O papel dos
professores indígenas
João Machado*

O

s professores indíge
nas formados pelas
academias públicas ou privados devem fazer a diferença
nas aldeias. A comunidade
local espera melhoria por parte desses indivíduos nas suas
posturas e ações adquiridas
como acadêmico (a). Com
essa nova experiência, os resultados e diagnósticos das
pesquisas realizadas, devem
retribuir e dar retorno em
ações concretas para a comunidade de origem. As novas
aprendizagens adquiridas servirão como ferramentas para
propiciar alavancas para o
contexto onde vivem.
Em sala de aula, os novos formados ou cursistas
aprendizes devem mobilizar
a mudança e prática de postura construindo uma nova
práxis-pedagógica. Os povos
indígenas necessitam dos jovens profissionais, não para
substituir os anciões tradicionais, caciques, Nhãnderu/
Nhandesy, mas para utilizar
dos conhecimentos universais científicos em
co-participação com
a sabe-

doria dos povos para a melhoria das comunidades. Entrar e
sair das universidades, mas
permanecer indígena preservando e mantendo o universo cultural étnico e a língua,
raiz da essência de um povo.
Cito algumas palavras de
estudiosos das causas indígenas com quem compartilho
opiniões: “Os acadêmicos
indígenas devem utilizar dos
conhecimentos tradicionais
para resolver problemas locais
das aldeias” (Brand, UCDB,
11/05/2011). “Não é só o que

se aprende nas universidades
que tem valor, os conhecimentos tradicionais são imprescindíveis, temos muitos
profissionais índios, porém,
não são índios profissionais”
(Reunião da Rede Saberes
com universitários indígenas
em 11/05/2011, UCDB, Campo Grande - MS).
Com essas análises, podemos refletir as posturas éticas
dos profissionais indígenas
nas aldeias. Na qualidade de
professor indígena, opino que
os docentes e as instituições

de ensino devem replanejar,
redirecionar suas práticas pedagógicas, perpassando pelo
currículo, materiais didáticopedagógicos, calendários escolares, etc.
Que o ensino seja aquele de que a comunidade necessita para a melhoria da
qualidade de vida coletiva,
que compartilha, que vai em
busca da autonomia.
* Índio Kaiowá, morador da Aldeia Bororó

Crianças em estado de emergência
Crianças indígenas sofrem com
famílias desestruturadas e precisam
ir para a cidade pedir comida
Tânia Porto

S

ara* tem quatro anos. É a mais
nova de uma família com oito
filhos. E é mais uma criança indígena
da Reserva de Dourados que sofre as consequências de ser membro de uma família desestruturada. Acompanhada de
dois irmãos, um de seis e outro de oito
anos, Sara estava na Feira de Dourados
em um sábado pedindo comida.
Ela relatou sua situação ao Jornal AJIndo: em casa, não há comida suficiente
para alimentar todos. Eles recebem a cesta básica, mas não é o suficiente para o
mês inteiro. A mãe trabalha lavando roupa “por aí”, mas o ganho é pouco. O pai
trabalha nas usinas de álcool que ficam
nas redondezas de Dourados, mas gasta
grande parte do dinheiro com bebida.

Na cidade, muitas pessoas ajudam
dando pão, bolacha, doce e outras coisas que eles dividem e comem por ali
mesmo. Na Feira, conseguem alimentos para levar para casa.
“Quando eu crescer, vou trabalhar
para ajudar minha mãe. O meu irmão
mais velho ajuda minha mãe. Vou ser
igual ele”, diz Sara.
A reportagem do Jornal AJIndo também encontrou uma menina de sete anos
que vai da Reserva para a cidade vender milho e aproveita para pedir comida para levar para casa, onde vive de
maneira precária com os pais.
Um indígena um pouco mais velho, de 16 anos, contou que vem para
a cidade oferecer serviços de jardineiro e também trabalha com serviços
rurais às vezes, o que garante uma aju-

da à sua mãe. Ele conta que só entrou
na escola aos onze anos, por conta da
situação complicada de sua família,
composta de oito filhos, que mora toda
em uma casa doada pelo governo. Ele
revela que até sonha com um futuro
melhor, mas não tem condições de
muita coisa.
Histórias como essas infelizmente não
são raras entre moradores da Reserva Indígena de Dourados. São o retrato do descaso do poder público com essa população da segunda maior cidade do Estado.
Não podemos nos acostumar com esses
casos e achar que são normais, é preciso
encontrar uma solução o quanto antes para
evitar o sofrimento desses jovens.
Fica registrado aqui o apelo do Jornal AJIndo.
* Nome fictício

Rap na Aldeia
Grupo Brô MC’s faz sucesso no Brasil cantando em Guarani e já prepara o segundo CD
Charlie Peixoto *

B

rô MC’s é o nome do grupo de
rap indígena da aldeia Bororó,
localizada na Reserva Indígena de Dourados (MS), composto por quatro integrantes. São eles: CH (Charlie Peixoto),
New (Bruno Vero), Clemerson Veron e
Leugui (Kelvin Peixoto). Recentemente,
no ano de 2009, foi gravado o seu primeiro CD com oito faixas, algumas delas misturando o português com a sua
língua tradicional, o Guarani.
A música que mais se destaca no CD
é “Eju Orendíve”, cuja letra é cantada
quase totalmente em Guarani. Isso chama muito a atenção da mídia por ser

diferente do rap que costumamos ouvir.
De tão impressionante que a música é,
no ano passado foi lançado no You Tube
o primeiro vídeo clipe da música “Eju
Orendíve” (http://www.youtube.com/
watch?v=oLbhGYfDmQg).
A música, a cultura e os ritmos do
grupo conquistaram os eventos “Ava
Marandú” em Campo Grande (MS), o
“Encontro da Diversidade” no Rio de
Janeiro (RJ), e a virada de ano de 2010
para 2011 no SESC Belenzinho em São
Paulo.
Bem na hora da posse da nossa gloriosa nova presidente do Brasil Dilma
Rousseff, o grupo Brô MC’s foi incluído
no evento realizado na Esplanada dos

Ministérios em Brasília, o grupo participou do show do rapper Gog. Em São
Paulo teve o prazer de cantar ao lado
do rapper Xis e no Rio de Janeiro teve a
amizade com o rapper Rapadura e com
outros artistas locais.
Por onde o grupo passa é bastante
aplaudido, é muito apoiado e com muitos fãs. Representando a cultura e a língua de todas as etnias do Brasil.
Aos fãs, a outra fase está por vir com
a gravação do segundo CD. O projeto
está para começar e daremos início à
gravação no segundo semestre deste ano.
Até lá, o grupo tem muitas coisas pela
frente, muitos shows.
* Índio Guarani-Kaiowá, 19 anos

Juventude indígena
em Nova Iorque
A experiência de uma jovem Guarani-Kaiowá como conferencista no Fórum Permanente da ONU
Indianara Ramires
Machado

E

ntre os dias 16 e 20 de
maio, eu tive a oportunidade de participar do
Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas da ONU
(Organização das Nações
Unidas), que aconteceu entre os dias 16 e 27 de maio
na sede das Nações Unidas,
em Nova Iorque.
No dia 19, eu e a Marcela, uma jovem da etnia Embera (Colômbia) falamos um
pouco sobre o Informe coordenado por Alejandro Parellada, representante do Grupo

Internacional de Trabalho sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) e da Unicef, que abordou o tema suicídio entre adolescestes indígenas.
O Informe é o resultado
de um estudo feito em conjunto por pesquisadores do
Peru – Irma Tuesta Cerrón,
Malena García, Tuesta e Pedro García Hierro, da Comissão Permanente de Saúde e
Nutrição da ODECOFROC
(Organização de Desenvolvimento das Comunidades Nativas Fronteiriças do Cenepa);
do Brasil – Indianara Ramires
Machado, Maria de Lourdes
Beldi de Alcântara e Zelik

Trajber; e da Colombia – Lina
Marcela Tobón Yagarí, María
Patricia Tobón Yagarí, com o
apoio do Coletivo de Trabalho Jenzera.
Foi a minha primeira
experiência como conferencista em um evento assim.
Ter conhecido a ONU foi
uma imensa vitória, uma experiência muito enriquecedora, ainda mais nessa condição: falando pela juventude indígena.
Eu não falo inglês fluentemente, mas entendo o
básico. Durante a conferência falamos em espanhol,
mas havia tradutores para o
inglês porque o público era
composto de pessoas de vários países.
Quando nós falamos, todos ficaram muito interessados no tema, tanto que, após
o término da exposição do
estudo de caso, muitas pessoas fizeram perguntas e solicitaram entrevistas para
mim e para Marcela, jovem
da etnia Embera (Colômbia).
Além de nós, outros jo-

vens de várias partes do
mundo também falaram sobre suas realidades locais,
sobre suas organizações para
minimizar problemas que
afetam suas comunidades e
sobre suas recomendações
aos Estados.
Foi um desafio viajar até
Nova Iorque sozinha, mas
também foi muito interessante porque tive a oportunidade de estar com vários
jovens de outros países. Fiquei mais à vontade para
falar com os jovens latinos
porque com eles consigo me
comunicar tranquilamente,
pois falo espanhol. Com essa
experiência espero ter trazido algo positivo para os jovens do Brasil.
INFORME SOBRE
SUICÍDIO
O Informe sobre suicídio
apresentado na sede da ONU
em Nova Iorque ainda não foi
lançado, mas esperamos que
seja lançado os mais breve
possível. O lançamento será
noticiado pelo Jornal AJIndo.

Dia das mães
O dia 8 de maio foi celebrado nas escolas e igrejas da Reserva Indígena de Dourados
Dhenelis Oliveira

Q

uando chegam datas especiais como dia das mães e
dia dos pais, muitas pessoas dizem que essas datas
não existem de fato, porque todos os dias é dia das mães ou
o dia dos pais. Com certeza todo dia é o dia da nossa mãe,
porém nem sempre paramos e percebemos a importância
dessa pessoa em nossa vida e nem sempre lhe damos o
devido valor.
Por isso, comemorações de Dia das Mães sempre são uma
boa oportunidade para reconhecer todos os esforços das mães
e homenageá-las.
Como acontece em outros lugares, na Reserva indígena
de Dourados também foram realizadas festas em comemoração ao Dia das Mães nas escolas, nas igrejas e em casas de
familiares.
Na escola Tengatuí, localizada na Aldeia Jaguapiru, a
comemoração aconteceu na manhã do dia 8 de maio e contou com a presença de mães de alunos da escola. Foram organizadas brincadeiras para as mães, além de premiações, apresentações musicais, teatros, entre outras atrações.
A índia Terena Lucimara, que é moradora da Aldeia Jaguapiru, participou da comemoração na escola Tengatuí e
disse que o dia das mães é um dia de muitas felicidades e é
nesse dia que os filhos realmente se preocupam com as mães.
Lucimara tem quatro filhos, três são meninas e um é menino. Ela achou muito boa a festa que a escola Tengatuí preparou.
Embora a data já tenha passado, a AJI deseja muitas felicidades a todas as mães da Reserva Indígena de Dourados.
Afinal, todo dia é Dia das Mães e elas devem ser sempre
lembradas com muito carinho.

Lixo,

um problema ainda sem solução
Sem coleta de lixo até hoje, a população da Reserva Indígena de Dourados continua
jogando o lixo em buracos ou queimando, soluções nada aconselháveis
Rosivânia Espíndola

co ao meio ambiente”, disse
a Prefeitura de Dourados.
Enquanto a coleta de lixo
não vem, o Jornal AJIndo traz
mais uma vez algumas orientações sobre como descartar
os diversos tipos de lixo da
melhor maneira possível.
Faça a sua parte!

O

lixo é um proble
ma muito sério na
Reserva Indígena de Dourados, composta pelas Aldeias
Bororó e Jaguapiru. Não existe sistema de coleta, nem
outro destino certo para o lixo
produzido por uma população
com aproximadamente 15
mil pessoas. Imagina o quanto de lixo é produzido diariamente! E que acaba sendo
jogado em buracos ou a céu
aberto ou, ainda, sendo queimado. Nenhuma dessas opções é considerada uma boa
solução para o problema.
“O acúmulo do lixo traz
inúmeros problemas, atrai
mosquitos, ratos e outros vetores de doença, que podem
prejudicar a saúde”, explica
o médico Zelik Trajber, coordenador do pólo da Funasa
(Fundação Nacional de Saúde) na Reserva Indígena de
Dourados.
Além de poder causar problemas para a saúde das pessoas, o lixo descartado de maneira incorreta afeta também
o meio ambiente, porque pode
contaminar córregos e rios.
“Aqui na minha casa a
gente costuma queimar o lixo.
Para mim seria bom ter coleta de lixo dentro da aldeia”,
diz a dona de casa Vanda
Gauto, de 27 anos, moradora
da Aldeia Bororó.
Soma-se à produção diária de lixo o fato de que muitas vezes são realizadas festas e comemorações, então o
acúmulo de dejetos se agrava ainda mais, pois ao final
da festa ficam jogadas garrafas de plástico e vidro, entre

LIXO ORGÂNICO
O que é lixo orgânico?
Restos de comida em geral,
cascas de frutas e chá, filtros
de café, folhas, caules, flores,
aparas de madeira, cinzas.
O que fazer com o lixo
orgânico? Enterrá-lo em valas onde o lixo diário coberto
com uma pequena camada
de terra para não ficar exposto. A vala deve mínima de 10
a 15 metros de poços, córregos, rios e lagos.

outros tipos de lixo espalhado sem destino certo.
Para completar, existem
alguns produtos que levam
muito tempo para se decompor, como plástico, bateria de
celular, pilha, equipamentos
eletrônicos em geral, etc.
O Jornal AJIndo já abordou essa questão em edições
passadas e o poder público até
hoje não tomou nenhuma providência. Já houve mudança
de gestão na Prefeitura e nenhuma delas colocou em prática o projeto de implantação
de coleta de lixo na Reserva
Indígena de Dourados.
Procurada pela reportagem do Jornal AJIndo, a Pre-

feitura de Dourados concorda
que essa questão deve ser resolvida, mas não se compromete com prazos.
“A Prefeitura de Dourados
reconhece a necessidade de
resolver o problema do lixo
doméstico na Reserva de Dourados. Entretanto, essa discussão deve envolver outros órgãos, como a Funai e o Ministério Público Federal, pois
a Reserva é área federal, de
domínio da União. A prefeitura também defende a elaboração um plano conjunto
com esses órgãos para conscientização da população indígena sobre como descartar
o lixo corretamente, sem ris-

LIXO RECICLÁVEL
O que pode ser Reciclado? Papel, papelão, vidro,
plástico, alumínio.
O que fazer com o lixo
reciclável? Deve ser lavado,
armazenado e coletado pelo
menos uma vez por mês para
ser vendido.
LIXO ELETRÔNICO
O que é lixo eletrônico?
Pilhas, baterias e celulares
velhos.
O que fazer com o lixo
eletrônico? Alguns bancos,
como o Banco Real, recebem
pilhas velhas. Para baterias e
celulares que não funcionam
mais, o mais indicado é procurar as lojas das operadoras.
As lojas da Vivo, por exemplo, recebem baterias e celulares velhos que são encaminhados à reciclagem.

Trabalhando pelos
jovens indígenas
A AJI oferece oficinas que são ao mesmo tempo uma
ocupação e uma oportunidade de profissionalização
Rosivânia Espíndola

A

Ação dos Jovens Indígenas de
Dourados (AJI) é uma organização não-governamental (ONG), que trabalha com jovens indígenas da Reserva
de Dourados (RID) desde 2000 oferecendo oficinas que são ao mesmo tempo
uma ocupação e uma oportunidade de
profissionalização. Para colocar as atividades em prática, a AJI conta com oficineiros não-índios e também com os
próprios jovens indígenas integrantes da
organização e que moram na RID.
São várias equipes trabalhando em
diferentes frentes: vídeo, fotografia, jornal, blog, rádio etc. Os jovens da AJI
divulgam a situação da Reserva Indígena de Dourados e o seu trabalho através
dos meios de comunicação de que dispõem, aproveitando as facilidades que
a internet oferece.
Um dos locais onde a AJI oferece oficinas é o CRAS da Aldeia Bororó. Ali, os
jovens indígenas participam de discussões sobre assuntos diversos, fazem atividades manuais, tiram fotografias, etc.
“Para mim o trabalho da
AJI é muito legal porque
ensina as crianças e
os jovens, mostrando coisas boas para
eles. Isso é muito
bom para eles não
entrarem no caminho errado. Espero
que o trabalho da AJI
continue assim no futuro”, diz Míria Paulo Ramires, índia da etnia GuaraniKaiowá, moradora da Aldeia
Bororó e representante das mulheres indígenas no CRAS Bororó.
Para os jovens que trabalham na AJI,

às vezes há dificuldades a enfrentar, mas
eles enfrentam tudo porque acham o trabalho importante.
“A AJI me proporcionou conhecimento. Aprendi a fazer filmagens, editar vídeos, fazer programas de rádio. Isso
é muito legal”, conta Émerson Cabreira, integrante da AJI há cerca de cinco
anos. Ele já trabalhou em uma produtora em Dourados e agora passa o conhecimento dele para outras pessoas que
fazem oficinas na AJI.
DIFICULDADES DE
TRANSPORTE
Apesar de já ser bastante
conhecida na Reserva Indígena de Dourados e ter o
trabalho reconhecido pela
comunidade, alguns jovens dizem que não participam porque não têm
como ir até a sede da AJI,
que fica na cidade de Dourados, a aproximadamente
cinco quilômetros de distância da RID.
“Eu já ouvi falar muito da AJI, dizem
que é muito
legal

participar. Eu adoraria participar, pena
que eu não tenho bicicleta. Mas se tiver
oportunidade um dia eu vou participar
das atividades da AJI”, disse Alex Sandro Cabreira, morador da Aldeia Bororó.
Para os jovens como o Alex, a AJI
orienta que vocês procurem participar
das oficinas que acontecem no CRAS
da Bororó às terças à tarde e quintas de
manhã. Estão todos convidados!
RÁDIO
A novidade deste ano é que a AJI
está organizando
uma rádio, mas
ainda não está
definido quando ela vai
entrar no ar.
Com a
possibilidade de alcance da
rádio, a AJI
pretende levar
informação e diversão para a comunidade indígena
da Reserva de
Dourados.
Aguardem!

Ultrapassando as barreiras
Ao longo de 11 anos, a AJI passou por dificuldades, mas os
resultados mostram que a organização se consolidou
Ana Cláudia de Souza

A

Reserva Indígena de Dourados (RID) é dividida em
duas aldeias – Jaguapiru e Bororó – habitadas por três etnias: os Guarani Ñandeva,
os Guarani Kaiowá, e os Terena. Os
Kaiowá são maioria na RID, com uma
população de aproximadamente seis
mil pessoas, que moram, no entanto,
nas áreas mais pobres da Reserva, sofrendo com falta de água e terras pouco
cultiváveis, a Aldeia Bororó. Já a Aldeia Jaguapiru tem a presença de todas as três etnias, mas os Ñandeva
e os Terena são maioria.
Sempre houve desentendimentos entre as etnias na Reserva Indígena de Dourados, que na
verdade já se tornou um bairro periférico da cidade e isso acabou colaborando para que os índios da RID se
unissem para reivindicar melhorias.
Hoje há organizações internas que
produzem documentos de reivindicação, são conhecedores de seus direitos
e discutem, falam sem medo de serem criticadas. Se são
criticados, com certeza sabem se defender.

Uma dessas organizações é a AJI (Ação dos Jovens Indígenas de Dourados), que foi criada para promover a união
entre os jovens que sofriam o preconceito entre si pelo fato
de serem de etnias diferentes.
A AJI surgiu em 2000 e os jovens integrantes que acompanharam o desenvolvimento dessa organização relatam que foi
um trabalho difícil, mas se orgulham em
ver que os resultados são concretos e positivos. Com o trabalho desenvolvido durante
esses anos, já foram publicados livros de
fotografias, vídeos documentários e de
ficção, além do Jornal AJIndo, com
uma edição nova a cada dois meses.
Foi uma tarefa complicada e
um desafio como nunca tínhamos
enfrentado antes, mas depois houve uma estabilização em relação aos
conflitos. Com essa estabilização veio
a confiança e a aceitação, pois com tal
experiência os jovens indígenas integrantes da AJI descobriram que precisavam
ter um lugar onde pudessem colocar ideias, fazer projetos que visassem fortalecer os assuntos de interesse jovem, pois a organização era atraente
de mais para eles abandonarem.

Profissionais da educação escolar
indígena se organizam em uma associação
A “Associação de Profissionais da Educação Escolar Indígena de
Dourados” tem muitos desafios pela frente e pretende firmar parcerias
em busca de uma educação de qualidade na Reserva de Dourados
Izaque de Souza*

A

Reserva Indígena de
Dourados, formada
da miscigenação de três etnias (Guarani-Ñandeva, Guarani-Kaiowa e Terena), nunca teve expressão relevante
no cenário educacional da
realidade populacional de
Dourados. Além de não ter
representante legitimado
pela classe, tinha ainda que
aceitar decisões de terceiros,
deliberadas em nível de outra região ou estado. Decisões que muitas vezes fugiam da realidade populacional indígena de Dourados,
por isso éramos conhecidos
e lembrados como desorga-

nizados, desunidos etc. De
certa forma isso nos motivou
a dialogar e estabelecer metas educacionais, dentre elas
nos organizarmos enquanto
profissionais do magistério.
Foi assim que nasceu a
Associação de Profissionais
da Educação Escolar Indígena de Dourados (APEEID),
devidamente legalizada e
reconhecida tanto pela comunidade indígena, quanto
pelo Sistema Jurídico Federal, tendo sido registrada em
cartório (livro A-PJ nº 25, nº
2659/13/10/10.
CNPJ
13.446.193/0001-50).
A criação da APEEID é
um grande passo rumo à conquista da autonomia sócio-

educacional indígena da Aldeia de Dourados. Hoje somos uma entidade jurídica
preparada para lutar pelo
bem comum da sociedade
indígena. Temos muitos desafios pela frente: discutir os
parâmetros para inserção sistematizada da Língua Indígena materna nas escolas indígenas e a criação de calendário específico unificado para a aldeia de Dourados, bem como criação de
P.P.P. de educação diferenciada para revitalização da
cultura indígena como um
todo. Além disso, vamos lutar pela criação e aprovação
do estatuto do servidor público indígena.

Enquanto Associação,
podemos afirmar que comungamos de um grande sonho:
promover educação de qualidade, transformar as nossas
crianças para que sejam pessoas melhores. Melhores alunos, melhores pais, melhores
profissionais, sem deixar de
sermos o que somos, independentemente de língua, etnia,
raça ou cor.
Infelizmente isso depende de acordos, negociações,
parcerias com outros segmentos organizados do sistema envolvente. Para que
isso aconteça, a APEEID
conta com o apoio dos demais parceiros, colocando-se
a disposição de todos, para
que juntos lutemos e façamos valer nossos direitos.
* Diretor da Escola
Lacu’i Roque e Presidente
da APEEID
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 Indígenas das etnias Guarani-Kaiowá e Guarani Ñandeva das aldeias Bororó e Jaguapiru deram início no dia 06
de junho à ocupação de uma área de 26 hectares às margens do Anel Viário, nas imediações do residencial Monte
Carlo e aos fundos da Aldeia Bororó em Dourados. Barracos de lona estão sendo montados aos poucos e a expectativa da comunidade era de reunir 120 famílias nos dias
seguintes ao início da ocupação.
 Vila Olímpica Indígena localizada na aldeia de Dourados, continua de portões fechados. Até agora não está
definido quem irá administrar o complexo. No dia da inauguração, as chaves da Vila Olímpica foram entregues para
lideranças indígenas e administradores da Fundação Nacional do Índio (Funai).
 A Polícia Federal vinda de Brasília fará operações
na Reserva Indígena de Dourados. São ações emergenciais
para o combate à violência, gerada pelo alcoolismo e narcotráfico que cercam as aldeias Bororó e Jaguapiru. A operação vai durar cerca de 120 dias.
 Encerrou no dia 5 de maio o 8º Acampamento Terra
Livre, que aconteceu em Brasília e contou com a participação de representantes de 230 povos indígenas. O movimento publicou um documento no qual atesta sua preocupação diante do atual quadro de violação de direitos que
se agrava cada dia mais sob o olhar omisso e a conivência
do Estado brasileiro.
Os povos indígenas do Brasil cobram da presidente Dilma Rousseff o cumprimento dos compromissos firmados garantindo o respeito aos direitos humanos, à justiça social, à
sustentabilidade ambiental e social, respeitando os indígenas enquanto cidadãos e coletividades étnicas culturalmente
diferenciadas.
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