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A AJI – Ação dos Jovens Indígenas de Dourados – com o suporte do Grupo de apoio aos povos Kaiowá e Gua-
rani - GAPK é uma organização não governamental que tem a missãode promover ações afirmativas por meio da 
educação não formal. Fundada em 2001 pela antropóloga Maria de Lourdes Beldi de Alcântara junto com jovens 
Guarani-Kaiowá e Ñandeva e Aruak-Terena. 
A AJI tem sede na aldeia Bororó na Reserva Indígena de Dourados, tida como a mais populosa do país: são 
aproximadamente 18 mil indígenas  em 3,5 mil hectares. Fica entre as cidades de Dourados e Itaporã.

 

Equipe AJI: (Ação de Jovens Indígenas de Dourados) 
Presidenta: Indianara Ramires Machado
Etnia: Kaiowa. 
E-mail: indy.ramires@gmail.com
 
Vice-presidente: Nilcimar Morales
Etnia: Terena

Tesoureira: Diana Davila
Etnia: Terena
 
Secretária: Tatiane Martins
Etnia: Guarani

Conselho fiscal: Jaqueline Gonçalves Porto
Etnia: Kaiowa

Emerson Machado
Etnia: Terena
 
Ana Claudia de Sousa
Etnia: Guarani

Administração da AJI/GAPK local: Itacir Pastore

Equipe GAPK (Grupo de apoio aos povos Guarani-Kaiowá e Aruak)
 
Coordenadora Geral: Maria de Lourdes Beldi de Alcântara 
E-mail: marialcantara@icloud.com
 
Coordenador de comunicação: Ronaldo Miranda 

Coordenador científico: Walter Moure

 
A sede da AJI está localizada na Reserva Indígena de Dourados na aldeia Bororó ao lado do CRAS Indígena. CEP: 79827-970

Mais informações: 
Site: jovensindigenas.org.br
Facebook: ajidourados
Intagram: aji_acao_jovens_indigenas
E-mail: ajicomunica@gmail.com

jovensindigenas.org.br


EDITORIAL
Depois de um longo tempo sem publicar o Jornal AJINDO está voltando em forma ele-
trônica. Por várias razões, mas a mais importante é que poderemos alcançar os vários 
rincões deste imenso país.

Não pretendemos nos ater somente as questões indígenas, mas as populações que es-
tão passando pelos mesmos problemas que nós, jovens indígenas da Reserva Indígena 
de Dourados, isto é, as populações afro-brasileiras, as populações que habitam as áreas 
pobres das periferias urbanas, o que chamam de “minorias”, mas que na verdade, so-
mando, somos a maioria.

Diante deste infeliz quadro que tentamos, com nossos pequenos esforços, reverter a 
história que data desde os tempos de colonizacão, o Jornal AJINDO é  um destes, por 
meio da difusão das atividades da AJI que dialoga com os mais diversos setores da 
sociedade. Desde oficineiros não indígenas que habitam o mais variados lugares até os 
especialistas; que quando chegam na AJI/GAPK tentam criar um olhar e, portanto, um 
diálogo simétrico conosco, jovens indígenas.

Por isto chamamos a todos, independente do lugar social, da etnia e da raça a fazer 
parte deste coletivo, é somente por meio da criação dos mais variados diálogos culturais 
que poderemos ser sujeitos de nossas histórias. 

Equipe da AJI/GAPK

Querida jornalista Natália Costa Queiroz

Queremos agradecer a atenção que teve para com o jornal AJIndo nestes últimos 
anos na AJI/GAPK. Agradecer todo o ensinamento que passou para nós inte-
grantes da AJI. Desde escolher um tema para matéria até a última revisão, antes 
de ir para a impressão. Enfrentamos algumas dificuldades diante de uma escrita 
tão formal, mas aos poucos a gente ia melhorando. Ficávamos ansiosos e muito 
felizes com a chegada de cada jornal impresso para distribuição. Através do jor-
nal AJIndo a comunidade da Reserva de Dourados, instituições indígenas, indi-
genistas e antropólogos puderam conhecer mais um pouco do trabalho da AJI/
GAPK. Era importante saber que o nosso jornal estava circulando nas atividades 
escolares dentro da aldeia. Depois de um tempo sem produzir estamos de volta 
com a edição 34 °, versão online do jornal AJIndo.

Obrigada por nos ensinar a valorizar nossas vozes e com isto mostrar, dentro e 
fora de nossa reserva, como nós jovens e adolescentes indígenas estamos nos 
organizando. Sei que aprendemos muito com você, mas o principal foi que nos 
ensinou a andar sozinhos. Este jornal é fruto disto tudo isto.

Agwyjevete, obrigada Natália



Jaguata Onhondyve
Caminhando Juntos

CAPA

Por Jaqueline Gonçalves, 27 anos, Kaiowá,  integrante da AJI/GAPK, assessora civil da ONU Mulheres. 

O ano de 2018 inicia- se na Reserva Indígena de Dourados (RID) com problemas velhos 
que se agravam a cada dia que se passa. Toda semana, todo dia fatos como estes aconte-
cem, estupros, homicídios, abandonos, uso abusivo de álcool e outras drogas que afetam 
diretamente crianças, jovens e mulheres. Como militante, integrante e assessora de movi-
mentos, associação e organizações locais e internacionais o que viemos fazendo diante de 
tantas  situações ruins que tomam conta de nossa rotina na aldeia em? Tentamos todos os 
dias acolher, dialogar e contribuir para que tudo fique bem.

A Reserva Indígena de Dourados (RID), está localizada no estado de Mato Grosso Do Sul, 
região centro oeste do Brasil. É habitada por cerca de 18 mil indígenas com duas etnias 
guarani: kaiowá, ñandeva e aruak: terena. Muitos dos problemas aqui relatados devem-se a 
Reserva que se tornou pequena para a grande quantidade de pessoas que aqui mora, isto 
causa também muitas diferenças de pensamentos entre lideranças e torna mais difícil os en-
caminhamentos de alguns problemas.



Em 2018, a fome e a sede  ainda 
é um problema grave na RID. Há 
crianças Guarani Kaiowá pedindo 
“coisas para dar” nas casas dos 
bairros urbanos, no sinal de tran-
sito e em outros lugares. A coleta 
de mercadorias e (roupas usadas, 
pães velhos) e dinheiro (moedas) 
torna-se um meio de sobrevivência 
alimentar para muitas famílias que 
vivem na periferia da RID e no seu 
entorno. Existem as politicas  de 
transferência de renda – Bolsa Fa-

milia e o beneficio das cestas de 
alimentos, mas tem limitações e 
falta incentivo para trabalhar a ge-
ração de renda para essas famílias 
indígenas que realmente estão ne-
cessitadas. 

No mercado de trabalho não há 
muitas oportunidades para indíge-
nas que não tem a escolaridade 
completa. Vemos o esforço e atitu-
des de muitas mulheres indígenas 
trabalhando como empregada do-

méstica nas grandes mansões na 
cidade de Dourados, mas também 
há os que não conseguem empre-
go e buscam a rua. Há homens 
como ajudantes na construção ci-
vil, como coletores nas empresas 
de coletas de lixo e como auxiliares 
nas industrias de alimentos.  

O Lar Santa Rita em Dourados 
está mais que acima da sua ca-
pacidade e o relatório da FUNAI 
(Fundação Nacional Do Índio) diz 



que a maioria dessas crianças in-
dígenas é da Reserva Indígena de 
Dourados, a aldeia Bororo. O que 
se discute em cima disso é que foi 
aberta para o cadastro nacional a 
adoção dessas crianças indígenas. 

As instituições municipal, estadual 
e federal oferecem trabalho limita-
do para a maior população indígena 
do estado. Na RID há instituições 
governamentais que independente 
entre si devem trabalhar como rede 
para atender está população. Há 
o CRAS Indígena (Centro de Re-
ferencia de Assistência Social), 
a SESAI (Secretaria Especial de 
Saúde Indígena), a AJI (Ação de 
Jovens Indígenas de Dourados), 
o Conselho Tutelar que tem se 
esforçado para trabalhar de acor-
do com a realidade da aldeia, há 
também a FUNAI, o movimento de 
professores, o movimento da saú-
de indígena e outros. Todas essas 
instituições compõe a rede que 
vem trabalhando para amenizar a 
situação de vulnerabilidade nesta 
Reserva.  Os casos passam por 

essas redes infelizmente são emer-
genciais e como são limitadas em 
recursos humanos e material o 
acompanhamento continuado tem 
sido um desafio e não em longo 
prazo com planejamento; respei-
tando a consulta prévia, livre e in-
formada como bem se coloca na 
169 da Organização Internacional 
do Trabalhado e ratificada na De-
claração dos Direitos Indígenas 
de 2007 da Organização das Na-
ções Unidas-ONU. 

Vale lembrar que é um ano de elei-
ções. Nós vivemos todas essas si-
tuações e ainda há os que se ele-
gem em cima de voto de índio para 
seu beneficio próprio. Há indígenas 
servindo há grandes políticos an-
ti-indígenas, o pouco que fazem 
postam em redes sociais que se 
traduz somente o populismo que 
marca nossa sociedade. Marcado 
por corrupção, de ambos os lados, 
por compras de votos e chanta-
gens por parte dos políticos. Não 
queremos isso. Queremos politicas 
publicas que garantam condições 
dignas de trabalho, alimentação, 
moradia e de convivência dos pais 
e filhos, educação de qualidade 
para as nossas crianças e jovens e 
o empoderamento das mulheres in-
dígenas, tudo isto com seriedade e 
competência, não como se fosse-
mos cidadãos de terceira categoria. 



A AJI/GAPK não se envolve com política, trabalhamos com jovens indígenas e seguimos em frente 
há 18 anos com atividades educativas de formação para essa juventude indígena. Infelizmente so-
mos poucos para atender tantos jovens que necessitam, mas temos plantado sementes para as ge-
rações futuras. Trabalhamos para passar nossos conhecimentos para que os futuros jovens saibam 
reivindicar seus direitos para que sejam sujeitos de suas histórias.

Com 18 anos de AJI (Ação de Jovens Indígenas de Dourados) e GAPK (Grupo de apoio aos jo-
vens indígenas do Mato Grosso do Sul) já se formaram três gerações de jovens que hoje ocupam 
cargos importantes nessas  instituições que compõe a rede que hoje atende a RID. Somos gratos a 
Maria de Lourdes Beldi de Alcântara  pelo constante apoio e formação interdisciplinar, e  ao es-
forço de cada jovem e da participação e apoio da comunidade.
 
Seguimos juntos. Esta é uma apresentação da minha aldeia de tudo que vejo, e do que tentamos 
todos os dias fazer para que tudo termine bem.

Agwyje
Dourados, 08 de Fevereiro de 2018



desenhos e depoimentos



Siang Paulo Ramires, 11 anos aluna da 
AJI 2017.
Eu gosto de aula de informática por que 
é legal, eu gosto da oficina de desenhos 
também, mas quando eu estou triste eu 
não quero fazer nada. Quando participo 
da oficina da Sorrayla é bem legal, e na 
aula de informática aprendo como usar 
o computador. Não me sinto bem quan-
do as pessoas ficam perto de mim, mas 
quando fico sozinha também fico triste, 
e quando estou perto do computador eu 
me sinto bem, eu ajudo quem me aju-
da também. A Ana e a Jaqueline são as 
professoras da AJI. Aqui na AJI eu jogo 
futebol, é muito legal jogar futebol com 
os amigos, no PROJOVEM (Programa 
de Jovens e Adultos) também há treino 
de futebol e por tudo isso eu gosto de 
estar na AJI, muda a minha vida, fico fe-
liz e as meninas também, a Lou comprou 
bola para nós, isso é muito bom. Essa é 
a minha história na AJI.

Geber Brites, 14 anos.
Eu gosto de vir na AJI para brincar com 
meus amigos, eu gosto de ficar aqui, me 
sinto bem e o espaço é muito legal. 

Iasmim Souza Fernandes, 09 anos.
Eu gostei de vir este ano de 2017 na AJI, 
eu gosto da professora Ana ela é muito 
legal, a Lou também.

Elielson Ferreira Peixoto, 11 anos.
Eu gosto muito da oficina de informática, 
aprendemos a digitar da maneira certa, 
aprendo muito aqui na AJI e tem muitas 
coisas para aprender ainda.

Tainara Oliveira Aquino, 13 anos. 
Eu adoro muito as oficinas, oficina de 
circo com a Sorrayla, informática, a ca-
poeira para mim é muito difícil, amei o 
passeio e gostava muito da aula do Mi-
chel. Tem muitas pessoas que dão valor 
em mim, por isso eu venho na AJI, agora 
eu faço parte de todas as oficinas e isso 
é muito legal mesmo.



 

 
Genison Gorcete, 14 anos. 
Eu gosto da oficina de capoeira, eu gos-
to do berinbau, das histórias em qua-
drinhos, é muito divertido, eu gosto da 
Joseia, ela foi muito legal como amiga, 
também gosto da oficina de circo e da 
oficina de informática. 

Talison Vera, 13 anos. 
Eu gosto da AJI por que tem muitas ofi-
cinas legais, como de informática, ofi-
cina de bolo, plantas medicinais, adoro 
mais ainda quando a Lou vem para AJI, 
e agora que tem um time de futebol da 
AJI ficou melhor ainda, vai ter um cam-
po aqui na AJI, gosto da oficina de foto-
grafia e da oficina de capoeira, fico feliz 
quando venho para AJI. 

Mailson Fernandes Gonçalves, 17 
anos.
Bom das oficinas que gostei foi todas 
que participei aqui na AJI, primeira ofici-
na que fiz foi à oficina de bolo, aprendi há 
fazer bolo de laranja, chocolate, cenoura 
e banana. A capoeira é de mais, eu não 
tenho tempo de virem todos os dias e em 
todas as oficinas, mas eu adoro todas as 
oficinas.

Erick Sousa, 11 anos. 
Essa semana foi muito legal na AJI, teve 
muitas histórias em quadrinhos. Teve 
muita coisa legal este ano, participei 
da oficina com a Lou e foi muito bom, 
eu gosto muito de conversar com ela. 
Tem a oficina de circo com a professora 
Sorrayla, muito legal aprender a subir 
no tecido, sobre as oficinas de plantas 
medicinais, é muito bom por que é sobre 
a saúde. O que poderia ter na AJI é os 
passeios em cada cidade, eu gostaria de 
conhecer o mundo, o outro lado.



Oficina de Informática

OFICINAS

As oficina de informática foi uma das primeiras demandas dos adolescentes/jo-
vens indígenas bem como um anseio da comunidade local, sendo uma das oficinas 
mais procuradas.

A AJI já desenvolveu oficinas de informática para indígenas nos anos de 2010 e 2011. 
No momento a oficina acontece duas vezes por semana com duas turmas de 10 
participantes, totalizando 20 jovens. Outra turma de 10 adultos foi formada para os 
sábados.

O primeiro curso ministrado é o de digitação, utilizando um programa específico e 
sendo orientado pelo instrutor. Os alunos também aprendem os cuidados necessá-
rios que devem ter para preservar os equipamentos. Os jovens praticam as aulas com 
muita empolgação, sentem-se desafiados a vencer cada atividade do programa che-
gando a estabelecer pequenas competições testando velocidade e precisão.

Para o ano de 2018 pretendemos abrir cursos mais avançados, Word, edição de ima-
gens, internet e redes sociais.

Itacir Pastore
(instrutor de informática e coordenador local)



NossasVivências

Esta oficina teve como objetivo compartilhar sob diferentes registros da experiência dos jovens indígenas que 
habitam na aldeia do Bororó tais como: desenhos, contação de  histórias, brincadeiras por meio das linguagem 
corporal e escrita. Que tem como pano de fundo, as vivências destes jovens  em torno às drogas, que alcan-
çam todo mundo dos jovens e crianças.

Por meio dessas experiências baseadas no compartilhar vamos conseguindo reconstruir uma compreensão 
própria de como construir um olhar intercultural por meio dos próprio dos jovens. Dialogamos sobre as seme-
lhanças e diferenças desses fenômenos e a vivencias dos jovens no mundo contemporâneo, dentro e fora da 
aldeia, dentro e fora do mundo indígena.

Nas diferenças, e entre vários olhares de cuidado, vamos reconhecendo  o singular e o grupo dentro suas  ma-
neiras de sofrer, atravessar e tentar enfrentar  esta problemática complexa que está presente no mundo em que 
vivemos, e assim poder reconhecer os desafios da juventude indígena em particular.

Dr. Walter Moure
Bs.As.: (54911) 4173-1589
São Paulo: (5511) 9 9612-9381



Fotografia
Este ano infelizmente estive apenas duas vezes na aldeia, para dar início às atividades de 
fotografia para os jovens da AJI/GAPK. Se por um lado é ruim, pois além da saudade por 
outro lado o trabalho tem continuidade pelos próprios jovens da AJI/GAPK que já foram 
formados: Ana e Emerson que além de ter um olhar primoroso tem na medida do possível 
tem se dedicado a esses jovens indígenas que estão se formando.  O que impressiona é o 
fascínio da fotografia, ou seja, todos querem fotografar e também serem fotografados, e é 
perceptível a qualidade das imagens depois de alguns encontros.

Nestes encontros também aproveitamos para introduzir o uso do vídeo como recurso de 
registro. No meu entender essas ferramentas (fotografia e vídeo) são muito importantes 
para que, mesmo que inconscientemente num primeiro instante, os jovens reconheçam 
sua identidade. Acredito que com o tempo o material captado seja útil para discussões 
mais profundas nesse sentido, e se isso não ocorrer, ao menos teremos registrado uma 
parte importante de história destes jovens.

Apesar de que em 2017 a minha presença foi curta na aldeia, meu envolvimento não ter-
minou ali, pois este foi o ano em que trabalhei na remodelação do site da AJI/GAPK (que 
está no ar, mas ainda em construção), na atualização quase diária do Facebook, além da 
criação do Instagram AJI/GAPK. É muito bom acompanhar o crescimento dessas mídias, 
aumentando a exposição do nosso trabalho e demonstrando para o mundo as coisas 
boas e ruins da comunidade. Acredito que em 2018 estaremos ainda mais fortes e espero 
estar presente mais vezes. Bom final de ano e bom 2018 pra todos!

Ronaldo Miranda



AJI 17 anos!
A AJI esta com 17 anos, e já realizou muitas atividades, muitas oficinas, formou muitos jovens indígenas 
no audiovisual, na comunicação, já lançou livros, fez documentários curtos e longos, fez chamada de 
vídeos, programa de rádio, jornal AJIndo, etc. Atualmente encontra se formando a terceira geração de jo-
vens indígenas, percorrendo caminho que retratam suas vivências dentro da aldeia Bororó. Este momen-
to é muito especial, pois temos várias mudanças estruturais, uma delas é a AJI/GAPK ter se transferido 
para aldeia Bororó, área da Reserva de Dourados em que mais se apresenta jovens e crianças vulnerá-
veis. É importante ressaltar que são os jovens formados pela AJI/GAPK que estão ministrando as oficinas 
que antes eram todas ministradas por não indígenas. 

Isso demostra a nossa força, a nossa vontade de poder mudar a realidade, a partir de nossas vozes, de 
nossas ações. Durante este tempo já foram realizadas muitas oficinas de formação e uma nova turma de 
jovens indígenas se faz presente. Não podemos deixar de parabenizar o trabalho da AJI em parceria com 
a GAPK (Grupo de Apoio ao Povos Kaiowá e Guarani),  pois é a única que segue firme todos os anos, 
cumprindo seu compromisso com a juventude indígena e com a comunidade na Reserva Indígena de 
Dourados há 17 anos. Infelizmente há só uma AJI para os aproximadamente 18 mil indígenas que habi-
tam na Reserva de Dourados, sendo a maior população indígena no estado de Mato Grosso do Sul. 

A AJI e a GAPK agradece há cada monitor das oficinas que somaram conosco nestes anos de 2017 e 
firma o compromisso de continuar o trabalho com a juventude indígena em 2018. Venha somar conosco, 
estamos na Bororó todos os dias, a juventude indígena agradece. 

Jaqueline Gonçalves Porto, Monitora da AJI.
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