Bullying
nas escolas
indígenas

Indianara Ramires Machado
“Kunha Potymi”

O

“bullying” é um pro
blema mundial que
está se tornando algo preocupante nas escolas, na família
e na sociedade em geral. Para
esclarecer melhor, devo falar
que o “bullying” é uma forma
de violência física e moral
que pode acontecer em qualquer contexto em que as pessoas interajam, tais como escola, e se caracteriza por
maus tratos ao outro, opressão,
ameaças de forma intencional
e repetidas gozações, apelidos
maldosos, xingamentos que
causam prejuízos emocionais,
perda de auto-estima, exclusão. Pode até fazer com que a
vítima, com o passar do tempo, se transforme em agressor
ou ainda, nos casos mais extremos, em suicida.
É importante ressaltar
que nas escolas o “bullying”
não é praticado apenas pelos
alunos, pode ocorrer de funcionários praticarem esse ato
também. Uma das pioneiras
no estudo do tema é Cleo
Fante, doutoranda em ciências da educação pela Universidade de Ilhas Baleares, na
Espanha. Cleo explica que o
“bullying” (do inglês bully,
que significa valentão, brigão)

é um fenômeno encontrado
nas relações entre pares, em
especial, estudantes.
“Na prática, ocorre quando um estudante (ou mais), de
forma intencional, elege
como alvo outro (ou outros)
contra o qual desfere uma
série de maus-tratos repetitivos, impossibilitando a defesa”. Alguns dos exemplos que
podemos citar de pessoas que
sofrem com o “bullying” são
estudantes introvertidos, intimidados pelos alunos mais
fortes e desinibidos; a menina que carrega o apelido de
baleia; o garoto conhecido
por quatro olhos e o chamado de palito.
O número de denúncias
sobre esse fenômeno vem sendo relevante e nas escolas
indígenas de Dourados já é
possível percebê-lo.
Agora é necessário fazer
com que educadores, responsáveis e gestores tomem posição sobre o assunto, elaborem planos de ação em que
valores como o respeito,
amor, companheirismo e cidadania sejam constantemente abordados. Desse modo iremos contribuir para uma escola longe desse crime chamado “bullying”, que como
todo crime tem suas conseqüências penais.

O trabalho da conclusão
No final do curso de graduação, tanto indígenas quanto não-índios
enfrentam dificuldades para escrever o TCC
Nilcimar Morales

D

esde o começo da vida esco
lar, o objetivo de todos os jovens estudantes é chegar à faculdade,
se formar e continuar se especializando. Mas para isso todos têm que passar
por um grande desafio: fazer a monografia, que é um trabalho científico exigido para a conclusão de um curso de
graduação.
O trabalho de conclusão de curso,
conhecido como TCC, exige a escolha
certa do tema, dedicação, atenção e
muita leitura, sem isso fica difícil escrever um trabalho bom e conciso.
Como hoje em dia muitos indígenas
estão fazendo faculdade, estão tendo que
lidar com o TCC também. Muitos acabam desistindo principalmente porque
nessa hora fica evidente que não têm uma
boa base de estudos, pois infelizmente
as escolas públicas, onde a grande maioria dos indígenas estuda, estão muito defasadas em relação às particulares.
A professora doutora Terezinha Bazé
de Lima, pró-reitora de ensino e exten-

são da Unigran, já orientou muitas monografias e acredita que esse é um momento difícil para todos os alunos, sejam eles indígenas ou não-índios.
“Eu diria que é igual para todos os
acadêmicos. Os não-índios também revelam medo, desespero e insegurança
com o TCC. A única questão é que essas dificuldades se manifestam de forma diferenciada nos dois grupos”, conta
Bazé em entrevista ao Jornal AJIndo.
Para os indígenas, ela acredita que
as grandes dificuldades são o domínio
da língua portuguesa e do uso do computador.
O indígena Aguilera de Souza, que
se formou em Pedagogia, é especialista
em Educação Indígena e leciona no curso de Pedagogia da Unigran, também já
orientou acadêmicos em suas monografias e acredita que a escolha do tema
seja muito importante.
“O trabalho de TCC é difícil sim, mas
depende do tema escolhido porque se for
desenvolver algum tema que não esteja
relacionado ao dia-a-dia a tendência é
ter mais dificuldade’’, diz Aguilera.

Segundo o professor, se o aluno índio optar por um tema relacionado à
questão indígena fica mais fácil para
construir o TCC porque ele tem contato
fácil com a comunidade e conhece
melhor aquela a realidade.
“Todos enfrentam dificuldades, seja
índio ou não-índio. O importante é se o
acadêmico foi bem trabalhado na disciplina. Se ele foi, vai desenvolver seu
projeto tranquilamente. Agora, se o professor não trabalhou bem da teoria de
como construir um TCC, ele vai ter dificuldade”, completa Aguilera.
“É importante encontrar professores orientadores que tenham interesse
em temas relacionados à realidade indígena”, acrescenta a professora Terezinha Bazé.
A boa relação do professor com o
aluno é fundamental para um bom resultado na hora de escrever o TCC. “O
orientador tem grande compromisso e responsabilidade de fazer com que o trabalho do aluno possa sair bem, então
exige trabalho tanto orientador quanto
do aluno”, finaliza Aguilera.

Fala garoto!
Fala garota!
A Violência nas aldeias,
na opinião de Azael
A violência na aldeia está muito feia, na Reserva muitas
pessoas estão sendo prejudicadas e muita gente está morrendo com bebidas alcoólicas, drogas, bebidas muito forte que
eles bebem muito e esquecem a família.
Muita gente trabalha na usina de cana, alguns quando
pegam seus pagamentos, vão gastar nas bebidas. Muitos jovens se esquecem de estudar e ter um futuro melhor por causa
do seu próprio trabalho e por causa da bebida.
Alguns bebem e voltam para casa e batem na sua esposa,
namorada, chega bravo, bêbado, muito nervoso por causa do
álcool na sua mente, mas a mulher não tem culpa, se não
conseguir brigar com sua esposa, eles pegam a bicicleta e
saem para brigar com outros que estão pela estrada, xingam
qualquer um que passa nas estradas.
Há muita violência nas aldeias, há muitas mortes, enforcamentos, tiros, faca, isso podia acabar.

A violência sexual,
na opinião de Émerson
No mundo atual, a violência sexual é uma das grandes
causas de mortes entre mulheres e horrores nas famílias. Infelizmente, há muitos casos de gravidez precoce porque meninas são estupradas pelos pais ou padrasto.
Também acontece de homens embriagados estuprarem meninas que estão passando e não têm como se defender.
Além de causar uma gravidez indesejada, através do estupro as meninas podem também contrair doenças, como a
AIDS.
Enfim, a violência sexual não ocorre só no Brasil, nem só
na Reserva Indígena de Dourados, e isso só vai acabar quando
os homens se conscientizarem que sexo saudável se faz com
camisinha e com segurança e não de forma brutal.

A gravidez precoce e a violência,
na opinião de Jaqueline
Nos dias de hoje, a gravidez precoce é muito comum. As
meninas engravidam muito mais cedo, muitas vezes por falta
de orientação dos pais.
Tanto as meninas tanto quanto os meninos gostam de uma
balada, onde acabam ingerindo bebidas alcoólicas, drogas e
acabam com qualquer um, sem proteção, é aí que ocorre a
gravidez indesejável.
E há, infelizmente, homens tão malvados que exigem que
a mulher faça o que ela não quer e, caso ela não queira fazer,
ela é espancada. Isso é uma violência contra a mulher. Também há os estupros que podem engravidar uma mulher contra
a vontade dela.
Isso faz com que as meninas logo cedo deixem de estudar
para cuidar dos filhos e, na maioria das vezes, não têm casa,
comida, nem roupas. E todas elas são vítimas.

Problema que persiste
Jovens são vítimas das drogas na Reserva Indígena de Dourados
Jaqueline Gonçalves

A

Reserva Indígena de Dourados,
situada em Mato Grosso do Sul
e com população de aproximadamente
15 mil índios das etnias Terena, Guarani-Ñandeva e Guarani Kaiowá tem um
grave problema entre tantos: jovens indígenas desperdiçando suas vidas nas
drogas.
Mais uma vez, o Jornal AJIndo volta
a tratar desse tema que é um grande mal
entre crianças e adolescentes da segunda maior Reserva Indígena em população do Brasil.
“Eu tenho 13 anos e fumo desde os
oito anos de idade. Comecei em uma
festa, mas hoje não consigo mais parar”, conta o adolescente GuaraniKaiowá que não quis se identificar. O adolescente, disse seu pai
foi assassinado quando tinha
cinco anos, e a partir daí sua
família se perdeu. Sua mãe
casou novamente, mas
“não liga” para ele, segundo o jovem.
“Ela nem liga para
mim, só para o marido dela, já é quase
inicio de aulas e ela
nem me matriculou
na escola ainda”,
conta o indígena que
reprovou na escola
pela terceira vez.
Ele disse que já chegou a furtar roupas nos varais de outras casas para trocar por droga. “Vivo assim, do
jeito que você está vendo,
daqui a pouco vou fumar
umas para esquecer um pouco da vida”, diz.
“Hoje minha mãe me xinga

de vagabundo, fala que sou um estrago,
uma vergonha na vida dela. Não sei
como vai ser este ano, espero que eu
consiga voltar para
escola e um dia
ser alguém na
vida, lutar
contra esse
mal que me
atinge e o
trauma que
minha família
me

causou”, ele completa.
Outro indígena da etnia GuaraniÑandeva de 17 anos e usuário de droga diz ao Jornal AJIndo que é conhecido como o “menino do mal”. “Isso é o
que dizem, mas acho que sou legal, estou apenas tentando viver”, ele diz.
Ele conta que começou
a fumar no açude com os
amigos, que falaram para ele
que aquela “parada era boa”.
“Hoje assumo que é mais forte
que eu. Eu estudei, mas saí da escola, hoje estou aí na luta, emagreci muito e fumo umas três vezes ao
dia,” relata o indígena.
O jovem comenta que na aldeia
não tem emprego para ele, e que já
foi para a usina, mas o trabalho é muito pesado. “Hoje vivo com meus pais,
eles são de boas, acho que desistiram
de me ajudar, temem pela minha
vida, que eu vá para cadeia. Tenho uma namorada, nos vemos
quando bem quero, nem sei
mais o que é bom ou ruim, mas
estou ai”, desabafa. O adolescente diz que seus passatempos são ir para o açude e fazer
desenhos.
Uma mãe que tem três filhos
dependentes de droga revela que
está na luta para conseguir tirar os
filhos da droga.
“Eu sou uma mãe que batalha pelos filhos, mas parece que as drogas foram mais forte do que eu”, ela fala ao
Jornal AJIndo.
Ela conta que muitas vezes
foi atrás dos filhos, o mais novo
tem 14 anos, a do meio tem
16 e o mais velho, 20 anos.
“Hoje não há muito que fazer”, ela lamenta.

Ano novo, AJI nova
A Ação dos Jovens Indígenas (AJI) começou o ano com reestruturações e
novo tema para trabalhar com os jovens nas aldeias de Dourados
Ana Cláudia de Souza

O

ano de 2011 será mais um ano
de muito trabalho. Depois de
um período de férias, a AJI voltou com
muitos planos de trabalho para o ano todo.
Dois novos colegiados passam a integrar a equipe de trabalho de 2011, que
adota novos métodos de trabalho e atividades diferentes.
O tema que vai guiar os trabalhos
este ano é bastante polêmico: as drogas. Com notícias chegando à mídia
nacional, o consumo de drogas na Reserva Indígena de Dourados está bastante grande e todos podem perceber isso.
Preocupada com a forma como os
jovens vêem o futuro, a AJI lança o tema
“Drogas e Violência(s)”, que será trabalhado de várias maneiras, dividido em
três núcleos: Saúde, Comunicação e Educação. O núcleo de Saúde tem a coordenação de Indianara Ramires Machado, o de Comunicação tem como coordenador o jovem indígena Émerson Cabreira, e o núcleo de Educação tem Ana
Cláudia de Souza na coordenação.
Os dois novos colegiados Dhenelys
Oliveira, da etnia Guarani, e Fernando
Júnior, da etnia Terena, reforçam a equipe da AJI este ano.
“Não esperava estar na AJI este ano,
para mim foi surpresa. Ainda no ano passado estava fazendo aulas de fotografia, e voltar este ano como parte do colegiado me deixa muito alegre”, diz
Dhenelys Oliveira.
Ela vai atuar como assistente na área
da educação, que engloba as oficinas aplicadas nas aldeias Jaguapiru e Bororo. Ela
mostra sua expectativas dizendo que está
ansiosa para o início das oficinas e espera
que muitos alunos compareçam.
No mês de junho, cada núcleo vai
apresentar um produto final como resultado das oficinas oferecidas, como vídeos, livros e exposições.

Volta às aulas
Dhenelys Oliveira

A

s aulas das escolas
da Reserva Indígena
de Dourados, composta pelas
aldeias Jaguapiru e Bororo,
começaram entre os dias 7 e
9 de fevereiro. Todas as escolas que se encontravam vazias durante o mês de janeiro,
há algumas semanas estão lotadas de alunos de várias etnias e diferentes idades, mas
todos com o mesmo objetivo:
estudar e passar de série.
Há sete escolas na Reserva de Dourados, seis são municipais e uma é estadual.
Nas escolas municipais, há
turmas do 1º ao 9º ano e na
única escola estadual, que se
encontra na aldeia Jaguapiru,
é oferecido o ensino médio,
onde estudam alunos com idade entre 15 e 18 anos.
No início do ano todos
querem brincar se divertir
com os novos colegas de sala,
fazer trabalhos juntos, mas
sempre com o interesse de
estudar.
A volta às aulas significa
para os alunos um momento
para encontrar novos professores, novas matérias e novos
conhecimentos. “Estou tão
ansiosa com o começo das
aulas desse ano, quero conhecer os meus novos colegas de
sala e rever os meus amigos
e amigas do ano passado porque é só na escola que a gente pode se ver. Espero que os
professores se empenhem
melhor do que o ano passa-

Sete escolas da Reserva Indígena
de Dourados recebem seus alunos
para mais um ano letivo
do, e que eles possam passar
para nós as melhores maneiras de aprendizagem”, comenta a aluna Elizandra Flores, da etnia Terena, que tem
14 anos estuda no 9º da escola Tengatui Marangatu.
Já os pais se preocupam
com a compra de materiais.
“A demanda de alunos que
passaram de série é grande,
o que dificulta ainda mais a
compra de materiais escolares, pois na medida em que
foram passando de série, fo-

ram exigindo mais materiais”, completa Elizabete Feliciano Flores, mãe da aluna
Elizandra Flores e de mais
cinco filhos, dos quais quatro
estão também na escola.
Segundo o Coordenador
da Escola Tengatui Marangatu Elias Moreira, há um esforço dos professores e coordenadores para atrair mais os
alunos para as aulas e evitar
desistências.
“Os métodos que vamos
usar esse ano é o método do

regimento escolar, mas a escola em si vai procurar fazer
um trabalho diferenciado
para que os alunos gostem das
aulas, fiquem na escola e não
tenha muita evasão. Vamos
inovar cada dia mais, com
ajuda dos professores, diretores e coordenadores”, diz Elias Moreira.
Os alunos concordam
que é preciso tornar as aulas
mais atrativas. “Eu quero o
melhor dos professores, que
eles melhorem bastante o
conteúdo das aulas este ano,
que eles expliquem bem a
matéria. Gostaria que os professores inovassem o seu jeito de trabalhar. É isso que eu
espero das aulas desse ano”,
confirma Renata Ramos, da
etnia Guarani, que tem 14
anos e é aluna do 9º ano da
Escola Tengatui Marangatu.
Elias Moreira conta que
havia preocupação antes do
início da aula para conseguir
vaga para todos os alunos,
pois a maioria queria estudar
na Tengatui, que já estava
lotada e ainda tinha aluno
querendo se matricular lá.
“Estamos preocupados
porque ir para cidade fica difícil. Não temos salas suficientes na Tengatui, mas outras
escolas estão com salas vazias, os alunos estão procurando mais a Tengatui por estar centralizada na Reserva
Indígena de Dourados”, completa Elias dizendo que suas
expectativas para este ano
são as melhores possíveis.

Em 2010, foram registrados 36 casos de crianças em
estado de abandono na Reserva Indígena de Dourados

Triste descaso

Tânia Porto

S

er abandonado é um grande
trauma para uma criança.
Quando ouvimos histórias de abandono de crianças nos perguntamos
como um pai ou uma mãe podem
fazer uma coisa dessas. Elas não
pedem para vir ao mundo, para que
o abandono? Crianças são tão alegres, é o que mais faz as pessoas se
sentirem bem nas horas difíceis.
Muitas mães e muitos pais não pensam nisso, nem no quanto seus filhos são importantes em suas vidas.
Na Reserva Indígena de Dourados, que reúne a segunda maior
população indígena do Brasil, foram registrados 36 casos de crianças em estado de abando em
2010, de acordo com Kenedy de
Souza, assistente social da Funai
em Dourados.
O problema é que a criança
abandonada não consegue se virar
sozinha, fica sem ter o que comer,
sem saber o que fazer da vida, passa fome e muitas vezes acaba sendo mais uma vítima da desnutrição.
A. Benites foi abandonado
pelos pais aos seis meses de idade e hoje, com 15 anos diz que
vive bem com a família que o
adotou, mas não consegue perdoar os pais biológicos.
“Eu estou muito feliz com
meus pais, é como se eles fossem pais de verdade para
mim. Pelos meus pais verdadeiros não sinto nada, é
como se fossem estranhos
para mim. Já tentei perdoá-los, mas não consigo”, A. Benites conta.
De acordo com
Kenedy de Souza, a
falta de terra, o envolvimento com drogas
e álcool são alguns
dos problemas que
contribuem para a
desestruturação familiar e podem resultar em abandono das crianças.

Futebol é
coisa séria
Atletas da Reserva Indígena querem
melhores condições para praticar esse
esporte tão adorado por todos
Rosivânia Espíndola

N

a Reserva Indígena de Doura
dos temos vários tipos de esportes, o mais praticado deles é o futebol. Tanto homens quanto mulheres de
todas as idades adoram o futebol.
Porém umas das lutas de técnicos e
atletas é para melhorar a estrutura dos
campos, já que nas aldeias Bororó e Jaguapiru os campos têm buracos, as redes das traves são todas furadas e não
há um projeto que ofereça uniformes,
chuteiras, meias e caneleiras aos atletas, eles mesmos é que devem comprar
do seu próprio bolso e, como não têm
condições, acabam jogando descalços,
principalmente as mulheres.
Mas elas não desistem, e têm muito apoio de seus técnicos, que são da
própria Reserva.
A edição 20 do Jornal AJIndo, publicada em março/abril de 2010, tratou
da situação do futebol na Reserva de
Dourados e mais uma vez voltamos com

o assunto e batemos na tecla para obter
maiores informações de como está sendo organizado e dimensionado o futebol dentro da aldeia de Dourados.
O AJINDO ENTRA EM CAMPO
“Eu sou uma das pessoas que coordena os jogos dentro da Reserva Indígena de Dourados para contribuir com
a comunidade indígena, para dar uma
nova perspectiva aos atletas indígenas”,
conta o técnico Laucídio Ribeiro Flores, que treina 20 atletas da categoria
masculino e 10 atletas do futebol feminino, na aldeia Jaguapiru.
A estrutura física dos campos dentro da aldeia não é boa. Além disso, tanto treinadores quanto atletas reivindicam materiais esportivos, recursos para
melhoras dos buracos no campo e um
vestiário.
O ideal seria uma estrutura física
de qualidade que funcione como uma
escolinha de futebol, que valorize o futebol das aldeias de Dourados.

“Seria uma ótima solução para jovens indígenas que são fãs do futebol”,
diz a índia Guarani Rafaela Fernandes,
de 23 anos e residente na aldeia Jaguapiru. Ela joga pelo time Ubiratan, que
foi formado recentemente com meninas
das duas aldeias Jaguapiru e Bororó e
compete nos campeonatos.
“Eu me interessei, desde criança, o
futebol para mim traz alegria, é legal
participar dos jogos, levo como profissão e sou apaixonada pelo futebol” diz
a jogadora do Ubiratan.
O Jornal AJIndo procurou a Funced,
mas o órgão informou que devido à troca de prefeito não há informações sobre projetos para 2011 para a Reserva.

AJI ganha Prêmio Cultura Viva
A Ação de jovens Indígenas ficou em segundo lugar na 3ª edição do Prêmio Cultura Viva
A Ação dos Jovens Indígenas de Dourados (AJI) conquistou o segundo lugar na categoria “Organização da Sociedade
Civil” com o projeto “audiovisual” na terceira edição do Prêmio Cultura Viva.
“Não esperávamos essa
conquista. Não levamos o primeiro lugar, mas a segunda colocação mostra que estamos no
caminho certo do desenvolvimento de atividades afirmativas
com os jovens Indígenas de
Dourados”, diz antropóloga
Maria de Lourdes Beldi de Alcântara, coordenadora da AJI.
Os ganhadores do primei-

ro lugar levaram o prêmio de 40
mil reais, o segundo colocado
ficou com 25 mil reais e terceiro
levou o prêmio de
15 mil reais.
Os vencedores receberam o
prêmio em evento que aconteceu
no Rio de Janeiro
no dia15 de dezembro de 2010
e que reuniu várias autoridades
dentre elas a secretária de cidadania cultural
do Ministério da Cultura, Eliane Costa, e a gerente de patro-

cínios da Petrobras Maria do
Carmo Brant de Carvalho.
A integrante da AJI Ana
Cláudia de Souza,
que foi ao Rio receber o prêmio
junto com a coordenadora da entidade, conta que a
felicidade do grupo é tão grande
que só traz mais
orgulho e motivação para se dedicar ao projeto de
audiovisual, que integra oficina de fotografia, produção e
edição de vídeos.

As oficinas de audiovisual
ministradas pelos jovens da AJI
começaram em 2000 e aos
poucos foram conquistando
espaço e atraindo mais alunos
indígenas. Por ano, cerca 100
alunos participam das atividades na AJI.
O Prêmio Cultura Viva foi
idealizado pelo Ministério da
Cultura (MinC), com patrocínio
da Petrobras e coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (Cenpec). Seu
objetivo é mobilizar, reconhecer
e divulgar práticas culturais realizadas em todo o País.

Poesias

Minha boa aldeia
Lucas Mateus Rodrigues*

Esperança
Michele Vitória*

Muito antes aqui na minha aldeia
Era bom com muitas árvores
Com enormes sombras
Com animais pequenos e grandes

Antigamente aqui na aminha aldeia
Era bom para se viver
Tinha caça e tinha pesca
Para os índios sobreviver

Com pássaros a voar
E animais livres a andar
E a nossa língua
Gostavam de falar

Hoje tudo é diferente
Tem alcoolismo e drogas
Para os índios
Serem dependente

Mas agora é diferente
Alguns ainda falam a língua de sua etnia
Mas alguns,
Mais o Português

Esperamos que um dia
Ainda haja esperança
Que os índios sejam unidos
E que acabem com as matanças

Alguns compram carros,
Motos, as matanças na aldeia
Sempre acontecem
Por brigas

Esperamos que o futuro
Seja cheio de esperança
Que a aldeia seja como antes
Um paraíso para criar nossas crianças

E as escolas e professores
Que nos ensinam a aprender
A minha aldeia é mesmo assim, é boa de viver
Da minha aldeia eu gosto demais

Uma pergunta que não quer se calar
Qual será o nosso
Futuro, se a
Aldeia acabar

* Alunos da Escola Tengatui Marangatu
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Tuane - Escola Tengatui Marangatu

Cristian Isnarde - Escola Tengatui Marangatu

Notas

Ana Paula Silva - Escola Tengatui Marangatu
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 As oficinas da AJI no CRAS da aldeia Bororó
começam em fevereiro.
 Indígenas da aldeia Bororó e Jaguapiru se reúnem e discutem sobre o mercado de trabalho.
 As aulas nas escolas da Reserva Indígena de
Dourados começam em fevereiro.
 A FAO (Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação) discute propostas para o
estabelecimento de hortas escolares nas terras indígenas Jaguapirú, Bororó e Panambizinho.
 Estradas da aldeia estão em estado de emergência devido a tanta chuva.

Fotos
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AJI realiza reunião com Conselho da
Juventude de Dourados

Olhares da Cidade

Professores
realizam reunião
na OAB para
discutir sobre a
diretoria das
escolas da Reserva
Indígena de
Dourados

Equipe de
trabalho da
AJI em 2011

Apoio

