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Wilson Matos da Silva*

No julgamento da
ACO nº 312, em 2

de maio de 2012, o STF, so-
bre os territórios indígenas
Pataxó Hãe-Hãe-Hãe, garan-
tindo-lhes o direito sobre as
terras da Reserva Caramuru-
Catarina Paraguassu, localiza-
da no sul do estado da Bahia,
o r. decisum  confirmou o ins-
tituto do indigenato, o direito
congênito e primário dos nos-
sos povos indígenas sobre os
nossos territórios, independen-
temente de título ou reconhe-
cimento formal, estabelecido
no sistema legal brasileiro
pela Lei nº 601/1850.

O indigenato não se con-
funde com a ocupação ou
com a mera posse. O indige-
nato é a fonte primária e con-
gênita da posse territorial; é
um direito congênito, en-
quanto a ocupação é título
adquirido. O indigenato é le-
gítimo por si, não é um fato
dependente de legitimação,
ao passo que a ocupação,
como fato posterior, depende
de requisitos que a legiti-
mem.

Ao se falar sobre os terri-
tórios a indígena de nossos
povos, é preciso considerar a
importância transcendental

STF Reafirma Indigenato
e Posse Imemorial
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da relação que nós os índios
temos com o terra em que
vivemos. Essa realidade é
absorvida pela ordem jurídi-
ca. Não é à toa que a garan-
tia da terra é o ponto mais
importante do direito consti-
tucional dos povos indígenas,
na medida em que, para nós
indígenas, a base territorial
tem valor de sobrevivência
física e cultural assegurado no
art. 231, § 1º, da Constituição
Federal.

Para o Professor Luiz Ar-
mando Badin, o conceito
constitucional de terra indíge-
na faz referência a elemen-
tos científicos - históricos,
antropológicos, sociais e bio-
lógicos - que os juristas, im-
pregnados pelo sedimento
cultural de décadas de posi-
tivismo empedernido, não

estão habituados a considerar
em suas análises. O conceito
é abrangente e exige extre-
mo rigor de quem tem de de-
cidir, no caso concreto, sobre
a demarcação de uma terra
indígena, uma vez que essa
declaração atinge situações
sociais muitas vezes consoli-
dadas ao longo de anos. Não
é novo esse sentimento de
perplexidade do jurista dian-
te da norma constitucional -
e porque não dizer, diante da
própria realidade desafiadora
da questão indígena. Entre
nós, souberam enfrentar con-
venientemente a questão
aqueles que se despiram de
preconceitos e, sobretudo, de
interesses, e assumiram uma
postura de compreensivo res-
peito à alteridade.

Para Badin, a relação dos
índios com suas terras não se
rege pelo direito privado. Não
se trata de simples poder de
fato exercido sobre o imóvel,
regulado nos termos do Códi-
go Civil, mas, sobretudo, do
habitat de um povo, isto é,
daquele conjunto de fatores
sociais, políticos e ambientais
que são necessários ao desen-
volvimento equilibrado e har-
mônico de uma sociedade
humana. Ou seja, trata-se da
terra como parte da herança
cultural de um povo, transmi-
tida dos pais para os filhos. Isso
é menos que um poder de fato
no sentido do Código Civil.

A Lei Fundamental, inde-

pendentemente de qualquer
norma de menor hierarquia,
fixou critérios capazes de
possibilitar o reconhecimen-
to jurídico das terras indíge-
nas. Portanto a decisão do
Supremo Tribunal Federal não
criou direito novo aos territó-
rios indígenas Pataxó Hãe-
Hãe-Hãe. As terras pertence-
ram aos diversos povos indí-
genas, em razão da incidên-
cia do nosso direito originá-
rio, isto é, direito superior e
precedente a qualquer outro
Direito que, eventualmente,
se possam ter constituído so-
bre os nossos territórios.

A demarcação dos nossos
Territórios tem a exclusiva
função de criar uma DELIMI-
TAÇÃO espacial da titulari-
dade indígena e de opô-la a
terceiros. Ou seja, o que cons-
titui os direitos sobre as nos-
sas terras é a nossa própria
presença a vinculação dos
nossos povos à terra, cujo re-
conhecimento foi efetivado
pela Constituição Brasileira.

Para o professor doutor
Roberto Lemos dos Santos Fi-
lho, o precedente tem signi-
ficância ímpar por dar efeti-
vidade ao disposto no art. 231,
caput e §§ 1º, 2º e 6º da Cons-
tituição em vigor, e ao coman-
do do art. 14 da Convenção
169 da OIT, que impõe aos
Estados signatários, como o
Brasil, o dever de reconhecer
aos povos interessados os di-
reitos de propriedade e de
posse sobre as terras por eles
ocupadas.

A diversidade étnica e
cultural dos nossos povos é,
sem dúvida nenhuma, um dos
mais valiosos bens que inte-
gram o patrimônio nacional.

* É índio, advogado e
coordenador regional do
ODIN/MS (Observatório
 de Direitos Indígenas de

Mato Grosso do Sul)
wilsonmatosdasilva@hotmail.com



Rosivânia Espíndola

No dia 9 de Maio de 2011 foi inaugurada a primeira
Vila Olímpica Indígena do país na Reserva Indígena

de Dourados, que é composta pelas aldeias Jaguapiru e Boro-
ró e tem uma população de cerca de 15 mil indígenas das
etnias Guarani-Kaiowá, Guarani-Ñandeva e Terena.

Entretanto, a Vila Olímpica ficou fechada por quase um
ano após a inauguração e só foi aberta novamente no mês
de Abril de 2012. Ela foi utilizada apenas para sediar os
jogos escolares em comemoração ao Dia do Índio (19 de
abril) e celebrar a semana dos povos indígenas, depois foi
fechada novamente. A comunidade da Reserva ficou até sur-
presa com a abertura temporária, muitas pessoas participa-
ram da abertura oficial da
semana dos Povos Indíge-
nas de Dourados.

No início deste ano, o
Ministério Público Federal
publicou um Termo de
Ajuste de Conduta (TAC)
obrigando a Prefeitura a
ativar o complexo. Como
o município alegou falta de
recursos para a gestão, es-
tabeleceu-se um convênio
entre o governo federal e
prefeitura de Dourados.

"A previsão para inici-

Longa espera
Moradores da Reserva Indígena de Dourados aguardam ansiosamente pela abertura

definitiva da Vila Olímpica; Prefeitura diz que atividades começam em julho

ar as atividades na Vila Olímpica é nos mês de julho, funcio-
nando no período matutino e vespertino, com algumas ativi-
dades como: recreação, futebol, basquete, vôlei, atletismo,
handebol. Serão contratados 15 monitores, 8 da Bororó e 7 da
Jaguapirú, além de um profissional de administração, que será
coordenador geral'', informa Fernando Terena, coordenador
do Núcleo para Assuntos Indígena na Prefeitura Municipal de
Dourados.

A população da Reserva aguarda ansiosa pela abertura
definitiva da Vila Olímpica. "Poderia ter um professor daqui
da Reserva mesmo para treinar os jovens na Vila Olímpica e
começar logo as atividades para comunidade. A Vila Olímpi-
ca traria muitas coisas boas para os jovens, diminuiria a vio-
lência, porque a maioria dos jovens adora esportes", confirma

Aniseto Velasque, vice-
capitão da etnia Guara-
ni-Ñandeva, que tem 44
anos de idade e é mora-
dor da Aldeia Bororó.

"Na minha opinião,
poderia ter treinamento
para os jovens, vários es-
portes. Se tivesse treina-
mento todo dia, eu ia par-
ticipar", reforça Josilaine
Gonçalves Fernandes, jo-
vem de 16 anos da etnia
Guarani-Ñandeva, que
mora na Aldeia Bororó.



Simone de Godoy

No mês de abril, mês em que se co-
memora o Dia do Índio, a comunidade
indígena foi destaque por mostrar a be-
leza da sua juventude! Jovens das etni-
as Caiuá, Guarani e Terena abrilhanta-
ram as passarelas desfilando com gra-
ça, simpatia, beleza e dando um show
de cultura através das suas pinturas, tra-
jes típicos e ornamentos!

Os desfiles aconteceram em diversos
locais, como na Vila Olímpica, na Esco-
la Tenguatuí Maracatu e na Unigran.

O jornal Escolar Francisco Meireles,
representado pelas alunas do 9º B, Edi-
mara Ortiz, Natacha Martins e Rozicle-
ne Martins, marcou presença entrevis-
tando dois dos jovens modelos que abri-
lhantaram os eventos.

Confira a entrevista com Vanuza
Moura Ferreira, de 15 anos, estudante
do 8º ano da Escola Francisco Meireles,
que foi eleita como Miss Terena na pri-
meira edição das Olimpíadas Escolares
Indígenas, na Vila Olímpica. (Veja na
página 9 a entrevista com Rocleiton
Ribeiro Flores)

Beleza da Juventude
Indígena

NOME: VANUZA FERREIRA MOURA
Idade: 15 anos

Etnia: Terena
Nome indígena: Tinai (India Guerreira)
Profissão: Estudante
Esporte: Futebol
Filme: Crepúsculo
Música: Gustavo Lima

Programa de TV: Novela
Time do coração: Corinthians

Maior sonho: Ser miss Dourados
Maior medo: Perder a família
Um lugar: Sede do Corinthians e a cidade de São

Paulo
Família é: Especial

Deus é: Meu protetor
Uma pessoa: Minha mãe
O que mais admira nas pessoas: O Sorriso
O que condena: O mau humor
O que acha dos jovens indígenas: Todos são talentos
Qual a sensação de estar na passarela: Muita vergonha
Foi seu primeiro desfile: Foi, sim, meu primeiro desfile
Tem plano quanto a esse mundo da moda: Sim,
gostaria de ser Miss Dourados.

Indianara Machado

Nos meses de março e abril ocor
reu na casa cultural Oga Mixi-

mi, localizado na Aldeia Bororó, o proje-
to intitulado "Segurança Alimentar e Nu-
tricional para crianças indígenas: os be-
nefícios do aleitamento materno - aldeia
Bororó/Dourados-MS". Essa iniciativa foi
apoiada pelo PNUD (Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento),
que é uma rede global de desenvolvimen-
to da Organização das Nações Unidas,
presente em 177 países e territórios. Seu
objetivo central é o combate à pobreza.

As organizadoras do projeto foram
as enfermeiras Indianara Kaiowá e Zu-
leica Terena e a estudante de ensino
médio Rosivânia Guarani. A ideia do
projeto era que pudéssemos principal-
mente ouvi-las e depois tentar transmi-

Os benefícios do aleitamento materno
Com apoio do PNUD,
projeto de dois meses
levou informações a
mulheres indígenas da
Reserva de Dourados

tir conhecimentos adquiridos durante a
graduação em enfermagem.

Tivemos como objetivo geral reali-
zar atividades de educação em saúde
com as mulheres Guarani-Kaiowá sobre
os benefícios do aleitamento materno
para as crianças, além de dialogar infor-
mações a respeito do assunto. Para nos-
sas atividades, usamos a metodologia
dialógica de Paulo Freire, que renega a
transmissão vertical de conteúdos: do
mestre, que detém o conhecimento, para
o aluno, que deve absorvê-lo.

Alguns temas trabalhados com as
mulheres foram: alterações fisiológicas
na gestação, pré-natal, parto e puerpé-
rio, alimentação do recém-nascido e
muita conversa que a Nhandesy Tereza
Guarani compartilhava conosco. As ati-
vidades eram feitas aos sábados das 9h
às 11h da manhã.

Segundo Rosy Guarani, uma das par-
ticipantes, "foi importante, pois tirei al-
gumas dúvidas sobre o puerpério". As
atividades eram realizadas na Língua
Guarani, o que facilitava nossas discus-
sões. Nosso trabalho foi de "formiguinha",
porém nos esforçamos para apreender e
transmitir conhecimentos.



Jaqueline Gonçalves

No dia 4 de abril, a
Câmara Municipal

de Dourados promoveu uma
discussão a respeito da vio-
lência física e sexual sofrida
por crianças da Reserva Indí-
gena da cidade. Representan-
tes do Ministério Público, do
Conselho Tutelar, funcionári-
os da Secretaria de Saúde, li-
deranças e moradores da Re-
serva participaram dessa dis-
cussão para chamar a aten-
ção da população para esse
problema. Essa discussão
ocorreu diante de muitos
acontecimentos de violência
física e sexual e foi uma or-
ganização do Condisi (Con-
selho Distrital de Saúde Indí-
gena), pela pessoa de Fernan-
do de Sousa, presidente do
Conselho.

Durante o debate na Câ-
mara, foram apresentados
casos de crianças de seis, sete
meses, de um ano, três anos,
cinco anos que são vítimas de
abuso sexual dentro de casa
pelo pai, tio ou padrasto. Fo-
ram mostrados casos de de-
sespero, crianças com DST
em estado bem avançado. E
a violência sexual é silenci-
osa, são poucos os casos que
as pessoas buscam socorro ou
tomam providência.

De acordo com o relató-
rio do CIMI (Conselho Indige-
nista Missionário), em 2011
foram registrados 17 casos de
violência sexual, com 39 ví-
timas, todas do sexo femini-
no, 12 casos envolveram me-
nores de idade. “Do total, 8
casos aconteceram no MS,
somando-se ao quadro de uma
realidade extremamente vio-
lenta e desestruturada, sofri-
da pelas comunidades”.

TESTEMUNHA OCULAR
Durante a pesquisa de

campo para esta matéria, a
reportagem do Jornal AJIndo
presenciou um fato: um ca-
sal de crianças - o menino

Crianças indígenas e a violência silenciosa
Grande incidência de casos de violência física e sexual contra crianças

provocou debate na Câmara Municipal de Dourados

devia ter cinco anos e a me-
nina, três - caminhando pela
rua, sujos e com fome. Ao
serem questionadas para onde
estavam indo, responderam
depois de um silêncio que
estavam indo para a casa da
avó, pois em casa a mãe ti-
nha ido trabalhar e o pai es-
tava surrando eles. A menina
tinha alguns hematomas nas
costas, nos braços e nas per-
nas, e o menino estava com
a boca
machuca-
da e he-
matomas
nas costas.

A re-
portagem
se dispôs a
l e v á - l o s
até a casa
da avó,
quando o
pai chegou
e levou as
crianças novamente para a
casa dele. Isso é só mais um
caso que as crianças indíge-
nas sofrem na aldeia e, infe-
lizmente, o que mais aconte-
ce é a mãe esconder que a
criança está sofrendo violên-
cia física e sexual.

UM TRISTE CASO
A jovem indígena Guara-

ni-Kaiowá Jéssica* tem 17
anos, mora em Dourados e
anda pelas ruas, sobrevivendo
com os restos de comida que
consegue nos restaurantes da
cidade. Ela contou ao jornal
AJIndo que o pai abusava dela
desde que ela tinha oito anos.
Jéssica não quis contar deta-
lhes, mas se mostrou muito tris-
te e irritada com o assunto.
Disse ainda que a mãe nunca
ligou, escondia a menina.

Então, quando tinha dez
anos, a mãe dela saiu e o pai
novamente ia abusar dela
quando ela conseguiu fugir de
casa e foi para a rua. Ela dis-
se que não sabia para onde ir
e, como era final de semana,
ela foi para a Feira, que acon-

tece todos os finais de sema-
na na rua Cuiabá, em Doura-
dos, pois sempre ia lá com a
mãe e sabia que lá ela teria
o que comer. Jéssica passou
o final de semana na Feira,
mas sua mãe a encontrou e
levou-a de volta para a casa.

Ela fugiu de novo, a mãe
a encontrava e isso se repe-
tiu várias vezes até que sua
mãe acabou desistindo. Hoje
ela vive na rua, dorme na rua

ou na
casa dos
colegas,
disse que
a sua
vida é
isso. "Não
tenho um
f u t u r o
que gos-
taria de
ter, pois o
meu futu-
ro foi jo-

gado no lixo junto com a mi-
nha honra", lamenta a jovem.

QUAL É A SOLUÇÃO?
Mas a pergunta que não

cala é: o que fazer? Essa vio-
lência é silenciosa, os pais es-
condem, a mãe nega, e quem
sofre é a criança.  Uma se-
nhora da etnia Guarani-Ñan-
deva, que mora na Aldeia
Bororó, se dispôs a dar um de-
poimento ao jornal AJIndo,
mas não quis que o nome fos-
se divulgado. Ela con-
tou de uma sobrinha que foi
abusada sexualmente, mal-
tratada e que o Conselho Tu-
telar a recolheu e hoje ela
vive em abrigo. Ela disse ter
percebido que o comporta-
mento da menina mudava
quando ela olhava para o au-
tor dos abusos. Ela baixava a
cabeça, sentia uma tristeza.
Certo dia a menina contou,
então a família procurou aju-
da e ela foi recolhida. A indí-
gena conta ao AJIndo que
hoje a sobrinha vive bem,
mas que tem trauma quando
fala em namoro. Ela continua

no abrigo e o responsável foi
preso, mas já está solto nova-
mente. "Pessoa como esse
homem que maltratou a mi-
nha sobrinha é um bicho para
mim, ele aproveitou e chan-
tageou uma menina indefesa.
Que a mão de Deus faça jus-
tiça na vida desse homem",
desabafa a senhora.

Na Reserva Indígena de
Dourados o caso da violência
sexual ainda é um tabu, as
pessoas sentem receio só de
ouvir falar no assunto. E, de
acordo com o que a reporta-
gem do Jornal AJIndo obser-
vou durante as entrevistas,  é
que quando a vitima é ado-
lescente não denuncia porque
fica com vergonha de ser mal
falada, não arrumar um na-
morado e outros casos.

As pessoas que sofrem
abusos e procuram ajuda são
recolhidas em abrigos, como
a Casai (Casa de Proteção ao
Índio), em Dourados. A mai-
oria dos casos não é denunci-
ada, mas aqueles que denun-
ciam geralmente têm ajuda
dos funcionários da Sesai (Se-
cretaria especial de Saúde
Indígena), que encaminham
os casos ao Conselho Tutelar
e à Assistência Social.

Mas não basta só escre-
ver, falar, discutir, o povo da
Reserva tem que se unir e
construir junto uma maneira
de combater a violência se-
xual que as crianças indíge-
nas sofrem lá dentro. Os bran-
cos têm suas maneiras de
combater e é muito fácil che-
gar na aldeia com um mode-
lo pronto e implantar para o
povo indígena. O problema
disso é que não há o resulta-
do esperado, por isso temos
que nos unir e criar nossas
maneiras de combate. Temos
que ganhar confiança das
mães, que muitas vezes não
denunciam por ameaças que
sofrem.

A união faz a força.

Jéssica* - Nome fictício



Diana Davilã

Na Reserva Indígena de Doura
dos, é recorrente o problema

de faltar água, por isso muitas pessoas
passaram a ter caixas d'água em suas
casas. Assim, quando falta água da rua,
elas têm uma reserva armazenada.

A dona de casa Paula Silva, índia

Como preservar
água limpa em caixas d'água

Manter a caixa d'água devidamente fechada e limpa reduz a chance da proliferação
de insetos e proporciona saúde e qualidade de vida aos consumidores

Dicas de como cuidar de
sua caixa d'água:

* Retire a água e a sujeira de den-
tro da caixa, com o auxílio de bal-
des e panos.

* Lave as paredes e o fundo
da caixa com um pano úmido,
evite o uso de escovas de aço e
vassoura. Nunca utilize produtos,
tais como detergente e sabão.

* Utilize panos limpos para
secar os fundos da caixa. A tampa
da caixa d'água também deve ser
lavada.

* Por último, tampe bem a caixa para que não
entre nenhum tipo de sujeira, assim evitará contamina-
ção e transmissão de doenças.

Terena de 28 anos, moradora da aldeia
Jaguapiru relata que é muito importante
ter caixa d'água em casa porque com
ela as pessoas se sentem mais seguras
quando acaba água na torneira.

No entanto, a caixa d'água exi-
ge uma série de cuidados, que mui-
tas pessoas desconhecem. É muito
comum, por exemplo, que as caixas

d'água fiquem destampadas, permi-
tindo a entrada ou acúmulo de impu-
rezas, o que deixa a água imprópria
para o consumo. Além disso, pode
atrair vetores de doença, como o
mosquito da dengue.

Manter a caixa d'água devidamen-
te fechada e limpa não só reduz a chan-
ce da proliferação de insetos, como pro-

porciona saúde e qualidade de
vida aos consumidores.

Segundo o médi-
co Zelik Trajber, cai-

xas d'água sujas po-
dem facilitar a prolifera-
ção de doenças de veicu-

lação hídrica, a mais fre-
quente é a diarreia, que aco-

mete principalmente cri-
anças pequenas. Para
prevenir, a água deve
ser sempre armazenada
em recipientes limpos e
com tampas, para evitar

a contaminação, e
sempre que possível

deve ser fervida
antes de ser

consumida.

 Indígenas das etnias Terena,
Guarani e Kaiowá da Reserva Indí-
gena de Dourados bloquearam a ro-
dovia que liga Dourados a Itaporã
entre os dias 7 a 14 de maio de 2012,
para pedir melhorias para as estra-
das internas das aldeias Jaguapiru e
Bororó. Com sete dias de bloqueio,
os prefeitos de Dourados e Itaporã
cederam as máquinas para a recu-
peração das estradas.

 O informe "O alto número de
suicídios na população indígena da
América Latina", que analisa com-
parativamente casos entre jovens in-
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dígenas dos povos Awajún (Peru),
Guarani (Brasil) e Embera (Colôm-
bia), foi lançado no dia 9 de maio
no Fórum Permanente sobre Ques-
tões Indígenas das Nações Unidas,
em Nova York. A publicação foi fei-
ta pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), pela Agên-
cia Espanhola de Cooperação para
o Desenvolvimento Internacional
(AECI) e pelo Grupo de Trabalho In-
ternacional para Assuntos Indígenas
(IWGIA). O estudo, coordenado por
Alejandro Parellada (IWGIA), foi de-
senvolvido no Peru por Irma Tuesta,
Garcia Malena, Pedro Garcia e pela

Comissão sobre Saúde e Nutrição.
No Brasil, participaram Indianara
Ramires, Maria de Lourdes Beldi e
Zelik Trajber. Na Colômbia, Lina
Marcela Tobon, Patricia Tobon e Jen-
zera Negociação Coletiva.

 A Semana do Índio (em abril)
foi marcada pela abertura da Víla
Olímpica e pelos jogos escolares
que aconteceram na Reserva Indí-
gena de Dourados. Foram realiza-
das várias apresentações de danças
e eventos paralelos, como o desfile
que elegeu a Miss e o Mister Indí-
genas 2012.



Ana Cláudia Souza

Como acontece em
qualquer cultura, os

adolescentes indígenas Gua-
rani-Ñandeva, Guarani-Kaio-
wá e Terena que vivem na Re-
serva Indígena de Dourados
enfrentam problemas familia-
res. Por ser um período de
muitas descobertas, os confli-
tos e desafios aparecem, tor-
nando as relações mais com-
plexas. E isso independe de
questões culturais.

Dona Cristina Oliveira,
índia Guarani-Kaiowá de 46
anos e moradora da Aldeia
Jaguapiru, conta que seu filho
Valdecir não a ouve mais e,
cada vez que tenta conversar
com ele, acabam brigando.

"Ela diz que é conversa,
mas para mim é briga por-
que quando ela fala comigo
só grita. Cresci no meio da
gritaria nesta família. Ago-
ra cresci, posso e sei ouvir,
mas ela prefere gritar", de-
sabafa Valdecir Oliveira,
Guarani-Kaiowá de 14 anos.
Por sua vez, Dona Cristina
diz que ela sai sem que a
conversa termine e não faz
mais nada por medo de que
ele volte a sair sem retornar

Uma fase delicada
Pais, mães e adolescentes falam sobre seus conflitos em casa. Atendimento

com psicólogos na Reserva precisa de melhoras, mas está disponível

para casa.
Segundo a psicóloga Cris-

thie Rodrigues, os conflitos
familiares podem surgir nes-
sa fase porque a família toda
passa por aprendizados duran-
te o desenvolvimento da cri-
ança-adolescente. "Os pais
vivenciam a preocupação em
realizar uma boa educação,
zelar e cuidar, porém é mui-
to importante que os pais re-
conheçam o crescimento do
filho e dê espaço para esse
período pelo qual o filho está
passando. Os pais continuam
sendo necessários, porém suas
condutas precisam se adequar
às novas exigências requeri-
das para um novo ciclo de
vida que se aproxima na fa-
mília: a adolescência", expli-
ca a psicóloga.

Ela lembra que a situação
é nova tanto para os pais,
quanto para os filhos e todos
ficam meio sem saber como
lidar com a situação. "Os in-
teresses e objetivos dos filhos
adolescentes trazem opiniões
diversas na família, dando às
vezes a impressão de que o
filho quer competir, ganhar, de
não precisar mais dos pais.
Porém o que o filho quer é
apenas descobrir, acertar e
conquistar um novo lugar na
família e na sociedade",

acrescenta Cristhie Ro-
drigues.

Como Claudi-
néia M. Ajala, ín-
dia Guarani-Kaio-

wá, que saiu de casa
aos 13 anos e hoje,

com 22, traba-
lha em uma

a g ê n c i a

bancária em Dourados. "Estou
contente apesar de ter saído
de casa contra a vontade do
meu pai. Hoje tenho meu em-
prego e também conquistei o
respeito da minha família",
conta Juliana.

Seu pai, o Guarani-Kaio-
wá Cleitom Ajala, conta que
não queria que Claudinéia
fosse embora de casa. Seu
argumento é que ele tinha
medo que ela sofresse na casa
dos outros. "A vida da gente
não é a mesma fora da casa
dos pais. Na verdade eu só
estava privando ela das coi-
sas ruins, porque a vida lá fora
não é fácil com a gente. De-
pois que temos nossos filhos
não queremos que nada de
mal aconteça com eles e aca-
ba que erramos em privá-los
de certas coisas, e só perce-
bemos depois", desabafa, ar-
rependido do que fez no pas-
sado, mas hoje com muito or-
gulho de sua filha.

Dona Cléia Maria Fer-
nandes, Guarani-Ñandeva de
48 anos, tem seis filhos e con-
ta que, apesar da educação
igual para todos, os filhos se-
guiram caminhos diferentes.
"Eu nunca privei eles de nada,
só avisei que o mundo é cheio
de problemas e que tudo que
sempre quis foi que eles des-
frutassem de tudo, mas com
muita responsabilidade e sa-
bendo separar o bom daquilo
que não vale a pena. Mesmo
assim, um deles foi assassina-
do ainda na adolescência,
outro está viciado e só apare-
ce em casa quando quer al-
gum dinheiro. Esses não sou-
beram separar as coisas, mas

estou contente com os ou-
tros quatro, pois todos

têm famílias, me de-
ram netos e estão
bem".

ATENDI-
MENTOS NA
RESERVA

Muitas fa-
mílias se dei-

xam levar pelas emoções e
acabam não procurando aju-
da, mas a ajuda de profissio-
nais, como psicólogos, pode
evitar que o problema se tor-
ne pior no futuro. A família e
o adolescente podem procu-
rar ajuda a qualquer momen-
to, mesmo que não existam
conflitos.

A Saúde Indígena tem
psicólogos a serviço da co-
munidade, porém as Unida-
des Básicas de Saúde não
possuem salas exclusivas
para eles. Então, para que o
psicólogo possa fazer o aten-
dimento, é necessário que
algum profissional como mé-
dico, enfermeiro ou dentis-
ta não esteja utilizando sua
sala. Isso dificulta muito o
trabalho e a continuidade
dos atendimentos, o ideal
seria ter uma sala específi-
ca para os atendimentos em
psicologia.

A solução temporária que
os profissionais encontraram
foi fazer os atendimentos atra-
vés de visita domiciliar. No
entanto, como a Sesai (Secre-
taria Especial de Saúde Indí-
gena) passa por um processo
de estruturação, tem faltado
com frequência viatura para
o deslocamento dos psicólo-
gos para realizar os atendi-
mentos.

Mas, de acordo com um
dos psicólogos que atendem
na Reserva, Walter Martins,
se for caso de urgência, a
pessoa deve procurar o Posto
de Saúde e relatar o caso ao
enfermeiro responsável para
que ele possa verificar a pos-
sibilidade do psicólogo se
deslocar com a equipe para
atender o paciente.

* Agradecimentos
especiais às famílias

Oliveira e Ajala, a Dona
Cléia Maria Fernandes e
família, a Dona Cristina
Oliveira e família, todos

moradores da Reserva
Indígena de Dourados.



Alex Macuxi *

Temos observado que nos últimos 40 anos, o fortaleci
mento do movimento indígena no Brasil vem ficando

cada vez mais forte. A luta por dignidade, por respeito, pela
Terra e pelo direito à vida têm sido bandeiras levantadas por
nossas lideranças e nossas aldeias. Do outro lado, os gover-
nantes e a mídia comercial têm se esforçado para romper e
acabar com nossas manifestações e com nosso movimento.

Durante mais de quatro décadas conseguimos algumas
conquistas exemplares. Mas, por outro lado, ainda há muito a
desejar, terras ainda são invadidas, lideranças são criminali-
zadas, mortes de pessoas que dedicam a vida à luta pelo
direito de viver. No ano de 2011 e início de 2012, podemos
contar no dedo a nossa conquista maior: a conquista da terra
do povo Pataxó. Mas observando mais uma vez o outro lado,
temos: PEC 215, o maldito código Florestal, o projeto de mi-
neração em Terras Indígenas, hidrelétricas e assim continua.

Vamos deduzir que se a presidente Dilma não vetar a
PEC 215, a nossa luta teria mais uma barreira, não apenas
lutaríamos contra o Executivo como também com um parla-
mento que não esconde a vontade de acabar com as Terras
Indígenas. Imaginem a aprovação de demarcação das terras
indígenas e a ratificação das demarcações já homologadas
feitas pelo Congresso Nacional.

Outra preocupação é o Código Florestal, que em uma
visão crítica, deveria ser "Código Rural", pois está estampado
nele a cara dos ruralistas. Imaginem: ver matas virgens sendo
trocadas por milhares e milhares de quilômetros de soja, ven-
do matas nativas serem extinguidas.

Hidrelétricas e mineração são outra pedra no movimento
indígena. A medida e a forma como foi e está sendo implan-
tada a Usina de Belo Monte não é apenas um dano ao meio
ambiente, mas sim, um grande genocídio contra as popula-
ções que vivem na região. Mineração? Para quê? Grandes
empresas entrando em nossas terras e levando nossas rique-
zas, deixando-nos na miséria, deixando a natureza morta,
deixando nosso povo sem esperança.

Nossa luta muito tem se fortalecido, mas não podemos
nos acomodar.  As conquistas que temos até hoje são resulta-
do de nossas lutas. Ninguém demarca as nossas terras porque
são bonzinhos. Nossas terras são demarcadas porque nós luta-
mos por elas. O Estado brasileiro tem fugido de suas obriga-
ções. Nossos direitos constitucionais não estão sendo cumpri-
dos, o nosso ideal agora é lutar e lutar.

* Graduando em História pela Universidade Federal de
Roraima, mora na Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

Lutar e Lutar



Confira a entrevista
com o Indígena Terena

Rocleiton Ribeiro Flores, 17
anos, que foi aluno da

Escola Francisco Meireles e
atualmente é estudante do
3º ano do ensino Médio da

Escola Presidente Vargas.
Ele ficou em primeiro lugar
na eliminatória do concurso
para mister indígena 2012,

realizado na Escola Tengua-
tuí Maracatu e ficou em 2º

lugar no primeiro desfile de
Mister Indígena, promovido

pela Unigran.

Emerson Machado

A vida na Reserva In
dígena de Dourados,

desde seus primórdios, nunca
foi das mais fáceis. Em uma
luta constante pela sobrevi-
vência, os indígenas planta-
vam e colhiam laranjas nas
poucas terras que tinham em
meados do século XX.

Em 1985 aconteceu uma
campanha chamada de erra-
dicação ao cancro cítrico em
todas as plantações de laran-
jas no Brasil, pela ordem do
ministro da agricultura Pedro
Jorge Simon. O cancro cítrico
é uma doença dos laranjais
causada pela bactéria Xantho-
mon asaxonopodis pv.citri, que
provoca lesões nas folhas, fru-
tos e ramos e, consequente-
mente, a queda dos frutos e
folhas e da produção.

A campanha vem para
cortar todos os laranjais do
Brasil. E um dos Estados afe-
tados foi Mato Grosso do Sul,

Adeus laranjais
A campanha de erradicação ao cancro
cítrico, em 1985, afetou o Mato Grosso
do Sul e, consequentemente, a Reserva
Indígena de Dourados

atingindo a cidade de Dou-
rados e a Reserva Indígena.
Esse foi um dos fatos que
marcou as famílias tanto da
Reserva quanto da cidade.

"Nós plantávamos estas
laranjas para vender na ci-
dade e comprar alimentos,
roupas e calçados para nos-
sos filhos. Não recebemos
nenhum tipo de indenização
por isso porque era do gover-
no e se não concordássemos
com essa ordem iríamos pre-
sos", lembra Nicolau Ma-

chado, 74 anos, índio Tere-
na aposentado e morador da
Aldeia Bororó.

 "O que queriam era cor-
tar as laranjas dos outros, na
minha casa eles chegaram
para cortar, mas minha mãe
correu atrás deles com facão
e disse a eles que ela queria
conhecer esse tal de cancro
cítrico que queria mandar na
casa dela. Então disseram a
ela que estavam ali a man-
do do governo, e ela respon-
deu que o governo em sua
casa era ela", conta Sultan
Rasslan, professor aposenta-
do, que mora em Dourados.

Cumprindo ordens do
governo, agentes também
cortaram os laranjais na Re-
serva indígena de Dourados.

"Eles chegaram dizendo
que estavam ali para cortar
todas as laranjas que ali es-
tavam plantadas. Cortaram
tudo o que viam pela frente
pela frente, limão, lima, e
todos os pés de laranjas”, diz

Nicolau Machado.
Para Sultan Rasslan este

foi um grande pretexto do
governo da época, que tinha
José Sarney na presidência.
Ele foi muito criticado pela
oposição porque extermina-
va os laranjais de quem pro-
duzia bem.

"Isso foi um golpe do go-
verno na época para favore-
cer os grandes proprietários
de laranjais de São Paulo.
Porque, se você prestar aten-
ção, todas as laranjas que
temos aqui vêm de fora".

E logo após cortarem os
pés de laranjas nas terras de
Nicolau Machado, ele tratou
de plantar outros alimentos
de subsistência. "Comecei a
plantar mandioca e feijão
para vender na cidade, tudo
para sobreviver. E hoje no
lugar dos pés de laranjas exis-
tem apenas pés de manga",
conta. Hoje na Reserva não
existe nenhum tipo de plan-
tação de laranja.

Beleza da Juventude Indígena
As alunas Edimara Ortiz, Natacha Martins e Roziclene Martins,

do 9º B, da Escola Francisco Meireles entrevistam mister indígena

Nome: Rocleiton Ribeiro Flores
Idade: 17 anos
Etnia: Terena
Nome Indígena: Yovire (Lobo)
Profissão: Auxiliar administrativo - Caixa Econômica Federal
Esporte: Vôlei
Filme: Ação
Música: Sertaneja
Programa de TV: Sobrenatural
Livro: Saga Crepúsculo
Maior sonho: Ser médico
Maior medo: Perder pessoas especiais para mim
Família é: O alicerce que me mantém firme, o fogo que me
mantém aquecido, a luz que me mantém aceso.
Deus é: O Pai todo Poderoso
O que mais admira nas pessoas: A simpatia
O que condena: A mentira e a falsidade
O que pensa sobre os jovens indígenas: Os jovens indígenas
estão crescendo cada vez mais, se formando, especializando, isso é bom para a nossa aldeia, saber que
tem jovem indígena capacitado, assim podendo mudar e incentivar novos índios, na escola, na saúde e
na sociedade em geral.
Qual a sensação de estar na passarela: O que todos sentem... um friozinho na barriga, um nervoso, mas
nada que eu não possa superar, ou que um índio terena não possa superar.
Foi seu primeiro desfile: Não, pois já tinha desfilado em Bodoquena /MS, representando a etnia Terena,
pela estilista Benilda Virgilho.
Tem plano quanto a esse mundo da moda: Bom, se surgir oportunidades, sim, com certeza.



Elismar Mariano Jorge
Aluno do 9º ano da Escola Municipal
Francisco Meireles - Prof. Pedro

Certo dia, andava em minha casa,
quando meu neto João de 10 anos me
chamou para ir até a esquina da minha
rua, me levou até uma árvore bem gran-
de, a um pé de figueira, queria que eu
pegasse a pipa dele que estava enros-
cada na figueira em um lugar bem alto.
Eu disse: "João, não posso pegar, é mui-
to alto para eu subir". Ele disse: "Então
tá, vovô, já vou indo embora para casa".

Quando eu olhei aquela figueira
grande, me lembrei de quando eu era

A palavra é dos alunos
Confira os textos dos alunos da Escola Francisco Meireles enviados ao Jornal AJIndo

Raquel Luiza Feliciano Aquino
Aluna do 8º ano da Escola Municipal Francisco
Meireles - Professor: Pedro

A reserva indígena tem um problema: a violência. Por
que nós estamos perdendo os jovens? O que leva os indíge-
nas a praticarem a violência?

Na Reserva Indígena de Dourados, jovens estão sendo
alvo da violência. Os jovens que saíam à noite foram brutal-
mente assassinados por pessoas que se embebedavam e fu-
mavam droga. Depois saíam com facão, foice, faca e até
pau. Matavam porque eles discutiam ou por brigas anterio-
res. Os jovens estão perdendo as suas vidas.  Na aldeia é
muita bebida e droga, isso gera a violência.
Muitas pessoas não saem de casa porque têm
medo de sair e ser alvo da violência; muitos
que iam à igreja, à reza, à xixa fazer sua ora-
ção, agora têm medo de sair de casa.   A mu-
lher também é alvo da violência por seu mari-
do. Os homens trabalham e pegam seu dinhei-
ro e vão para o bar se embriagar, depois vão
para casa descontar sua raiva ou insatisfação
na sua esposa. A maioria das mulheres não de-
nuncia, não fala para seus parentes porque seu
marido a ameaça e tem medo de ser morta.  Na
aldeia há muita violência. No ano de 2011, apare-
ceram muitas notícias da aldeia na televisão. O
governo e a FUNAI, que são os responsáveis pela
aldeia, não tomam nenhuma providência para di-
minuir a violência nas aldeias Jaguapiru e Bororó.

No começo desse ano de 2012, teve algumas mortes,
mas agora acalmou um pouco. Mandaram para a aldeia a
Força Nacional, mas mesmo assim a violência continuava.
Mas agora está tudo tranquilo, as pessoas estão fazendo tudo
que eles não faziam antes por medo. Vamos esperar que as
coisas melhorem e nossos jovens possa viver em paz.

A violência
Gilson Morales Machado
Aluno do 8º ano da Escola
Municipal Francisco
Meireles - Prof. Pedro

Bom, este ano a violên-
cia na reserva indígena come-
çou assustando a comunida-
de, logo no começo. Três pes-
soas foram assassinadas, fo-
ram mortes feias. Uma das
mortes feias foi de uma senho-
ra de sessenta e poucos anos

de idade que foi estrangu-
lada, teve o

c o r p o
t o d o
cor ta -
do. A
c o m u -

n i d a d e
afirma que

o assassino tirou até o cora-
ção dessa senhora, já os ou-
tros dois assassinatos não fo-
ram muito feios, mas mesmo
que a morte não seja feia, nin-
guém quer perder alguém da
família. Já ano passado, eu
lembro quando foi assassina-
do Junior. Junior e seu amigo
voltavam do serviço para
casa. Quando eles se aproxi-
mavam da casa, duas pesso-
as foram chegando mais per-
to e quando chegaram, ele

Violência na Reserva Indígena
viu que era sua mulher e ou-
tro homem.

Quando Junior e seu ami-
go foram passar por eles, o ho-
mem que estava com a mu-
lher de Junior mandou Junior
parar, quando Junior desceu
da bicicleta, o homem já sa-
cou o revólver e deu três dis-
paros contra Junior, acertan-
do um tiro no pescoço dele.
Ele foi até levado para o hos-
pital, mas ele não aguentou
e morreu. E o homem que ati-
rou foi embora como se nada
tivesse acontecido.

Mesmo tendo policiais
dentro da aldeia de Dourados,
há uma semana meu tio me
contou que alguns adolescen-
tes entraram no carro dos po-
liciais enquanto os policiais
resolviam um caso, os que
entraram no carro roubaram
um revólver dos policias. Se-
gundo meu tio, o comandan-
te teve que recuperar o revól-
ver, mas eles estão investigan-
do o caso e eles quererem
descobrir quem foi que entrou
no carro deles. Com os poli-
ciais aqui na aldeia, melho-
rou bastante e enquanto eles
estiverem aqui vai ser muito
bom para nossa aldeia.

A figueira
jovem, aos meus 15 anos de idade.
Toda vez que passava naquele lugar,
à noite, via um vulto que parecia de
um espantalho. Embaixo daquela fi-
gueira era muito frio e escuro, eu che-
gava à minha casa muito espantado
com aquilo, não dormia à noite pen-
sando naquilo. Falei para os meus pais,
eles nem ligaram, falaram para mim
que era imaginação da minha cabe-
ça e ainda levei um raspe dos meus
pais, que me disseram que não era
para eu andar mais à noite.

Eu fiquei apavorado com aquele
espantalho porque eu gostava de ir à
casa do meu primo à noite e, para

chegar lá, tinha que passar pela rua
da figueira. Certa noite, resolvi des-
vendar aquele mistério, peguei a lan-
terna de meu pai e um pau que eu
achei na rua, fui para a figueira escu-
ra. Quando cheguei lá, liguei a lan-
terna em direção à árvore grande, de
repente, o espantalho apareceu, fui
chegando mais perto vi que não era
um espantalho, mas sim um bêbado
que morava embaixo daquela figuei-
ra. Ele usava um chapéu de palha bem
velho e umas roupas velhas rasgadas.

Aí nunca mais tive medo de pas-
sar ali naquele lugar e hoje me lem-
bro desse lugar.
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 Alunos da Educação Especial
das Escolas Indígenas Francisco Mei-
reles e Araporã ganham prêmio de
1º e 2º lugar no Parapesca

O Parapesca aconteceu no dia 4 de
abril no Parque do Lago, as Escolas Indí-
genas estavam lá representadas. O dia foi
bem especial, momentos em que todos
os alunos das Escolas Municipais também
puderam se reencontrar nesse grande
evento. Durante o dia, além da pescaria
teve sorteio de material de pesca e um lan-
che bem gostoso. Nossos alunos indíge-
nas marcaram presença ganhando o pri-
meiro e o segundo lugar na pescaria. O
aluno Ladinho da Araporã ficou em 1º
lugar seu prêmio foi um playstation e um
kit de material de pesca. Em segundo lu-
gar ficou o aluno Jezer da Francisco Mei-
reles, ganhou um notebook e um kit de
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pesca. (Colaboração: Profº Goretti - Sala
Multifuncional)

 Escola Francisco Meireles foi
campeã geral do 1º Jogos Olímpicos
Escolares Indígenas

Os alunos da Escola Francisco Mei-
reles participaram do 1º Jogos Olímpicos
Escolares Indígenas e conquistaram o pri-
meiro lugar na pontuação geral do even-
to. Os atletas participaram de diversas mo-
dalidades, tais como futebol, judô, atletis-
mo, etc. Os alunos foram acompanhados
pelos professores de educação física An-
derson Mamede e Leandro e a estagiária
Carla Cristina. Parabéns a todos os atletas
e professores. E parabéns pelos organiza-
dores desse evento, que deu vida à Vila
Olímpica! (Colaboração: Simone de Go-
doy Santana Santos)

 Escola Francisco Meireles apoia
passeata "Paz sim, Violência não"

Os alunos do 8º ano e 9º ano da Es-
cola Municipal Francisco Meireles, acom-
panhados pelos professores Glacie Lou-
veiro, Pedro Ferreira, Romildo Gonçalves
e Simone Godoy, marcaram presença na
passeata "Paz sim violência não", iniciati-
va organizada pela AJI (Ação dos Jovens
Indígenas de Dourados). Um movimento
pacífico e de grande importância, que le-
vou os jovens estudantes indígenas às ruas
para pedir às autoridades que tomem
medidas para garantir a segurança e a paz
na aldeia. Essa iniciativa também refletiu
na produção de textos desenvolvidos pe-
los alunos do professor Pedro Ferreira, na
disciplina de língua portuguesa (Veja pá-
gina 10). (Colaboração: Simone de Go-
doy Santana Santos)

Desenhos dos alunos que participam da oficina sobre Meio Ambiente, realizada pela Ação dos Jovens
Indígenas (AJI) no CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) da Aldeia Bororó, desde abril deste ano.
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FotosEventos 2012

ApoioApoio

1 - Atletas da escola Francisco Meireles / 2 - competição
entre as escolas / 3 - Miss Jogos Olímpicos 2012

AJI faz
doações de
livros para a
UEMS em
Dourados

Fórum de preparação para Rio+20 e Cultura Indígena em Bertioga - SP.
Ana Cláudia, Diana e Indianara - integrantes da AJI - estiveram presentes

Oficina
sobre meio

ambiente no
CRAS da

Aldeia
Bororó

Momento de negociação, Grupo Kaiowá reza no local, Líder
Terena Edio Felipe Valério, um dos organizadores

Escola Francisco Meireles apoia passeata a favor
da paz - Foto Alex Vieira Martins 9A

1 - Gupo da jaguapiru apresenta na UNIGRAN / 2 - Mister e
Miss indígenas 2012 / 3 - Grupo de dança indígena
representando Guarani, Terena e Kaiowá


