
Mobilização em 
Solidariedade aos
Povos Indígenas



Nos dias 13 e 14 de abril estamos convidando todxs para somar nas ruas com o objetivo de comunicar a 
população sobre os riscos que a comunidade indígena sofre em relação aos seus direitos.

E promover os Guardiões da Floresta, pois onde existem terras indígenas, existe floresta em pé, deixando cada 
vez mais clara, a relação entre os indígenas e a preservação da Amazônia

Objetivos dessa Mobilização Nacional

● Contribuir para que a luta dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais por seus territórios seja 
mais compreendida; 

● Contribuir na visibilização do fato que os povos 
indígenas já têm o direito a seus territórios 
tradicionais, assim como ao seu modo de vida 
tradicional, garantido na Constituição Federal;

● Tornar visível a relação direta entre povos indígenas 
e comunidades tradicionais e proteção das florestas; 
mostrá-los como protagonistas e símbolos de 
resistência (afinal estão resistindo há cinco 
séculos!);  

● Tornar conhecido o conceito de Guardiões da 
Floresta 

Contexto

A Amazônia continua sendo drasticamente destruída. 
Atualmente, uma área equivalente a dois campos de futebol 
é desmatada a cada minuto.É trágico reconhecer que a 
Amazônia está sendo destruída rapidamente para encher o 
bolso de poucas pessoas.

Por outro lado, tem muita gente que arrisca suas vidas 
diariamente para proteger as florestas. Na Amazônia 
brasileira, 180 povos indígenas estão, há séculos, na linha 
de frente desta resistência.

As Terras Indígenas cobrem uma porção significativa da 
Amazônia brasileira e são fundamentais para a reprodução 
física e sociocultural dos povos indígenas. Os benefícios e 
serviços prestados por estas áreas ao clima e 
desenvolvimento sustentável do bioma, contudo, ainda são 
pouco reconhecidos



PONTO VERDE PLURICULTURAL
Nesse PV, iremos levar para as ruas uma diversidade de atividades, com objetivo de demonstrar toda a riqueza cultural dos povos indígenas. Nessa 

atividade, além das informações técnicas e dados, o grupo poderá levar para as ruas, ARTE, CULTURA e CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL.
Algumas das atividades que acontecerão  ao longo do dia, trabalham o lado criativo e promovem a interação e sensibilização das pessoas.

Ideias para a sua atividade!

● Exposição Fotográfica
● Stencil
● Banner Interativo
● Abaixo-Assinado
● Mapa Arco do Desmatamento X Terra Indígena
● Comidas

Clique para mais informações



Estude!!!
Porque vamos realizar as atividades em solidariedade aos povos indígenas?
Os Guardiões são os povos indígenas e as comunidades tradicionais que habitam as florestas e precisam dela em pé para garantir o seu modo de 
vida tradicional. Os povos indígenas, por exemplo, têm uma relação diferenciada com a natureza (se veem como a própria natureza, não há 
distinção!), que passa, inclusive, pela dimensão do sagrado. Eles têm, assim como as comunidades tradicionais, historicamente, protegido a floresta, 
seus rios e bichos. O mês de abril, está sendo construído para que a causa indígena ganhe visibilidade.No dia 19 de abril é “celebrado” o dia do índio, 
uma data simbólica e de resistência.

Qual a relação entre os povos indígenas e a floresta em pé?
Não se trata de ter uma visão romântica, já que é fato - comprovado por dados de satélites, em vários estudos científicos - que as Terras Indígenas 
são as que mais bloqueiam o desmatamento. Mais até mesmo que as unidades de conservação integral. E esta é uma informação que precisamos 
espalhar mundo afora.

Por que demarcar e proteger as Terras Indígenas?
O reconhecimento e a demarcação de Terras Indígenas é fundamental para garantir a existência desses territórios. Quanto mais o governo demora 
para demarcar uma área, mais ela fica vulnerável à invasão de grileiros, madeireiros e garimpeiros. É o que acontece, por exemplo, com o povo 
Munduruku, que há anos luta pela demarcação dos cerca de 178 mil hectares da TI Sawre Muybu, no Pará. As atividades ilegais na região estão 
destruindo a floresta e seus lugares sagrados. Entretanto, mesmo após demarcados, esses territórios não estão totalmente livres de ameaças. A TI 
Karipuna, em Rondônia, apesar de ter sido homologada em 1998, está com mais de 10 mil hectares de floresta destruídos, em consequência da 
exploração ilegal de madeira e de grilagem.

Materiais 
de Apoio

● O que fazer/falar e o que NÃO fazer/falar;

● Q&A Povos Indígenas;

● Q&A Demarcação Terras Indígenas - contexto governo Bolsonaro;

https://drive.google.com/file/d/1hicDf3bmXaomzewhp5V_uUWNEgimP7kQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFG6jal0Z8ugQvhG0GWShjzrsAhu6DiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpElSBdo8oKJKmyILtGV7cvMi6M8zxgV/view?usp=sharing


Boas Práticas para uma atividade :)

● Local: Como escolher?

● Como fazer Registro de Imagens?

● Envie as fotos / vídeos para o Greenpeace

Informações Importantes:
1. Manter a postura não violenta durante toda a atividade.

2. Por ser um tema, que causa bastante divisão de opiniões, mantenha sempre o bom humor e bem informado, 
e se precisar de ajuda para sair de terminada conversa ou situação, utilize essas dicas aqui. Respeite seus 
limites.

3. Não deixe de ler o Q&A, esse documento é uma ferramenta muito importante para que você se mantenha 
bem informado.

Qualquer dúvida, ou se precisar de mais 
informações, entre em contato com:
comunidades.br@greenpeace.org

https://greenpeace.app.box.com/s/ecbj72d2jhrjuw3pynl0bn4yshu234h2




Exposição fotográfica
Através da arte visual, iremos levar para as ruas um pouco do dia a dia indígena. Uma sugestão para expor as 
fotos é através de um“varal”.
As fotos estão no tamanho A3 e A4, então você pode escolher o tamanho que preferir.

● Clique aqui para baixar no tamanho A4;

● Clique aqui para baixar no tamanho A3;

Voltar

Ideias para a sua atividade!

https://drive.google.com/open?id=1TAj4IpXg8X_SX4BpQgbzqOmLM60dKmTV
https://drive.google.com/open?id=1rTQ2Xd3za130V1MObvNp5WuCQ8-9kmMi


Stencil
Imprima a arte do stencil da campanha. Após impresso, siga o passo a passo para criar o seu próprio stencil.

O stencil pode ser aplicado para estampar camisetas, cartazes,e bandeirinhas de tnt. Para 
aplicar o stencil, é muito simples, só precisa de um pouco de cuidado para não borrar.

● Baixe aqui a arte do stencil;

● Veja como estampar aqui;

Ideias para a sua atividade!

Voltar

https://drive.google.com/open?id=1tcThHTS3jBLmpg2mkvovJ5SZ5jUo6bTl
https://drive.google.com/open?id=1PMAQFEZO_Ca_mwH4UAik1sgIC-zDpHK6


Banner Interativo 
 

A proposta do  banner interativo é colocar uma mensagem principal, mas convidar as pessoas, para deixar uma 
mensagem de apoio para os indígenas, para floresta, e/ou  para o governo.

Sugestão de mensagem:  Apoie quem protege a Floresta 
ou  uma imagem que represente a causa indígena

Ideias para a sua atividade!

Voltar



Abaixo assinado
E claro, levar um abaixo assinado da campanha Sem Floresta, Sem Vida, para coletar um 
montãoooo de assinaturas.

Após coletar as assinaturas, você precisa
passá-las para um site específico, que criamos
especialmente para essa campanha.
Por favor, só passe as assinaturas no link
abaixo e não na página da campanha.

● Baixe aqui o abaixo assinado;

● Link para subir as assinaturas coletadas;

Ideias para a sua atividade!

Voltar

*não compartilhe esse link online. Use apenas na coleta de assinaturas nas ruas.

https://drive.google.com/open?id=1i5YwMYP8CdMDsBsT2fzwECv0SXPe0s7B
https://www.greenpeace.org.br/sem-floresta-sem-vida/voluntarios


Mapa Arco do Desmatamento X Terra Indígena
 
 O mapa do desmatamento da Amazônia demonstra o avanço da devastação, e as “ilhas” de  
florestas que se formam por causa das Terra Indígenas, que auxiliam no bloqueio desse 
desmatamento.  
Com esse material  você poderá  deixar mais claro a importância das  T.I  na proteção das 
florestas. 
  

● Mapa Frente;

● Mapa Verso

Ideias para a sua atividade!

Voltar

https://drive.google.com/file/d/1kJYJZg1Q4hgtBGi0xz_p8ljBd9bNGmYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_cJAad64TptrB2pB_ovg-CRNAqK6yeU/view?usp=sharing


Comidas
Através da culinária, a cultura indígena é passada de geração em geração, para simbolizar essa 
cultura gastronômica, podemos levar para o PV alguns alimentos que contenham ingredientes 
que estão presentes na culinária indígena.  Pode ser adaptado a cada região, como por 
exemplo bolo de mandioca e café.

Ideias para a sua atividade!

Voltar



Boas Práticas para uma atividade :)

Local: Como escolher?

1. Observe se é um lugar seguro para o grupo;

2. Escolha um local onde haja bastante movimento de pessoas durante o fim de semana;

3.  Estruturas  que o grupo possa levar para o PV, como: tenda, cadeiras, mesa, banner

Voltar



Boas Práticas para uma atividade :)

Como fazer Registro de Imagens?

1. Identificar os voluntários, que queiram ficar como responsáveis pelos registros da atividade.

2. Os registros podem ser feito em fotos e vídeo. 

3. Nesse material você poderá acessar dicas de como gravar um vídeo. ACESSE AQUI 

4. Usem as mídias sociais para publicar essas imagens, quanto mais divulgação, melhor.

5. Explorem as ferramentas dos Stories tanto do Facebook, quanto do Instagram, para divulgar, o que 
estará acontecendo nas ruas nesse dia de Mobilização Nacional.

Voltar

https://greenpeace.app.box.com/s/bgro7w22mkdfuoj8jreelzd7wr7ejnj8


Boas Práticas para uma atividade :)

Envie as fotos / vídeos para o Greenpeace

1. Selecione as 5 melhores fotos;

2. Selecione os 2 melhores vídeos; 

3. Salve os arquivos de mídia com o nome de quem tirou a foto. (Para usar as 
imagens, precisamos colocar o “crédito”, ou seja, identificar quem é 
responsável pela mídia;

4. Entre nesse link e acesse ou crie a pasta com o nome da sua cidade;

5. Suba as fotos e vídeos selecionados para que possamos postar nos nossos 
blogs e redes sociais;

Voltar

https://drive.google.com/drive/folders/1CVraZYGnuKopYg0uHrH959sTGFqzAf2t?usp=sharing


Boas Práticas para uma atividade :)

Informações importantes

1. Manter a postura não violenta durante toda a atividade.

2. Por ser um tema, que causa bastante divisão de opiniões, mantenha sempre o bom humor e 
bem informado, e se precisar de ajuda para sair de terminada conversa ou situação, utilize 
essas dicas aqui. Respeite seus limites.

3. Não deixe de ler o material:

Voltar

● O que fazer/falar e o que NÃO fazer/falar;

● Q&A Povos Indígenas;

● Q&A Demarcação Terras Indígenas - contexto governo Bolsonaro;

https://greenpeace.app.box.com/s/ecbj72d2jhrjuw3pynl0bn4yshu234h2
https://greenpeace.app.box.com/s/ecbj72d2jhrjuw3pynl0bn4yshu234h2
https://drive.google.com/file/d/1hicDf3bmXaomzewhp5V_uUWNEgimP7kQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFG6jal0Z8ugQvhG0GWShjzrsAhu6DiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpElSBdo8oKJKmyILtGV7cvMi6M8zxgV/view?usp=sharing

