Editorial
Este número 41 da revista TELLUS é dedicado ao querido padre Georg
Lachnitt, que nos deixou no dia 20 de abril deste ano. Georg, que era o diretor do
Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (NEPPI) e coordenador
do Centro de Documentação Indígena (CDI), deixou-nos um vasto legado. Sua
trajetória foi muito bem descrita na nota do Conselho Missionário Indigenista
(CIMI), após seu falecimento, cujo conteúdo tomamos a liberdade de dividir com
você, leitor:
Desde que chegou ao Brasil, em 1972, vindo da Alemanha, sua terra natal,
trabalhou com o povo Xavante, aprendeu sua língua e passou a entender,
como poucos, a cultura deste povo. Entusiasta da educação, passou a atuar
em apoio aos acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, em
Campo Grande, principalmente com apoio às bolsas de estudo e permanência, e junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas da
UCDB – (NEPPI/UCDB). Através do NEPPI apoiou a elaboração e publicação
de materiais produzidos e traduzidos para a língua indígena Xavante e Boe
Bororo, ambos povos do Mato Grosso, onde teve grande parte de sua missão, mais de cinco décadas. Este trabalho foi reconhecido em 2013, quando
recebeu o Prêmio Domingos Veríssimo Marcos, durante sessão solene na
Câmara Municipal de Campo Grande. Demonstrou seu cuidado com a cultura
tradicional destes povos, buscando também inculturar-se em sua inserção
missionária. Durante alguns anos, também atuou nacionalmente, compondo
o Conselho Econômico do Cimi, além de desdobrar-se em assessorias na
temática da Teologia Índia. Sua presença constante nas aldeias, durante
reuniões e assembleias do Cimi Regionais MS e MT, será gravada em nossos
corações como sinal de testemunho de amor e doação. (CIMI)

A revista TELLUS segue inspirada na sua luta e dedicação aos povos indígenas, com gratidão pelo privilégio de tê-lo como nosso editor.
Neste número, disponibilizamos na seção Entrevista uma conversa inédita
com o padre Georg, feita em meados de agosto de 2019, quando ele se sentou
com a equipe do NEPPI para um longo bate-papo sobre sua trajetória missionária
desde a Alemanha, presenteando-nos com a sua rica história de vida, que se funde
com a história da Missão Salesiana de Mato Grosso.
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Na seção Artigos, apresentamos seis trabalhos que versam sobre temas
como questões jurídicas e a educação. Nos Escritos Indígenas, temos o relato
de uma estudante Karajá, que versa sobre o acesso e a permanência no ensino
superior.
Espero que aprecie.
Boa leitura!
Profa. Dra. Adir Casaro Nascimento
Editora da Revista TELLUS
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