sistemas ecológicos e as 
estratégias agrícolas indígenas oferecem novos 
modelos para o desenvolvimento científico da 
Amazônia, sem a destruição irreversível que ca
racteriza os atuais esforços. Se o conhecimento 
do índio for levado a sério pela ciência moderna 
e incorporado aos programas de pesquisa e de
senvolvimento, os índios serão valorizados pelo 
que são: povos engenhosos, inteligentes e práti
cos, que sobreviveram com sucesso por milha
res de anos na Amazônia. Essa posição cria uma 
"ponte ideológica" através da qual os povos in
dígenas podem participar na construção de um 
Brasil moderno, com a estima e o respeito que 
merecem. Além do mais, é evidente que os po
vos indígenas e seus sistemas de manejo ecoló
gico precisam ser protegidos para se 
desenvolverem com o máximo de liberdade atra
vés de processos estabelecidos por suas próprias 
regras sociais e culturais, que em nossa ignorân
cia mal começamos a apreciar e compreender. 
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7. AN IDEOLOGICAL BRIDGE BETWEEN 
PEOPLES 

If Indians are to participate with liberty and 
cultural integrity in a modem, multi-ethnic, and 
technological Brazil, they must be granted the 
respect which their society merits. This exhibi
tion, through data generated by the Kayapó Pro
ject, seeks to demonstrate that the Amazonian 
Indian is a valuable human resource and an un
derexploited source of knowledge conceming the 
region's vast and varied natural resources. Me
bêngôkre ecological adaptations and agricultura! 
strategies offer new models for resource mana
gement of the Amazon without incurring the ir
reversible destruction of ecosystems which 
characterizes present trends. If indigenous ex
perience were taken seriously by modem scien
ce and incorporated into research and 
development programs, then the Indians would 
be recognized for what they truly are: a diligent, 
intelligent, and practical people who have adap
ted successfully for thousands of years in the 
A mazon. This position creates an "ideological 
bridge" between cultures which would allow in
digenous peoples to participate, with the respect 
and esteem they deserve, in the construction of 
a modem Brazil. Moreover, it is imperative that 
Indians and their respective systems of ecologi
cal management be protected so that they can 
develop according to their own social and cultu
ral rules which we, in our ignorance, have only 
just begun to appreciate and understand. 
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