


Egisele Mariano da Silva

Antigamente, o povo
indígena vivia em

harmonia. As famílias se reu-
niam em volta de uma gran-
de fogueira, os filhos ouviam
belas histórias contadas pelos
avós e os pajés eram bons
conselheiros, o pajé amigo e
curandeiro curava o índio que
ficava doente. Os filhos
aprendiam desde pequenos os
ensinamentos dos pais sobre
sua cultura, rituais e respeito
aos mais velhos. As meninas
aprendiam com as mães a

Vida Indígena
cultivar a terra e preparar os
alimentos, colher os frutos
que havia nas florestas, a fa-
zer artesanatos como cestos,
redes, colares e pulseiras, os
meninos aprendiam com os
pais a preparar a terra, caçar,
fabricar canoas, construir ocas
e proteger a família.

Percebe-se que não havia
desentendimento entre as fa-
mílias indígenas, desde pe-
quenas as crianças aprendiam
a valorizar a cultura e quan-
do cresciam passavam o co-
nhecimento adquirido. Mas
muitas mudanças ocorreram

desde 1500, quando os portu-
gueses chegaram no Brasil.
Havia uma grande terra ha-
bitada por indígenas, a terra
era de todos. Gananciosos
portugueses, percebendo as
riquezas existentes, escravi-
zaram nosso povo, explora-
ram as riquezas, e ensinaram
o povo indígena a falar o Por-
tuguês. A partir daí, o Brasil
do índio se tornou o Brasil
civilizado, cheio de regras
e leis e a terra indígena foi
dividida.

E hoje vivemos em um
Brasil diferente, moramos em
uma Reserva, as famílias mal
conversam com seus filhos,
não se contam histórias e pou-
co ensinam sobre sua cultu-
ra. Com isso, estamos a per-
der algo tão valioso para
cada povo: a sua cultura, sua
crença e costumes tradicio-
nais. Poucas famílias falam
sua língua. É preciso consci-
entização, as famílias não
podem deixar de manter a
sua cultura, nossos jovens
crescem sem orientação não
compreendem a riqueza que
há em sua cultura.

A vida indígena hoje é
muito diferente, as famílias
indígenas lutam para garan-

tir sua sustentabilidade, sem
matas, sem rios... Alguns ín-
dios trabalham nas usinas,
muitas mães realizam servi-
ços domésticos na cidade, são
poucas as famílias que pos-
suem um espaço maior de
terra e a cultivam colaboran-
do com a renda familiar e ali-
mentação.

Apesar das dificuldades
que enfrenta, o povo indíge-
na está sempre a lutar pelos
seus direitos. Temos muitos
profissionais atuando em nos-
sa comunidade e muitos jo-
vens concluindo seus estudos,
isso possibilita o desenvolvi-
mento da nossa comunidade.

Enquanto professora, me
sinto orgulhosa ao ver jovens
que foram meus alunos se for-
mando, fazendo curso supe-
rior, me sinto feliz por poder
ajudá-los. E na escola o nos-
so objetivo maior é instruí-
los, prepará-los para encarar
as dificuldades que há na
vida e estudar para obter uma
boa formação profissional,
pois estamos vivendo em um
mundo civilizado e temos que
nos adaptar a culturas e cos-
tumes diferentes, sem nos es-
quecer da nossa identidade
indígena.



Aguilera de Souza*

É início, o meio e o fim de entender o princípio, o valor,
o conhecimento e a sabedoria  que o mundo traz e que o mundo tem
na vida de todos que respiram o ar para viver na face da terra, nas águas
de rio e nas profundezas da  imensidão dos oceanos.

Nhe’e guarani é identificar, conhecer o segredo que fenômeno da
natureza traz,  porque quem fala nhe’e  guarani conhece  um pouco
sobre a sua cultura, automaticamente entenderá que a educação indígena
acontece em três dimensões nos anseios da comunidade indígena.

Primeiro são os sinais de prodígios que acontecem nos quatros cantos do mundo
nos relâmpago,trovões, nas tempestades de uma forte  ventania, os anciões
fazem leitura dos sinais santos e somente eles podem  fazer as interpretações
que o mundo traz que o mundo tem conforme o conhecimento cultural.

Segundo momento da educação, os anciões reúnem todas as tribos e repassam
a transmissão de sinais que nhanderu  alerta e com esta educação também são
transmitidos os mitos, lenda, cântico, confecções  de artesanato, prática de danças
jogos indígenas lúdicos, é chamada educação indígena sem fronteira.

Egisele Mariano da Silva

Era uma terra sagrada,
Por indígenas habitada,
Não era um espaço qualquer,
Pra o povo indígena tinha poder,
Era o Tekoha. Local sagrado,
O ar, os animais, as plantas
Eram amados.

Nesta terra indígena
O índio sobrevivia,
Pois a natureza conhecia,
Nas florestas densas,
colhiam-se frutos,
Peixes em abundância a saltar,
A caça, a pesca eram dividida,
A vida não era sofrida;

A Terra Indígena
A terra indígena
Não era um pedaço de terra
Era o Brasil habitado por índios.
Era uma terra de amor,
E de muitas riquezas;

Hoje não dá para pensar,
Se o índio quer terra,
Ele tem que comprar,
Para que seu filho no futuro
Tenha onde morar.

Poema relacionado à “Terra indígena”, como o
povo indígena vivia antigamente e o valor que se dava

a terra e tudo que nela havia.

Nhe’e Guarani / Linguá Indígena Guarani
Para reflexão indígena

Terceiro momento acontece a educação com fronteira, onde as crianças indígenas
confrontam as essências culturais e a partir desse primeiro processo que as escolas
indígenas precisam tomar cuidados e ter autonomia e atitude de refletir esta diferença
e tentar pôr em prática porque o mundo indígenas é diferente do mundo do branco.

Portanto quem não fala a língua indígena nunca conhecerá a profundidade real que
a língua tem de diferente e que faz diferente na cosmovisão do mundo indígena
quem  perde a língua indígena, nunca mais terá a felicidade de sentir  a energia que
o mundo traz e que o mundo tem  no bojo de sua cultura e a vida perde o encanto.

Quando o encanto guarani se retira da alma e como o espírito da vida se retira de um corpo
a língua é um cordão umbilical, a diferença que quando se rompe de uma criança ela
vive para a vida e salta para o mundo. A perda da língua mata o sentido da vida aos
poucos. A língua é a chave que abre a porta para o outro lado do mundo cultural
quem tem a chave da língua de sua cultura, lute para nunca perdê-la.

* Mbo e hára guarani. Professor Universitário da Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados)



A sustentabilidade, como tema
central deste trabalho, traz à

tona uma discussão atual e necessária
sobre diversas questões que presencia-
mos na escola e que são reflexo das si-
tuações vividas pelos alunos em sua

Educação na Infância
para a Sustentabilidade

Pesquisa de Micheli Alves Machado mostra que modo de ser indígena precisa ser
entendido para se entender o conceito de sustentabilidade sob a perspectiva indígena

comunidade. Considerando que a esco-
la deve educar e preparar as crianças
para uma vida mais feliz e responsável,
esta pesquisa tem por meta, a partir das
crianças, formarem jovens e adultos
conscientes da importância de sua atu-
ação no mundo e transformações que
possibilitem exercer seus direitos e de-
veres quanto ao meio em que são inseri-
dos, preocupados consigo, com os ou-
tros e com as questões do planeta. A
pesquisa realizada nas escolas indíge-
nas da Aldeia Bororó da cidade de Dou-
rados-MS, com professores dos anos ini-
ciais, teve como objetivo possibilitar o
entendimento da prática pedagógica
utilizada pelos professores da Educação

Básica, ao desenvolver atividades que
envolvesse o ensino e prática da Sus-
tentabilidade o Jeiko Porãrã com crian-
ças indígenas. Como instrumento de
coleta de dados, utilizou-se um questio-
nário com perguntas semi-estruturadas.

Os resultados sugerem que para en-
tender o conceito de sustentabilidade,
sob a perspectiva indígena, é necessá-
rio compreender o modo de ser indíge-
na. A pesquisa se torna importante por-
que permite um novo olhar e entendi-
mento do conceito de sustentabilidade
que têm o povo indígena da Aldeia Bo-
roró, em especial, a visão que as crian-
ças indígenas possuem do meio social e
ambiental em que vivem.

Micheli Alves Machado apresentou
sua pesquisa “Educação na Infância para
a Sustentabilidade” durante o ‘IV Semi-
nário Povos Indígenas e Sustentabilida-
de – Saberes Tradicionais e Formação
Acadêmica’, que aconteceu entre os dias
15 e 18 de Agosto na UCDB (Universi-
dade Católica Dom Bosco), em Campo
Grande. Confira a seguir o resumo da
pesquisa de Micheli.



Indianara Ramires
Machado*

Nos dias 16, 17 e 18
de agosto aconte-

ceu na Universidade Católi-
ca Dom Bosco (UCDB), em
Campo Grande, o IV Seminá-
rio de Povos Indígenas e Sus-
tentabilidade com o tema
Saberes Tradicionais e Forma-
ção Acadêmica.

No dia 15 de agosto, no
mesmo local, ocorreu o V
Encontro de Acadêmicos in-
dígenas do Mato Grosso do
Sul, que abordou temas como
o acesso, permanência e pós-
conclusão de indígenas nas
universidades.

Os acadêmicos indíge-
nas das universidades de
Dourados, (UEMS – Univer-
sidade Estadual de Mato
Grosso do Sul, UFGD – Uni-

IV Seminário de Povos Indígenas
e Sustentabilidade

Encontro em Campo Grande possibilita discussão sobre indígenas que estão na universidade

versidade Federal da Gran-
de Dourados, e Unigran –
do curso Licenciatura Indí-
gena Teko Arandu) partici-
param desse evento apresen-
tando trabalhos, palestrando
e também como ouvintes.

Para nós acadêmicos in-

dígenas, eventos como este
são importantes visto que tra-
tamos de assuntos dos quais
somos protagonistas. A pre-
sença de acadêmicos indí-
genas de outros Estados tam-
bém é relevante, pois possi-
bilita o intercâmbio de co-

nhecimento sobre os assun-
tos abordados.

O tema deste ano foi lou-
vável, entretanto acredito
que é difícil e complexo, es-
tamos buscando o diálogo
entre os saberes tradicionais
adquiridos durante a vida nas
comunidades onde vivemos e
saberes acadêmicos apreen-
didos durante a graduação, é
um verdadeiro desafio para
nós discentes de faculdades.

Acredito que este diálo-
go só será possível com atua-
ção de cada estudante e quan-
do um dos saberes não se so-
brepor ao outro.

* É acadêmica do curso
de Enfermagem da UEMS
(Universidade Estadual de

Mato Grosso do Sul), em
Dourados. Contato:

indy.ramires@gmail.com



Cláudia de Souza

A Reserva Indígena de
Dourados (RID), em

Mato Grosso do Sul, compos-
ta por índios de três etnias –
Guarani-Kaiowá, Guarani-
Ñandeva e Terena – já é con-
siderada um bairro periférico
da cidade de Dourados e con-
centra um conjunto de proble-
mas. Uma das grandes preo-
cupações dos moradores atu-
almente é em relação ao fu-
turo de seus filhos, pois a Re-
serva está ficando pequena
para tantas pessoas.

Esse é um problema que
tem gerado outros, como vio-
lência, tráfico de droga e con-
sumo excessivo de bebida al-
coólica. A realidade em que
vivem os índios da RID
é precária.

Terra: fonte de vida
Guarani-Kaiowá

Índios Plantam mesmo em pequenos pedaços de terra

“Eu fico preocupado com
isso porque eu tenho seis ir-
mãos e todos gostam de plan-
tar. Hoje não tem muito em-
prego, mas a terra que meu
pai tem não dá nem para di-
vidir para dois”, desabafa
Rogério Diógenes, jovem
Guarani-Kaiowá, de 16 anos.
Ele conta que seu pai traba-
lha fora e seus filhos ficam em
casa. No pedaço de terra que
ainda lhes resta, plantam
mandioca e até os vizinhos
aproveitam.

“Ao contrário do que
falam, os índios
plantam, sim.
Nós tra-
ba-

lhamos muito e não temos
terra, acho que as pessoas se
precipitam nas afirmações
que fazem da gente. O que
acontece é que aqui na Re-
serva tem terra, só que estão
em mãos erradas”, declara a
dona de casa Maria Celina,
índia Guarani-Kaiowá Mora-
dora da Aldeia Jaguapiru.

O índio Terena Valdir Ro-
cha, que mora na Aldeia Ja-
guapiru, fala como é impor-
tante para ele ter um pouco
de terra para plantar.

“Não posso recla-
mar, acho que te-

nho um
bom pe-
daço, em
vista de
outros,
que só
tem o
l u g a r
o n d e
morar.
Às ve-

zes eu
p l a n t o
mandioca,

mas quando
estou trabalhan-

do fora prefiro plantar
quiabo, abóbora, porque
também serve para vender.
Quando estou sem trabalho

planto umas verduras, porque
aí eu tenho mais tempo para
cuidar, pois verdura exige
mais cuidados, então eu pre-
ciso estar com bastante tem-
po para poder plantar e cui-
dar”, conta Valdir.

Reivindicações por mais
terra vêm sendo feitas desde
que foi assinado o Termo de
Ajustamento de Conduta –
TAC, em 12 de novembro de
2007, quando se desenca-
deou uma verdadeira guerra
contra o reconhecimento das
terras Guarani-Kaiowá.

Há pouco de três meses,
indígenas da RID ocuparam
uma área do lado da Reser-
va, para tentar obtê-la por
direito. Isso aconteceu de-
pois de uma reunião reali-
zada na Unigran (Centro
Universitário da Grande
Dourados) nos dias 25 e 26
de maio, na qual esteve pre-
sente a corregedora Nacio-
nal de Justiça, ministra do
Superior Tribunal de Justiça,
Eliana Calmon.

Desde que as reivindica-
ções de terras começaram, os
índios contam que são muito
mal atendidos na cidade e que
a onda de preconceito contra
a comunidade indígena só
aumentou.



Dhenelis Oliveira

A venda e o consumo
de drogas e de bebi-

das alcoólicas, associados ao
alto índice de violência na
Reserva Indígena de Doura-
dos (RID), resultaram em uma
operação da Polícia Federal
em parceria com a Força
Nacional e as polícias Civil
e Militar, que está presente
nas duas aldeias (Bororó e Ja-
guapiru) que compõem a Re-
serva, desde 10 de junho.

A Operação Tekoha,
como foi chamada, vem mu-
dando o dia-a-dia dos mora-
dores da RID, mas eles estão
satisfeitos e consideram posi-
tivos os efeitos da Operação.

“Agora podemos sair de

Operação Tekoha
Trabalho conjunto da Polícia Federal com a Força Nacional e as polícias Civil e Militar
promove ações de prevenção e repressão ao crime na Reserva Indígena de Dourados

casa sem medo dos jovens
que ficavam no meio de noi-
te se drogando, com peda-
ços de pau, com facão, foi-
ce, faca. A gente não preci-
sa ter medo, sabemos que
esses policiais estão aí para
mudar a nossa aldeia”, diz
a Terena Elaine Machado
Marques, moradora da al-
deia Jaguapiru.

Já a aluna da Escola Ten-
gatuí Sueli Martins Morales,
que também reside na Aldeia
Jaguapiru, sugere que essa
operação deveria continuar
por muito mais tempo, pois a
Reserva precisa de mudanças.

“Depois que essa opera-
ção iniciou, nós moradores da
Reserva temos visto nossas
aldeias melhorando, nas es-

colas não está mais tendo bri-
gas, a venda de drogas dimi-
nuiu, também diminuíram os
assassinatos dentro da Reser-
va e isso é muito bom”, ex-
plica a aluna.

O capitão da aldeia Bo-
roró César Isnarde, que repre-
senta os moradores desta al-
deia concorda com Sueli. “A
operação Tekoha sem dúvida
era muito necessária para
toda a comunidade indígena,
o trabalho que eles estão fa-
zendo está mudando muito a
Reserva. Estávamos preocupa-
dos com o alto índice de vio-
lência, mas depois que a ope-
ração entrou na Reserva, a
violência começou a dimi-
nuir. Ainda não alcançou cem
por cento, mas há de chegar

a pelo menos oitenta por cen-
to o trabalho da operação
Tekoha”, diz o capitão.

Um agente da Polícia
Federal que integra a Opera-
ção Tekoha foi entrevistado
pelo Jornal AJIndo e explicou
que 15 policiais estão traba-
lhando na Operação, que vai
permanecer na Reserva Indí-
gena de Dourados pelo me-
nos até outubro, mas pode se
estender por mais tempo.

“Estamos fazendo um tra-
balho de prevenção e de re-
pressão ao crime. A gente faz
rondas, atende as ocorrênci-
as de violência doméstica,
denúncias de tráficos de dro-
gas. Umas 7 ou 8 pessoas já
foram presas por tráfico de
drogas”, revela o agente.



Jaqueline Gonçalves

O Relatório “Violência contra os
Povos Indígenas no Brasil

2011”, elaborado pelo Conselho Indige-
nista Missionário (CIMI) e divulgado no
dia 30 de junho, aponta que mais da
metade dos índios assassinados em 2010
eram de Mato Grosso do Sul. Dos 60
casos registrados no ano passado, 34
ocorreram em MS. A Reserva Indígena
de Dourados concentra a maior parte
deles (10), seguida pelos municípios de
Amambai (6) e Caarapó (4).

Por trás dos dados, as pessoas afe-
tadas por esses casos de violência, pais
que perderam seus filhos, filhos que per-
deram seus pais, carregam consigo
medo e angústia para o resto de suas
vidas. Sem falar nos casos em que as
vítimas de violência sobrevivem, mas
com sequelas.

Uma indígena de 45 anos da
etnia Guarani-
Kaiowá, mo-
radora

O trauma
psicológico
Casos de violência na
Reserva Indígena de
Dourados deixam
marcas que vão além
das dores físicas

da Reserva Indígena de Dourados e que
não quis se identificar, conta que per-
deu dois filhos assassinados com golpes
de facão, um em 2008 e outro no ano
seguinte.

“Eu me lembro perfeitamente, como
se fosse hoje. Criar um filho é difícil,
mas foi não fácil perder eles em uma
pancada só”, diz a mãe. Ela relata que
chora sempre, sente uma dor muito for-
te e teme muito pela vida de seus ou-
tros filhos. “Tenho mais dois filhos ado-
lescentes, todas as vezes que eles saem,
eu fico com o coração na mão”, desa-
bafa a índia Kaiowá.

Ela conta, ainda, que o pai de seus
filhos passou a ingerir muita bebida al-
coólica depois que perdeu os dois filhos.
“Ele se tornou um homem amargo, car-
rega no coração dele o ódio a e a vin-
gança, eu apenas rezo pelos filhos que

tenho do meu lado e que tudo
possa correr bem”, diz a

indígena.
Além do trauma psi-

cológico, muitos indí-
genas que sofreram

graves lesões não
c o n s e g u e m

mais traba-
lhar devi-

do às se-
quelas e
se tor-

nam dependentes das famílias ou de pes-
soas mais próximas. Um adolescente de
17 anos da etnia Guarani-Ñandeva, tam-
bém morador da RID, que em 2010 teve
parte do seu corpo atingido por golpes
de facão inclusive na cabeça, contou
sua história ao Jornal AJIndo. “Sou um
dos poucos que conseguiu sobreviver,
mas não queria estar nesta situação”,
diz ele com muita dificuldade.

O adolescente relata que foi atin-
gido em uma briga que aconteceu em
uma festa e sente muita dor até hoje.
“Acho que a pior coisa é você poder
fazer tudo na vida, correr, sair, jogar, e
de uma hora para outra ficar assim de-
pendendo de remédios, com marcas
que nunca vão sumir, e ainda impossi-
bilitado”, diz.

 O adolescente conta que tem ver-
gonha, não quer sair porque quando sai
todos ficam olhando para ele. Hoje ele
não estuda, fica em casa e diz que o
apoio de sua mãe é essencial. Ela o aju-
da muito, o incentiva a viver, mas o trau-
ma que ele carrega é enorme.

Infelizmente a aldeia de Dourados
está cheia de pessoas com traumas psi-
cológicos e ainda não existe uma ma-
neira de isso ser amenizado. Ainda não
há um plano para que as pessoas com
graves sequelas ou graves traumas psi-
cológicos recebam algum tipo de assis-
tência, seja ela para se reintegrar à so-
ciedade, seja para superar os problemas
com sucesso.

Muitos casos são gritantes, que
geram uma dor infinita, que conso-
mem o lado psicológico do indígena.
São dores que sempre existirão, con-
sequências da violência que aconte-
ce com os Guarani-Ñandeva, Guara-
ni-Kaiowá e Terena da Reserva Indí-
gena de Dourados.



Rosivânia Espíndola

Cerca de mil alunos estudam nas sete escolas da Re-
serva Indígena de Dourados, espalhadas pelas aldei-

as Bororó e Jaguapiru. São muitos alunos e o Jornal AJIndo
teve acesso à informação de que tem faltado merenda para
dar conta de alimentar todos.

“No momento temos apenas arroz, feijão, carne e macar-
rão. Quando a Prefeitura manda verduras, manda só para uma
refeição, é  muito pouco. Às vezes as frutas não chegam (a
ser suficientes para) 10 salas completas porque cada período
tem 300 alunos”, revela a cozinheira Marilene Imenda, da
etnia Guarani-Kaiowá, que trabalha em uma das escolas da
Reserva há cinco anos e é moradora  da Aldeia Bororó.

O aluno Jheyly Ximendes Vasque confirma a informa-
ção da funcionária. “Na minha opinião, está faltado muito
alimento como verduras e frutas nas escola”, disse Jheyly,
também Guarani-Kaiowa, de 14 anos.

Tem, mas falta
Alunos e funcionários de escolas reclamam da falta de legumes, verduras e frutas na merenda

A diretora da escola Araporã, localizada na Aldeia Boro-
ró, concorda que a merenda precisa melhorar, mas diz que a
escola não tem como interferir.

“Na minha opinião, a merenda poderia ser melhor, mas
como nós dependemos dos órgãos públicos, temos que nos
contentar com o que é oferecido para nós”, explica Cristiane
Alves Machado.

“A merenda escolar precisa melhorar muito, o que mais
falta é hortifruti, é mais rápido de consumir e poderia vir
toda semana para a escola”, reforça Elias Moreira, coor-
denador pedagógico da escola Tengatuí, localizada na
Aldeia Jaguapiru.

Dilian do Santo Oliveira Araújo, do conselho de alimen-
tação da Prefeitura de Dourados reconhece o problema, mas
não apresenta nenhuma solução.

“Os alunos têm todo o direito de reclamar da merenda
sim, mas não tem como mandar os alimentos todos os dias”,
declarou Dilian.



Tânia Porto

Mexer na câmera não é tão difícil
quanto eu imaginava. Só consegui pe-
gar na câmera no final da aula, mas
aprendi algumas coisas na oficina que
foi ministrada pela Ana Cláudia e pelo
Émerson, integrantes da AJI (Ação dos
Jovens Indígenas) que já têm mais ex-
periência com filmagem.

Foram duas semana de aula, éra-
mos sete meninas e um menino. Como
a AJI tem trabalhado com telejornalis-
mo, começamos por essa parte: apren-
dendo a montar uma matéria telejor-

Oficina de telejornalismo
Depoimento de Tânia sobre
sua participação na oficina
oferecida pela AJI em julho

Emerson Machado

O 3º encontro de lide
ranças e rezadores

Guarani do Oeste do Paraná,
organizado pela Associação
Cultural Araguaia e CESE
(Centro Ecumênico de Servi-
ço Social) aconteceu entre os
dias 5 a 7 de agosto de 2011.
O encontro foi realizado no
Tekoa Tapixi (Lebre), municí-
pio de Nova Laranjeira, no
Paraná. Nesse encontro, reu-
niram-se lideranças do Tekoa
Itamarã, Tekoa Pinhal, Tekoa
Añetete, Tekoa Porã, Tekoa
Yhovy, Tekoa Vy’a Renda
Poty, Tekoa Ko’enju e Tekoa
Tapixi, e o tema central das
discussões foi a questão da ter-
ritorialidade Guarani e as no-
vas estratégias de organiza-
ção e de luta. Teodoro Tupã,
coordenador da Comissão de
Terras Guarani do Oeste do
Paraná, disse que o povo Gua-
rani vive em pequenas áreas
de terras e que eles precisam
recuperar seus territórios tra-

3º Encontro de Lideranças e
Rezadores Guarani do Oeste do Paraná
Tema central das discussões foi a questão
da territorialidade Guarani e novas
estratégias de organização e de luta

dicionais para dar continuida-
de à sua cultura.

“Os Guarani no Paraná
são um povo sem terra, vive-
mos em minúsculas Reservas,
cercadas por cercas e planta-
ções de soja. Essa terra é toda
nossa e precisamos recuperá-
la para dar continuidade à
nossa cultura e também dei-
xá-la como heranças para os
nossos filhos”, disse Teodoro
em uma entrevista feita no
primeiro dia do encontro.

Para Genivaldo Vicente,
um dos coordenadores do
evento e liderança do Tekoa
Pinhal, o encontro serve para
fortalecer mais o trabalho de-
les, na busca do bem para o
povo Guarani. “O encontro é
muito importante para buscar
o que é nosso por direito, a
terra”, afirma.

Além de ter participado
do encontro, a AJI foi convi-
dada por Paulo Porto, um dos
idealizadores do evento, para
fazer um documentário com
os Guarani do Tekoa Tapixi

(Lebre), no Paraná. O docu-
mentário terá uma abordagem
sobre a luta do povo Guarani
pela terra.

“O interessante desse ví-
deo é ele ser feito por nós in-
dígenas sobre indígenas, e
também o fato que vai ser todo
na língua materna, o guarani,
e legendado em português”,
diz Zélia Benites, professora da
Escola Municipal Indígena
Araporã (Dourados/MS), e as-
sistente do documentário.

Em entrevista ao Jornal
AJIndo, Paulo Porto disse que
é importante os indígenas se

reunirem em encontro como
esses, porque cria um espaço
privilegiado de discussões e
formações políticas das comu-
nidades indígenas.

“Este já o terceiro encon-
tro, e tem sido importante,
pois vem se tornando um es-
paço privilegiado de discus-
são e formação política des-
sas comunidades”, declara.

O próximo Encontro de
Lideranças e Rezadores Gua-
rani do Oeste do Paraná acon-
tecerá na aldeia de Y Hovy
no município de Guaíra, no
Paraná, no início de 2012.

nalística. Tivemos a divisão da equipe
em: cinegrafista (filma), produtor (cui-
da do cenário e marca entrevista), fo-
tógrafo, técnico de som, repórter (faz o
“off”, que é fazer a fala sem aparecer,
ou seja, gravar o áudio) e editor (res-
ponsável pela parte final, de selecio-
nar as imagens e combinar com o áu-
dio).

Então, montamos a equipe e come-
çamos a filmar as entrevistas para fa-
zer a matéria sobre as férias escolares
na Reserva Indígena de Dourados.

Não tivemos muita dificuldade, nos
ensinaram muito bem. Mas ainda eu
tenho um pouquinho de dificuldade, te-
mos que praticar. Aprendi muita coisa
sobre a câmera que eu não sabia,
aprendi para que servem os botões, a
regular a luz, a imagem, o nível, ligar
e desligar a cor etc.

Gostei muito da oficina, de dividir

as tarefas e compartilhar junto, ensinar
e aprender junto, os jovens da minha
aldeia precisam disso. Se em cada es-
cola tivesse pelo menos uma filmado-
ra, seria muito bom para os jovens para
poder ocupar a mente deles e aprender
coisas novas dentro da escola.

Os jovens sempre têm uma coisa
que se chama “curiosidade”. Muitos
jovens dentro da Reserva nunca sequer
chegaram perto de uma câmera, mas
se eles conhecessem essa máquina que
se chama “câmera” e pudessem pegar
e aprender, isso mudaria muita coisa
na vida de um jovem. É muito legal
você aprender coisas novas na vida e
ver como é divertido conhecer e fazer.

Gostei muito dessa oficina, para-
béns aos oficineiros. Espero aprender
mais e mais. Eu acredito que com a
prática, cada dia vou aprendendo mais
coisa sobre como mexer na câmera.

Mauro, Emerson, Zélia e Julhinho
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Oficina da AJI de prevenção às
drogas e à violência – Sadraque

Oficina da AJI de prevenção às
drogas e à violência – Kelia

Desenho produzido na oficina de antidrogas
na escola Ramão Martins - aluno Janico

Oficina da AJI de prevenção às drogas
e à violência – Samanta
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 Moradores da Aldeia
Bororó receberam no dia
05 de julho, e o vencimen-
to havia acontecido no dia
14 de junho, leite em pó,
que estava incluído na
cesta básica da Funai, com
a data de validade vencida.
O Ministério Público
Federal (MPF) abriu a
investigação, mas, ainda
assim, no dia seguinte
houve uma denúncia e a
Polícia Federal (PF) apreen-
deu 721 pacotes do produ-
to que estavam sendo

Desenho produzido na oficina antidrogas na Escola
Ramão Martins - Aluno Willian

entregues na Aldeia Jagua-
piru.

 Mato Grosso do Sul é o
estado onde os indígenas
mais sofrem com a violência,
segundo o Relatório de
Violência contra os Povos
Indígenas no Brasil, divulgado
pelo (CIMI) Conselho Indige-
nista Missionário no dia 30 de
junho. De acordo com o
relatório, entre os crimes que
acontecem entre ou contra
indígenas, mais da metade
está localizado entre os povos

indígenas de MS.

 A Vila Olímpica da
Aldeia Bororó continua com
as portas fechadas, a parceria
com a Universidade Federal
da Grande Dourados ainda
está em andamento. Indígenas
Guarani-Kaiowá, Guarani-
Ñandeva e Terena estão na
expectativa.

 A AJI (Ação dos Jovens
Indígenas de Dourados) vai
lançar o terceiro livro de
fotografia, intitulado “Olhares

da cidade”, em São Paulo no
dia 28 de setembro. O
lançamento acontecerá no
Mube (Museu Brasileiro de
Escultura, localizado na Av.
Europa, 218), às 19h. Em
Dourados, a data e o local do
lançamento ainda estão sendo
definidos e serão divulgados
através do site da AJI
(www.jovensindigenas.com.br).

 Alerta: Traficantes da
Aldeia Jaguapiru que foram
presos durante a operação
Tekoha já estão em liberdade.
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Oficina de férias da AJI – Telejornalismo teórico Documentário no 3º Encontro dos Guarani no Paraná

Aty Guassu na Aldeia Passo Piraju AJI prepara vídeo de apresentação do projeto do PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento), na Aldeia Panambi

AJI prepara vídeo de apresentação do projeto do PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento), na Aldeia Bororó

Oficina de férias da AJI – Telejornalismo – Filmagem na aldeia


