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Aguilera Souza*

Gosto de brincar, rir,
gosto dos animais,

pescar, nadar, tenho muitos
amigos, gosto da natureza,
conheço todas as árvores que
rodeiam a minha aldeia.

Conheço os cantos de to-
dos os pássaros e sei qual
devo matar para saciar a
fome e sei também para que
servem as penas...

Gosto de tomar banho na
água fria de rios.

Gosto da claridade do sol
que aquece toda a face da
terra que nhande ruguasu
criou, isso traz felicidade
para mim.

Gosto do vento batendo
no meu rosto e gosto das fes-
tas do povo de minha aldeia.

Gosto de ouvir história do
meu povo, elas não são iguais
àquelas que você aprendeu.

Em Guarani
OJOHEGUACHA NHANDE OIKOVA GUIVE YVY ARI

Avy’a che rekovépe opaichagua ndive
Ahaihu vicho kuéra
Ahaihu ysyry avytá hagua
Opaichagua yvyra kuéra aikua’a
Che tekohá jerereheguá.

Aikua’a opaichagua guyra kuéra porahéi.
Hague kuéra aikua’a mba’epepa iporã
Ahaihu y ro’ysã ysyryrehegua
Ahaihu kuarahy nhande resapégui ara kuépe
Nhande ru guasu opaichaguá ojapo.

As histórias do meu povo não
são sempre alegres, traz no
sentido da história infelicida-
de, mas são de minha gente.

Mesmo que traz infelicida-
de ao ouvir a história do meu
povo indígena, não deixarei de
ser índio, sempre vou viver no
meu modo de ser índio.

Mesmo que eu venha ad-
quirir o modo do viver do não
indígena, conforme a transfor-
mação da minha cultura se-

Tuicha upea che mbovy’a
Ahaihu yvytu oipejúva che rovami
Ahaihu jasy árare ojekua’ajave mombyry
Ahaihu oikójave vy’aguasu che tekohape.

Ahaihu onhemombe’ujave ore ypy guarere
Ha’e ndaha’ei pe reikua’a haguéicha
Ahenduro ndo guerúi vy’a
Ogueru vy’a re’y.

Ogueruro jepe vy’a re’y
Aikota vointe che rekó rupi
Te’yi, ava che ronõi hacha,
aiporurõ jepe mi kara’i reko
che ruguy há che py’á pe, che nhe’e rupi
Che arandúrupi che nda hejamõ’ai, voi che reko.
TE’YI GUARANI

* Índio Guarani da Reserva Indígena de Dourados,
especialista em educação indígena

rei índio até o fim.
Porque a cultura está no

meu próprio sangue, no meu
modo de ser, de pensar, no
falar de minha língua Tupi
Guarani, eu nunca vou dei-
xar de ser índio, sempre vou
me orgulhar, sonhar e lutar
para libertação do meu povo
e continuar vivendo no meu
(Reko, Te’yi GUARANI),
modo de viver diferente, mas
igual diante dos olhos divino.



Tânia Porto e Rosivânia Espíndola

Saber lidar com computador hoje
em dia é muito importante e é

cada vez mais comum que as escolas
ofereçam aulas de informática  aos alu-
nos para que eles estejam preparados
para o mercado de trabalhho.

Na Reserva Indígena de Dourados
não é diferente, por isso o Jornal AJIndo
fez uma pesquisa nas escolas para saber
como estão as aulas de informática ali
oferecidas.

Na escola municipal Ramão Mar-
tins, os computadores deveriam ter che-
gado no início deste ano, mas, de acor-
do com a coordenadora Florinda Souza
da Silva, isso ainda não havia aconteci-
do até o fechamento desta edição.

“Se tivéssemos computadores, isso
enriqueceria as aulas, os alunos estari-
am mais motivados”, reconhece a coor-
denadora.

“Aula de informática é muito impor-
tante para o nosso futuro. Quando for-
mos trabalhar, é importante saber usar
computador. Eu tenho esperança que um

dia possa ter computador na minha  es-
cola”, disse um aluno da escola Ramão
Martins que não quis ser identificado.

Já a escola municipal Tengatuí Ma-
rangatu tem computador e sala de infor-
mática, mas não tem professor. “Por isso
não temos aula de informática”, conta a
administradora assistente Renata Souza.

“Eu sei que se eu fizer aula de infor-
mática na minha escola vou sair bem for-
mado para trabalhar em outros lugares”,
diz a aluna  da Tengatuí S.C.S., 14 anos.

Um outro aluno da Tengatuí que
pediu para não ser identificado diz que
é muito ruim ver que existem compu-
tadores, mas não é possível ter aulas
por falta de professor. “Já era para ter-
mos aprendido muita coisa no compu-
tador”, diz o aluno.

A situação também é complicada na
escola municipal Araporã, onde há com-
putadores, mas a sala de computação
virou sala de aula, em função da falta
de espaço da escola, conta a a coorde-
nadora Cristiane Alves Machado. De
qualquer maneira, se houvesse labora-
tório de informática, a Araporã não tem

Ou não tem computador,
Ou não tem professor

professor para dar essas aulas.
O NAM da Aldeia Jaguapiru ofere-

ce aulas de informática, mas conta com
apenas seis computadores e um profes-
sor voluntário.

“Temos aula todo dia no período
vespertino, mas como há muitos alunos
por turma, é preciso colocar três para
cada computador”, explica a professora
do NAM Odaléia Reginaldo.

“Temos um prazo para que no mês
de maio as aulas de informática come-
cem a funcionar em todas as escolas.
Precisamos de quatro professores e esta-
mos dando preferência para indígenas,
mas tem que ser um profissional”, expli-
cou o coordenador de educação indíge-
na da Secretaria de Educação de Dou-
rados, Aguilera de Souza.

Além disso, de acordo com Aguile-
ra, há previsão de que seis escolas mu-
nicipais tenham acesso à internet ainda
este ano, além da Tengatuí, que já con-
ta com esse serviço.

As promessas estão feitas, cabe à
comunidade da Reserva Indígena cobrar
que elas saiam do papel.

Aulas de informática nas escolas da Reserva não saem do papel,
coordenador de educação indígena promete início para maio



Jaqueline Gonçalves

Os campeonatos no campo do
Raul, na aldeia Bororó, acon-

tecem várias vezes durante o ano, divi-
didos por categorias: o infantil, que reú-
ne crianças de sete a onze anos; o ado-
lescente, que é para jogadores de doze
a 17 anos (às vezes é até 19 anos); e o
adulto.  Times tanto da aldeia Bororó
quanto da Jaguapiru participam.

Os campeonatos são uma ótima op-
ção de lazer para a Reserva Indígena de
Dourados, porém a comunidade vem re-
clamando que o custo para participar
desses campeonatos é muito alto.

“Todas as vezes que vou colocar um
time nos campeonatos, fica muito caro”,
diz o técnico Arlindo Martins, que coor-
dena um time de adulto nos campeona-
tos no campo do Raul. O indígena Gua-
rani Nhandeva de 34 anos conta que
paga cem reais só pela inscrição no cam-
peonato, fora o árbitro, os cartões ama-
relo e vermelho. Então, no total, chega
a ter uma despesa de aproximadamente
quatrocentos reais por campeonato.

Segundo Martins, quando o árbitro
dá cartão amarelo e vermelho é exigida
uma quantia do time, e fica difícil arru-
mar esse dinheiro toda semana.

“Eu ouvi dizer que todo o dinheiro
que pagamos vai para um conselho de
esporte, para que esse conselho dê as-
sistência ao campo, para fazer banheiro
e um vestiário, mas isso foi prometido
já há muito tempo e até agora eu não vi
vestiário algum. Em todos os campeo-
natos de que participo ouço isso, e até
hoje nada”, afirma o técnico.

Para Arlindo, não compensa pagar
tão alto, já que parte do dinheiro é usa-
do para comprar a premiação.

“A premiação é muito pouca, não
vale o que pagamos. Até mesmo o juiz,
pois muitas vezes não sabem apitar de
acordo com as regras e prejudicam os

Pagar para jogar
Indígenas da aldeia Bororó reclamam da alta taxa exigida
para participar do campeonato no campo do Raul

times. No início do campeonato o Le-
vanir diz que a premiação vai ser gran-
de, chega no fim e são pequenas”, diz o
técnico ao se referias às taças.

O Levanir a quem Arlindo se referiu
é Levanir Aquino, índio Terena coorde-
nador dos campeonatos no campo do
Raul e residente na aldeia Jaguapiru.

A indígena Adélia Arce Ferreira co-
ordenava um time de adolescentes e
também conta que era obrigada a pagar
a taxa, caso contrário não tinha jogo,
ela deixou de ser responsável por esse
time por conta do preço e passou a res-
ponsabilidade para a irmã.

Não muito diferente dos campeona-
tos dos adultos, o preço da inscrição para
os jogos dos adolescentes é de oitenta
reais mais o valor do árbitro por cada
partida.

“Nos dias trás eu nem fui mais ao
campo, passei para minha irmã, pois é
muito caro, ainda estou devendo ao Le-
vanir”, conta a índia Guarani-Kaiowá.

Os times que participam dos cam-
peonatos são coordenados por um técni-
co, que na maioria das vezes é respon-
sável pelas despesas.

Adélia diz ainda não ter conheci-
mento do que é feito com o dinheiro
pago pela inscrição e desconfia do des-
tino desse dinheiro.

“E se a gente não pagar, ele [Leva-
nir] vem cobrar na casa da gente”, com-
pleta a indígena Guarani-Nhandeva
Laudeci Arce Rolin, 27 anos, irmã de
Adélia e moradora da aldeia Bororó.
Laudeci diz que só colocou o seu time
de adolescente porque foi informada por
Levanir que o time é cadastrado na
Funced (Fundação Cultural e de Espor-
tes de Dourados) e não pode sair, tem
que participar.

“Foi por esse motivo que coloquei,
caso contrário a gente leva uma mul-
ta”, contou Laudeci. (leia mais na pági-
na ao lado)



Jaqueline Gonçalves

O jornal AJIndo en
trou em contato

com a Funced e o coordena-
dor geral Carlos Eduardo Stra-
nieri informou que eles têm
dado total apoio todas as ve-
zes que a limpeza para o
campo do Raul é solicitada,
ou quando é preciso fazer as
pinturas das marcas do cam-
po com cal, entre outras soli-
citações. Tudo é atendido
dentro das possibilidades da
Funced.

“No que se refere à pre-
miação, em todos os campe-
onatos realizados pelo Leva-
nir Aquino de que eu tenho
conhecimento, a Funced foi
quem forneceu as medalhas
e os troféus, talvez não den-
tro do tamanho esperado, mas
dentro da realidade da Fun-
ced”, explicou o coordenador
geral do órgão.

Além disso, Carlos Eduar-

Mas não é bem assim
Representante da Funced diz que o órgão não autoriza qualquer

cobrança de taxa para participação em campeonatos

do disse que a Funced não
tem o menor conhecimento
do dinheiro que é cobrado por
Levanir.

 “Não temos conheci-
mento de nada e nem de que
forma está sendo usado, pois
isto não está em
nosso controle e
muito menos é

autorizado por nós”, revela
Stranieri.

O técnico Arlindo Mar-
tins acha que isso não pode-
ria estar acontecendo, pois
todos sabem o quanto os in-
dígenas gostam de esporte e
ter que pagar caro por isso

é uma injustiça. Ainda
mais sem saber clara-

mente o que é feito com o
dinheiro.

A indígena Laudeci Arce
Rolin informou o Jornal AJIn-
do que até para o campeona-
to das  crianças de sete a
onze anos a inscrição já cus-
ta cinquenta reais. “Na minha
opinião as crianças deveriam
jogar de graça, pois são pe-
quenininhos”, defende.

A indígena reclama ain-
da que todos que jogam de-
vem pagar, mas o próprio time
do Levanir não paga taxa al-
guma, joga de graça.

O Jornal AJIndo entrou
em contato com o coorde-
nador dos campeonatos Le-
vanir Aquino, mas ele não
quis se manifestar, disse que
não podia dar entrevista al-
guma sem falar antes com o
conselho de esporte. Nos co-
locamos à disposição para
ouvi-lo até o fechamento
desta edição, mas ele não se
manifestou.



Nilcimar Morales

Tenho notado que em todos os
anos há uma dificuldade de se

fazer uma boa comemoração no dia 19
de Abril, mas mesmo assim os povos in-
dígenas do Brasil têm sido guerreiros e
não se abalam com as atribulações que
vêm contra eles, estão sempre sendo
aliviado por Deus, e jamais pensam em
perder o alvo certo da flecha atirada em
um combate de guerra.

Nos últimos anos podemos ver cla-
ramente o sofrimento que vem lento e
amargo sobre o povo indígena: a fome,
a baixa auto-estima, o não-cumprimen-
to de leis que são escritas a favor DO
POVO, mas que geralmente não são
cumpridas, as drogas que estão matan-
do as aldeias e muitas mortes de pesso-
as em decorrência da questão da Terra.

Além disso, políticos usam os paren-
tes para se eleger e, depois de sentar na
cadeira, esquecem que o indígena vo-
tou nele. Temos que ter consciência de

Olhos cheios de lágrimas
Mas tendo certeza da vitória

que um político que representa uma clas-
se, como sindicalistas, representantes do
movimento negro, ruralistas, já tem um
grupo para defender. Quando ganhar,
não vai brigar a nosso favor.

Muitos candidatos vão à Reserva
Indígena de Dourados, tiram votos e de-
pois não têm nenhum compromisso com
o nosso povo.

Temos que pensar juntos como ga-
nhar isso, a comunidade indígena deve
começar a dialogar sobre isso. Não po-
demos ficar a vida toda dependendo das
pessoas de fora, temos potencial para
nos organizar e colocar pessoas que nos
representam dentro da Câmara Munici-
pal. Temos eleitores suficientes para
colocar dois vereadores de uma vez. Já
passou da hora de nós, indígenas de
Dourados, ocuparmos posições políticas
para lutar com mais força contra o siste-
ma que criticamos.

Há grande possibilidade de melho-
rar porque é lá dentro que se criam as
leis, que se aprovam projetos para me-

lhorar a qualidade de vida do povo, que
se garantem as políticas públicas em prol
da comunidade afetada pela miséria.

A organização de um movimento
indígena é o ideal para lutar e vencer as
batalhas da vida porque não podemos
viver só de política assistencialista den-
tro das aldeias de Dourados, precisamos
de políticas estruturantes. E isso quem
vai fazer por nós somos nós mesmos.

Na realidade de hoje, precisamos de
políticas de geração de renda, de proje-
tos que garantam o nosso futuro.

Acreditamos que um dos pontos em
que mais se deve investir é na educa-
ção. Precisamos de educação formal de
qualidade para as aldeias. Educação de
valores culturais, de costumes e que seja
bilíngue.

Além disso, precisamos de políticas
públicas específicas voltadas para ido-
sos, jovens, crianças, mulheres, famíli-
as dentro das aldeias. Por que só tem
nas cidades e nas aldeias não?

Há mais de vinte anos o governo

brasileiro vem mentindo para o povo
indígena de Mato Grosso do Sul sobre a
questão da terra. Nosso direito de ter-
mos nossas terras de volta está assegu-
rado pela Constituição Federal.

A terra sempre foi uma reivindica-
ção, agora é necessário que o movimen-
to social indígena de MS se una e aper-
te duro o Governo para resolver de vez
esse problema.

Na Reserva Indígena de Dourados,
muitas pessoas não têm escolaridade e
acabam trabalhando nas usinas, no cor-
te de cana-de-açúcar. Elas não têm con-
dições para tentar outros empregos na
cidade e não têm outras possibilidades
de onde tirar seu sustendo, não têm um
pedaço de terra.

De acordo com dados do Ministério
Público do Trabalho, aproximadamente
sete mil indígenas de Mato Grosso do
Sul trabalham no corte de cana das usi-
nas, trabalho forçado e degradante, mas
que muitos encaram porque não têm
outra oportunidade.

O problema maior é que esses tra-
balhadores vão ficar sem emprego em
breve, porque todas as empresas de Mato
Grosso do Sul estão sendo mecanizadas.

No relatório da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) de 2010 sobre
a situação dos povos indígenas, nós fi-
camos dentro dos índices da mais ex-
trema pobreza.

União
Quero aproveitar esta ocasião para

tocar em um assunto delicado: a falta
de solidariedade dentro das aldeias mes-
mo. Hoje em dia, quem ganha um di-
nheiro não ajuda o outro porque tem que
beneficiar a si próprio.

Essa é a situação dos jovens: traba-
lham fora, ganham seu dinheiro e quan-
do voltam não ajudam os pais em casa.
Isso acontece pelo fato das necessida-
des que surgem, como comprar roupa,
aparelho de som, bicicleta, etc.

Por outro lado, os jovens que buscam
emprego fora da aldeia, sofrem um jul-

gamento cultural quando voltam, pois os
pais tradicionais não o aceitam porque
eles vêm com outras maneiras de viver.

Essa desunião só fortalece os que
estão contra nós. Não podemos deixar
isso acontecer, precisamos nos consci-
entizar e dar as mãos uns aos outros.

A realidade de nosso jeito de convi-
ver na aldeia deve ser de muita amiza-
de e sinceridade para com o outro pa-
rente porque, além da desunião dos in-
dígenas, tem sido muito comum na Re-
serva um parente fazer mal para outro.

Os políticos têm os deveres deles e
precisam cumprir suas promessas, mas
também é “dever nosso” entrar na luta
contra todo esse mal que acontece na
Reserva Indígena de Dourados através
da solidariedade para com o outro.

Também temos que fazer a nossa
parte para cuidar do mundo onde vive-
mos. Temos SIM que cobrar e mostrar o
se deve fazer dentro das nossas aldeias,
tanto da parte dos políticos, quanto de
nós mesmos.

Olhos cheios de lágrimas



Kenedy Morais

Acompanhando o calendário na
cional de vacinação contra In-

fluenza A (H1N1) – conhecida como
gripe suína –, a Reserva Indígena de
Dourados participou da campanha rea-
lizada pelo Ministério da Saúde, que
começou no dia 8 de março.

A campanha está sendo realizada
separadamente em grupos, os índios es-
tavam no primeiro grupo a ser vacina-
do, junto com profissionais da saúde,
seguindo uma estratégia da OMS para
priorizar grupos considerados de risco.

A enfermeira técnica responsável
pela vacinação na reserva indígena de
Dourados, Liliane Ferreira, afirma em
entrevista ao Jornal AJIndo que a meta
proposta pelo Ministério da Saúde era
de vacinar 100% dessa população, mas
até 20 de março, que era o final do perí-
odo específico para os indígenas, 85%
tinham sido vacinados.

O auxiliar de enfermagem Léoson
Mariano disse ao Jornal AJIndo que a
comunidade indígena foi bem recepti-
va à vacina.

“As aldeias Jaguapiru e Bororó foram
divididas em micro áreas para facilitar
o acesso a todos os pontos e a procura
foi intensa”, afirma.

Quem ainda não foi vacinado pode-
rá ir ao posto de saúde mais próximo da

Vacinação     contra a H1N1 na
Reserva Indígena de Dourados
Nenhum caso

foi registrado, mas é
preciso prevenir

sua residência até 21 de maio apresen-
tando a carteirinha de vacinação.

Segundo Liliane Ferreira, ainda não

há registros de casos confirmados da
H1N1 na Reserva Indígena de Dourados,
no entanto o Município de Dourados re-
gistrou dois casos suspeitos.

No Brasil, o público alvo do primei-
ro grupo estava estimado em 1.915.000
trabalhadores de saúde e 566.000 mil
indígenas. Cada Estado, em parceria
com os municípios, ficou responsável
por determinar como a vacina chega-
ria a essa população.

Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), a H1N1 já
infectou mais de 280 mil pessoas em todo
o mundo. A maioria dos casos continua
no continente Americano, que concen-
tra 92,2 mil.

No mundo todo, 12.799 pessoas
morreram em 2009 em decorrência da
influenza A. Só no Brasil foram registra-
das 2.051 mortes no ano passado.

Agripe suína é uma doença respira-
tória causada pelo vírus influenza A,
chamado de H1N1. Transmitido de pes-
soas para pessoa, tem sintomas seme-
lhantes aos da gripe comum, com febre
superior a 38ºc, tosse, dor de cabeça in-
tensa, dores musculares e articulações,
irritação dos olhos e fluxo nasal.

Ao perceber algum desses sinto-
mas, procure um posto de saúde o
quanto antes; na Reserva Indígena de
Dourados há quatro unidades de saú-
de. Alem da possibilidade de estar com
o vírus, você pode estar sendo um
agente transmissor do vírus.

Sintomas



Visite o blog e o fotolog da AJI
www.ajindo.blogspot.com

www.fotolog.com/ajidourados

Ana Claudia de Souza

A precocidade de re
lação sexual entre

jovens adolescentes da Reser-
va Indígena de Dourados é
cada vez mais comum, o que
se tornou um motivo de preo-
cupação bastante grande para
alguns pais.

Pais e filhos estão sempre
em discordância por algum
motivo e essas discordâncias
são transformadas em brigas
que leva os jovens a saírem
de casa, pois é grande a von-
tade de sair e conhecer coi-
sas novas.

Como se costuma dizer,
eles têm sede de viver de tudo
um pouco, mas a falta de co-
nhecimento e desinformação é
bastante grande, na menina
isso na maioria das vezes tem
levado à gravidez precoce.

“São raros os casos em
que meninas procuram a uni-
dade de saúde solicitando
método contraceptivo, e os
que acontecem geralmente

Sexualidade
precoce entre
jovens Indígenas
Adolescentes querem liberdade e
iniciam a vida sexual muito cedo

são após o casamento, ou por
que já suspeitam de gravi-
dez”, diz Amélia Garcia Na-
varro, enfermeira da unidade
de Saúde Ireno Isnardi da Al-
deia Bororó.

Cada cultura possui um
conceito de adolescência,
baseando-se sempre nas dife-
rentes idades para definir esse
período. No Brasil o Estatuto
da Criança e do Adolescente
define esta fase como carac-
terística dos 13 aos 18 anos
de idade; já a OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde)
define dos 10 aos 19 anos.

Independente de cultura,
em todo lugar tem se tornado
muito freqüente a gravidez na
adolescência, uma das mai-
ores preocupações relaciona-
das à sexualidade dos adoles-
centes; com sérias conseqü-
ências para a vida dos ado-
lescentes envolvidos, de seus
filhos que nascerão e de suas
famílias.

No ano de 2009 no Pólo
de Dourados, aproximada-
mente 40% das gestantes ti-
nham menos de 19 anos. A
Kaiowá Anita, de 11 anos de
idade, residente na aldeia Ja-
guapiru é uma delas.

“Saí de casa com 9 anos

de idade, pois meus pais que-
riam me obrigar a assistir TV
o dia todo, eu já não agüen-
tava mais, todo dia a mesma
coisa. Precisava fazer alguma
coisa diferente, tipo sair da
rotina”, conta.

Aos11 anos de idade, Ani-
ta está grávida de seis meses.
Ela diz que se arrepende e que
se pudesse mudaria sua vida.

Seu pai, Sr. Jonilson, indí-
gena Kaiowá de 36 anos, con-
ta que não vê a filha desde
que ela saiu de casa há mais
ou menos um ano e meio. Ele
diz que tentou protegê-la da
forma que encontrou, mas ela
dispensou sua proteção. Tam-
bém diz claramente que não
quer ter notícias dela, pois tem
medo de ter notícias que po-
dem não agradá-lo, tem medo
de saber que ela está sofrendo
ou que pode estar passando
por situações difíceis, pois ela
é sua única filha.

Esses jovens que saem de
casa cedo sem informação
alguma, e sem medir conse-
qüência, ficam expostos a
doenças e a sofrer algum tipo
de violência, correndo até ris-
co de morrer.

“Os adolescentes se tor-
nam presa fácil, acabam dei-

xando a escola, correm o ris-
co de sofrer violências, de
contrair doenças e as meni-
nas ainda ficam sujeitas a
uma gravidez precoce ou in-
desejada”, completa a enfer-
meira Amélia Navarro.

Alguns adolescentes con-
tam que saem para se diver-
tir, mas como nas ruas rola de
tudo acabam viciados, outros
feridos ou mortos em brigas e
as meninas, grávidas. Como
são adolescentes sem respon-
sabilidade alguma, acabam
abandonando os estudos, mui-
tas vezes criam seus filhos
sozinhas e sem nenhuma as-
sistência, ou voltam para a
casa dos pais.

“Eu recomendo que os
jovens procurem um profissi-
onal de saúde em quem con-
fiam para ajudá-los tirando
dúvidas e orientando sobre a
prevenção contra doenças
sexualmente transmissíveis
ou mesmo para evitar uma
gravidez indesejada,” orien-
ta Amélia.



Diferenças
Culturais
Um pouco sobre a Reserva Indígena de Dourados

Emerson Cabreira

Por ter uma grande dimensão ter
ritorial, o Brasil apresenta uma

vasta diversidade cultural entre seus
povos, com diferenças culturais em tra-
dições, línguas, costumes e religiões.

Estima-se que hoje existam 206 so-
ciedades indígenas no Brasil, um núme-
ro não totalmente exato pelo fato de
existirem povos ainda sem contato com
a sociedade nacional.

De acordo com dados de 2008 do
IBGE, a população indígena o Estado de
Mato Grosso do Sul totalizou 53.900 in-
díviduos: é a segunda maior do Brasil
em número de habitantes ameríndios.
São várias etnias em MS, entre elas Ati-
kum, Guarani [Kaiowá e Nhandéwa],
Guató, Kadiwéu, Kamba, Kinikinawa,
Ofaié, Terena, Xiquitano.

A Reserva Indígena Francisco Horta

Barbosa ou Reserva Indígena de Doura-
dos, como ficou mais conhecida, tem a
segunda maior população indígena do
Estado, com aproximadamente 15 mil
indígenas, estabelecidos em um espaço
de 3.560 hectares localizado entre duas
cidades, Dourados e Itaporã.

Essa reserva se divide em duas al-
deias, Jaguapirú e Bororó, nelas encon-
tram-se mesclados dois povos: o povo
Guarani, primeiros habitantes, e os Te-
rena, que foram trazidos pelas autorida-
des brasileiras com o propósito de fazer
a ponte cultural entre os Guarani e a
população local.

Na aldeia Bororó destaca-se a pre-
sença maciça do povo Guarani-Kaiowá.
Na Jaguapiru, os Terena são maioria, mas
há uma pequena população Guarani. Os
mestiços estão em ambas as aldeias.

Na realidade de hoje, o mundo mo-
derno trouxe várias interferências e mu-

danças em seus valores
culturais. De certa forma,
isso não acabou com o
modo de vida indígena

porque houve uma duplica-
ção de diversidade, pelo fato da

Reserva estar próxima à cidade de
Dourados.

Como diz a antropóloga
Maria de Lourdes Alcânta-

ra, a dificuldade enfren-
tada por essa população
se resume em uma só
palavra: “sobreviver”.

Entre tantos pro-
blemas sociais que
nos atingem, além
do preconceito e da
discriminação por
parte da população
da cidade, nos res-
ta sobreviver.
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Receita da tia Vera

Bife a
cavalo
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É uma delícia e muito
simples de se preparar

INGREDIENTES PARA UMA PORÇÃO
100 gramas de contrafilé em bife
Sal a gosto
Um ovo
Óleo de soja a gosto para fritar

MODO DE PREPARO
Aqueça a frigideira. Despeje uma ou duas colheres de sopa
de óleo. Junte o bife e deixe que frite bem de um lado. Vire
e polvilhe sal. Frite o ovo com sal a gosto e coloque sobre
o bife. Sirva com arroz branco e uma salada.
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FotosEventos 2010

ApoioApoio

Exposição de
fotografias tiradas
por alunos da
Oficina do CRAS

Oficina
de vídeo

Apresentação de Dança no Teatro Municipal de Dourados

Alunos da Oficina do CRAS, com
a professora Ana Cláudia




