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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a elaboração da identidade do professor indígena num 

novo processo de territorialização em que o campo empírico foi a cidade de 

Manaus. Nesse novo processo, os agentes sociais se reorganizam formando um 

movimento coletivo com diferentes etnias, em prol de reivindicações específicas, 

reelaborando e ressignificando conceitos, impondo a sua classificação. Nesse 

sentido, o principal objetivo deste estudo é dar visibilidade às identidades coletivas 

da cidade, aos processos de reorganização social das comunidades indígenas que 

demarcam suas territorialidades específicas na cidade e às reivindicações por uma 

Escola Diferenciada, que represente a identidade do professor indígena e de sua 

respectiva comunidade, ou seja, de cada povo que trabalha com a Escola 

Diferenciada em Manaus. 

 

Palavras-chave: Professores Indígenas; Territorialidades Específicas; Escola 

Diferenciada; Identidade Coletiva. 

 

ABSTRACT 

 

This paper elaborates the identity of indigenous teachers in a new territorial 

process in the empirical field which is the city of Manaus. In this new process, the 

social agents, who form a collective movement with different ethnic groups, 

reorganize in favor of elaborating specific claims and redefining concepts, and 

imposing its classification. Thus, the main objective of this study is to give visibility 

to collective identities in the city of Manaus, to process social reorganization of the 

indigenous communities that demarcate their specific territoriality in the city, and to 

call for a school which represents the indigenous identity of the teacher and their 

respective community, namely, all the people working with the Distinguished 

School in Manaus. 

 

Keywords: Indigenous Teachers; Specific Territorialities; Distinguished School, 

and Collective Identity 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação focaliza o processo de construção social da identidade 

dos professores indígenas em Manaus. Com este estudo, pretendo chamar a 

atenção para as dificuldades que caracterizam tal construção, analisando a 

“passagem” da posição de professor indígena da comunidade instituída pelas 

próprias associações indígenas àquela de professor da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED). Esta construção encontra-se diretamente relacionada à 

consolidação dos processos diferenciados de territorialização dos indígenas em 

Manaus. 

Nesse sentido, importa apresentar, como possibilidade de análise, o 

Programa de Formação de Professores Indígenas da SEMED e suas estratégias 

referentes ao fortalecimento da identidade coletiva. Pretendo identificar até que 

ponto a formação dos professores indígenas tem contribuído para o fortalecimento 

da identidade coletiva de sua própria comunidade. 

Para explicar o processo de obtenção de dados e a escolha das 

comunidades, dos locais e dos entrevistados, bem como a seleção das lideranças, 

vale ressaltar minha proximidade com os professores e lideranças antes mesmo 

deste trabalho de pesquisa. Já havia uma relação de confiabilidade com os agentes 

sociais estudados em virtude de minha prática como educadora na Gerência de 

Educação Indígena da mesma Secretaria Municipal de Educação de Manaus.  

Esse contato institucional, somado à minha condição de professora indígena, 

facilitou a seleção das comunidades, dos entrevistados e das lideranças do 

movimento social indígena. Para a execução das atividades de pesquisa, foi 

relevante ter participado diretamente do processo de implantação da Educação 

Escolar Indígena de Manaus. A estreita relação com os professores indígenas, 

desde 2005, me ajudou a ter uma compreensão mais detida do que vem 

acontecendo com os professores e com as escolas indígenas, bem como com os 

demais entrevistados, pais, alunos e lideranças, que são, de certo modo, coautores 

deste trabalho.  

Para realizar esta pesquisa sobre a situação atual dos professores indígenas, 

fui impelida a utilizar instrumentos de análise relativos aos diferentes planos de 

organização social (GEERTZ,1999), que perpassam aldeias e seus respectivos 

territórios. Uma primeira questão apontada pelos entrevistados é que as pressões 
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externas (mineradoras, madeireiras, grilagens) sobre as terras indígenas têm sido 

intensas, provocando escassez de recursos e obrigando-os a buscar alternativas 

distantes de suas terras de “origem”. Isso estaria levando esses agentes a 

redefinirem suas formas organizativas para responder a tais pressões. Essa 

redefinição aparece diretamente relacionada à importância de institucionalizar tanto 

os professores indígenas, quanto a escola indígena. A política de educação 

diferenciada tornou-se uma bandeira de luta do movimento indígena. 

O lugar de compartilhar a pesca, o cultivo da roça, a caça, as festas, a vida em 

contato direto com a natureza é deixado para trás, enquanto ação direta, não 

enquanto memória. Para Bourdieu, os problemas enfrentados não estariam no lugar 

físico, mas na situação social, envolvendo relações conflitivas com os antagonistas e 

com o Estado, que não apresenta políticas públicas eficazes para sanar tais 

problemas. Os indígenas que conseguem se deslocar chegam à cidade com pouco 

ou nenhum recurso financeiro e passam a disputar espaços físicos com outros 

agentes sociais deixados à margem pela especulação mobiliária. Exemplificamos 

com a entrevista do secretário da Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do 

Amazonas (SEIND), Bonifácio José Baniwa 1 , referindo-se ao adensamento de 

indígenas em Manaus: “não está escrita em lugar nenhum uma política para os 

indígenas na cidade, o Estado não sabe lidar  com os indígenas da cidade”.   

Reportamo-nos às aulas ministradas por Michel Foucault, em 1977-1978, 

sobre “Security, territory and population”. Ao analisar o surgimento do “biopower” e os 

instrumentos de segurança que regulavam a população num estudo realizado sobre 

os séculos XVII e XVIII, o autor observa que, desde aquele período, o Estado 

considerava “objetos não significativos nas cidades a presença de mendigos, de 

circulação de vagabundos, ausência de subsistência, meios para proibir a escassez, 

ausência de saúde e outros” (FOUCAULT, 2004). As unidades associativas 

indígenas que se multiplicam em Manaus não têm nenhum valor aos olhos dos 

planejadores do Estado, pois não oferecem “contribuição ao crescimento das 

metrópoles”. São considerados oficialmente obstáculos para o “desenvolvimento” 

socioeconômico, a partir de políticas que penalizam os quem têm menores condições 

de defesa. 

                                                 
1
 Entrevista realizada para o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) em 07 de maio 

de 2010, no prédio da SEIND. 



13 

 

Para efeito de observação, tomarei como situação empiricamente observada 

aquela de indígenas que vivem em Manaus e aqui constroem e determinam sua 

territorialidade a partir de um lugar social específico, elaborando e reelaborando 

seus códigos, estabelecendo novas identidades dentro de um complexo de relações 

interétnicas. Eles se relacionam e ressignificam, em novas formas de interação, seus 

códigos face à construção social de novos lugares e territórios específicos. Estar em 

um lugar social definido, como “terra indígena”, não significa dizer que estamos 

dentro de um território no sentido denotativo da palavra, que diz respeito somente à 

terra. A construção social da territorialidade vai além daquele espaço geográfico e 

remete a espaços sociais. Existe uma relação constante entre espaços físicos e 

sociais, que produz lugares que se configuram através do “pertencimento coletivo”, 

ou de um processo de lutas e de resistências. Eles convergem para a consolidação 

de “territorialidades específicas” (ALMEIDA, 2008, p.30), que resultam de processos 

diferenciados de territorialização (OLIVEIRA, 2004). 

Para efeito de compreensão, baseamo-nos no estudo de Geertz (1999) ao 

utilizar planos de organização social para analisar as complexas sociedades da 

aldeia balinesa. Tomado para investigação etnográfica, Geertz utilizou sete planos2, 

os quais considerou significativos para compreender a vida social. Para esse 

antropólogo, tais planos sociais consistem “em primeiro lugar na discriminação dos 

planos significativos de organização e, depois, na descrição do modo como, de fato, 

se cruzam” (GEERTZ, 1999, p.280). Nessa perspectiva, os planos de organização 

social consistem nas estreitas relações que os agentes sociais mantêm no seu 

cotidiano com as suas formas organizativas. 

A noção de “territorialidade específica” procura resguardar o aspecto 

relacional desses distintos planos organizativos e tanto pode abranger um 

estabelecimento de ensino e seu raio de ação, quanto um ambulatório ou mesmo 

um cemitério. Os planos revelam sempre as diferenças e as modalidades distintas 

de coesão social, explicitando os aspectos confrontantes no processo de 

territorialização. Nessa perspectiva, a identidade do professor indígena consiste num 

fator básico da organização social, que é construído em torno da instituição escola. 

                                                 
2
 1. Obrigação partilhada de render culto em um templo determinado, 2. residência comum, 3. 

propriedade dos arrozais situados no interior de uma única linha de divisores de água, 4. partilha de 
um status social atribuído ou de uma mesma casta, 5. laços consanguíneos e de afinidade, 6. filiação 
a uma ou outra organização “voluntária”, 7. subordinação legal reconhecida a um único funcionário 
administrativo do governo. 
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Neste plano fundamental, percebe-se a ação coordenada de famílias que moram 

dispersas, mas que convergem para a escola, reeditando a vida em comunidade. 

Pode ser entendido que, a partir do cruzamento do plano da educação com outros 

planos de organização social, que envolvem saúde, produção de artesanato, uso de 

recursos naturais, localização de residência e práticas religiosas, se terá acesso à 

dinâmica da estrutura social da aldeia, do povoado ou da comunidade, emergente 

na cidade. Isso nos leva à compreensão do processo de construção da identidade 

do professor indígena, que se torna um agente social relevante nessas formas 

organizativas emergentes. 

Uma vez que consolidei uma relação de confiança, antes da pesquisa de 

campo, com lideranças, professores, pais e alunos, nas comunidades indígenas de 

Manaus, desde 2005, consegui ter uma aceitação ampla para realizar a pesquisa. 

Consegui a autorização das lideranças das comunidades e dos próprios professores 

indígenas para realizar o trabalho, entrevistando-os e procedendo a observações 

diretas. 

 Diante do exposto, obtive a aprovação do projeto pelo Conselho Nacional de 

Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Registro CONEP n.° 15781 

(Parecer n.° 637-2010). O critério de escolha implicou trabalhar com 05 professores 

e suas respectivas comunidades e lideranças indígenas, que participaram direta ou 

indiretamente do processo de construção da educação escolar diferenciada de 2005 

a 2010. Quanto aos demais professores e suas respectivas comunidades indígenas 

de Manaus, não foram selecionados por estarem atualmente substituindo 

professores indígenas de 2005, por terem mudado de comunidade ou porque suas 

comunidades são de difícil acesso, inviabilizando visitas regulares a elas.  

Para efeito de explicação, escolhi as seguintes “comunidades” indígenas de 

Manaus: Sateré-Mawé/comunidade Y‟aperehyt, localizada na rua Norberto Won Gal 

no bairro da Redenção, zona oeste; Tikuna/comunidade Wotchimaücü, localizada na 

rua São Salvador, bairro Cidade de Deus, zona leste; Kokama/comunidade Nova 

Esperança, localizada no Ramal 8, km-4, do Brasileirinho, Puraquequara II; 

Karapãna/Aldeia Kuanã, localizada no rio Cuieiras, e Kambeba/comunidade Três 

Unidos, localizada também no rio Cuieiras. 

Eis  alguns entrecruzamentos dos planos de organização social que procurei 

observar, conforme já citado anteriormente: escola (utilizada com conotação de 

Escola Indígena Diferenciada) 1. escola e recursos naturais, 2. escola e saúde 
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pública, 3. escola e escola regular, 4. escola e residências, 5. escola e comunidades 

indígenas, 6. escola e formas religiosas, 7. escola e artesanato. A relação dos 

professores com esses planos será descrita e analisada posteriormente, 

enfatizando-se o “lugar social em que interagem”. Assim, a escola se configura num 

plano que se relaciona com outros planos, revelando as regras de organização 

social sob o ponto de vista étnico. 

A escola possui uma peculiaridade. Ela se caracteriza como ponto de partida 

de vários planos, enquanto espaço sociocultural de sistematização dos 

conhecimentos elaborados pelos agentes. Poderá concorrer, dessa maneira, para 

construir um lugar social de interação e consolidar uma determinada territorialidade 

específica. Esta é formada pelas relações que aqui se constituem a partir do lugar 

ou espaço chamado “escola” ou do “centro cultural” ou do “ambulatório”. Para 

Bourdieu (2008, p.116), o lugar de interação consiste num espaço de demonstração 

do poder e de sua expressão maior. 

Sob esse ponto de vista, posso afirmar que, nas comunidades indígenas de 

Manaus, o professor indígena é mais que um agente que surge, sendo, antes de 

tudo, uma liderança escolhida por sua comunidade para trabalhar conhecimentos 

tradicionais relativos à língua, à cultura e aos conhecimentos entendidos como 

“universais”. Essa posição do professor indígena é “desafiadora”, uma vez que ser 

professor indígena da comunidade implica ser um professor da Secretaria Municipal 

de Educação, com todos os condicionantes que serão analisados no capítulo III 

desta dissertação. 

Nessa perspectiva, o professor indígena é o principal agente social a 

implementar a relação da escola com os demais planos. Destaquei o cruzamento 

desses planos nas áreas observadas em Manaus pela prática das atividades 

realizadas pelo professor indígena, ou seja, o cruzamento se dá de forma relacional, 

a partir da escola, e daí permeia os demais planos de organização social. Esta 

pesquisa, portando, objetiva mostrar os planos de organização social, na perspectiva 

do professor e as estratégias de elaboração da relação dos indígenas com as 

diferentes formas culturais, a partir da ênfase na “revitalização” das línguas 

indígenas. 

Algumas indagações se colocam para que se possa descrever com maior 

precisão o objeto de pesquisa. Como ocorre a elaboração das identidades desses 

professores, uma vez que os mesmos só passaram a dar sentido à sua cultura a 
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partir do momento em que foram escolhidos por suas comunidades para exercer o 

magistério? Quais as contribuições e consequências do Programa de Formação dos 

Professores Indígenas de Manaus (PROFIM) para a construção de suas 

identidades? Como se dá o processo de construção das identidades coletivas nesse 

processo de territorialização referente à cidade?  

Em processo de construção, a identidade do professor indígena e a 

consolidação da escola diferenciada são aspectos que marcam as estratégias de 

resistência frente às tentativas de controle dos aparatos de poder sobre a política de 

identidade realizada pelo movimento indígena. Historicamente, essa relação foi 

sendo mais específica no âmbito das conquistas do movimento indígena e mais 

visível nos dispositivos legais do Estado. As transformações se referem a uma 

mudança significativa do movimento indígena que, antes, era relacionado às lutas 

nas aldeias e agora exige direitos territoriais na cidade. Os indígenas ficaram à 

margem, conforme Foucault (2004), da convivência densa. Todas as características 

de uma cidade amazônica não tinham, nem faziam referência aos indígenas, aos 

castanheiros, aos quilombolas, enfim, às identidades específicas. No caso dos 

indígenas, eles sempre foram considerados à margem das vilas e das cidades, 

tornando-se, algumas vezes, problemas das ocorrências policiais. 

Em Manaus, não existe um quadro estatístico atualizado sobre a situação 

desses povos que vivem na capital. Inúmeras são as dificuldades para registrá-los, 

uma vez que muitos deles ainda preferem não ser identificados. Há uma tentativa de 

estudá-los de modo mais sistemático, como sucede nos trabalhos de pesquisa de 

mestrado de Glademir Sales dos Santos (2008), intitulado “Identidade étnica: os 

Sateré-Mawé no bairro da Redenção, Manaus-AM”; de Claudina Azevedo 

Maximiano (2008), intitulado “Mulheres indígenas de Manaus: identidade étnica e 

organização como forma de construir comunidade”; de Josibel Rodrigues e Silva 

(2009), “Relações de trabalho na comunidade Tikuna em Manaus”, e nos artigos 

apresentados no livro “Estigmatização e território: mapeamento situacional dos 

indígenas em Manaus”. 

Os indígenas se identificam quando se sentem seguros, seja por meio do 

movimento indígena, lutando para a efetivação de seus direitos, garantidos pela 

Constituição Federal de 1988, em relação à saúde, à educação e à terra, ou por 

estarem unidos em comunidades, fortalecendo o aspecto da identidade coletiva.  

Nessa perspectiva, desde 2002, os indígenas em Manaus vêm participando de 
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debates através de suas organizações com representantes de Instituições e 

Conselhos, entre os quais a Associação Comunitária Tikuna Wotchimaücü, o 

Conselho Indígena Sateré-Mawé Y‟aperehyt e o Conselho Indígena Sateré-Mawé 

Inhãa-bé, bem como órgãos indigenistas, como a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), além da Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em prol de seus direitos. 

Participei desse movimento, pois o trabalho realizado na Gerência de 

Educação Escolar Indígena (GEEI), ora como professora, ora como assessora, e 

agora como pesquisadora, sempre foi visualizado pelos próprios indígenas como 

realizado por uma pessoa que está comprometida com as causas indígenas 

independentemente da atividade que realiza. Quando era professora, acompanhava 

as reuniões, contribuindo para a sistematização das reivindicações. Como 

assessora, lutava para que as unidades educativas indígenas recebessem merenda. 

Fazia solicitação para a FUNAI que, eventualmente, contribuía. As escolas não 

tinham cadeiras para os alunos sentarem, então pedi uma doação de uma escola de 

Manaus e ajudava as lideranças a prestarem conta de seus projetos diante das 

instituições financiadoras. Ajudei na criação das associações indígenas 

comunitárias, seja como secretária ou como digitadora de suas atas, estatutos e na 

criação das logomarcas de suas associações. Essas são algumas das atividades 

que prossigo realizando com as comunidades que me veem como parceira nessa 

luta independentemente da atividade que venha a exercer.  

A SEMED que, atende, parcialmente e não a contento, às reivindicações das 

populações indígenas de Manaus, criou, em 2005, um Núcleo de Educação Escolar 

Indígena (NEEI)3. A partir desse momento, inicia-se a implantação da educação 

escolar indígena em Manaus, e as comunidades identificadas passam a escolher os 

professores a serem contratados. O critério levado em consideração nessa escolha 

é que esse futuro professor conheça a cultura e a língua de seu povo. No momento 

em que são indicados pela comunidade para serem professores, deparam-se de 

imediato com a necessidade de reelaborar a relação com as suas formas culturais. 

                                                 
3

 Atualmente ocorreram mudanças administrativas na Secretaria Municipal de Educação que 
ocasionaram alterações de nomenclatura: o Núcleo de Educação Escolar Indígena (NEEI) passa a se 
chamar Gerência de Educação Escolar Indígena (GEEI). 
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As comunidades elegeram, após a criação do NEEI (atualmente GEEI), 

professores e suplentes, que valorizavam a língua e a cultura de seu povo: professor 

Karapãna na comunidade Nova Canaã; professor Kambeba na comunidade Três 

Unidos; professor baré na comunidade Terra Preta; professor baré na comunidade 

Igarapé-açuzinho; professor baré na comunidade Boa Esperança; professor baré na 

comunidade Nova Esperança; professor baré na comunidade Barrerinha; professor 

baré na comunidade São Tomé;  professor Kokama e Tikuna na comunidade 

Wotchimaücü; professor Tukano na Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio 

Negro (AMARN); e professor Sateré-Mawé na comunidade Y‟aperehyt. 

 A contratação dos 12 professores indígenas se efetivou em fevereiro de 

2007, mas, por problemas burocráticos, eles começaram a trabalhar somente em 

junho de 2007. A partir dessa contratação, inicia-se o processo de revitalização de 

línguas indígenas de expressões culturais desses povos representados por esses 

professores contratados pela Prefeitura de Manaus. 

Os professores escolhidos enfrentam, desde então, o desafio de dar sentido à 

língua e à cultura, uma vez que eles mesmos passaram a valorizá-las mais, após o 

critério de sua escolha pela comunidade. O processo de elaboração dessas 

identidades, para que se reafirmem e assim a aceitação da cultura seja repassada 

para sua comunidade, é um desafio permanente para os professores indígenas.  

A reelaboração de sua identidade influenciará na sua formação como 

professor. Todos os professores iniciaram um processo de formação por meio do 

Manaó 4 , programa que contribuiu para a reafirmação das identidades coletivas 

envolvidas no processo de Educação Escolar Indígena em Manaus.  

De acordo com o Manaó, a Educação Diferenciada deve ser interligada aos 

conteúdos da escola regular e ter como ponto de partida a cultura indígena para se 

chegar aos conteúdos e disciplinas da sociedade não índia. Assim, o discente 

aprenderá a ser um “bom baré”5  e aprenderá instrumentos que lhe possibilitará 

transitar em outras culturas. Esse desafio faz desse professor a liderança que 

influencia direta e indiretamente a coletividade de seu povo, articulando, 

problematizando e facilitando a interlocução com as organizações, instituições e 

outros.  

                                                 
4
 Projeto Manaó – Programa de Formação dos Professores Indígenas de Manaus. 

5
 Ter conhecimento de suas tradições, reafirmando sua identidade e utilizando os conhecimentos da 

escola regular de forma a ajudar a sua comunidade num processo de autossustentação. 
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A importância da pesquisa residiu no fato de eu me propor a trabalhar esta 

temática inerente a meu pertencimento ao povo Kokama e no fato de eu perceber a 

escola como espaço de elaboração da vida e de reflexão dos povos indígenas hoje. 

A ênfase dessa pesquisa, também, se justifica porque as contradições e lutas 

presentes, nas relações vivenciadas entre identidade indígena e processo de 

urbanização, indicam que a relação certamente não é uma situação de “tribalismo 

urbano”, mas indicam uma relação que visualizar a cidade a partir do olhar indígena, 

que desconstrói a dicotomia entre rural e urbano. Nesse sentido, a relação do 

professor com certos órgãos governamentais se faz essencial como mediação por 

pretendermos garantir a visibilidade das identidades coletivas indígenas 

reelaboradas na cidade de Manaus. 

O universo a ser pesquisado consiste em entrevistar professores e lideranças. 

As entrevistas com pais e alunos foram sugestão da banca examinadora na 

qualificação a que optei por atender. Nesse sentido, após a qualificação, passei a 

intensificar as idas ao campo; participei das oficinas de mapas6 (com duração que 

varia de 2 a 5 dias) em algumas comunidades. Realizei visitas nos finais de semana 

e participei de assembleias e reuniões, festas das comunidades, como aniversários, 

rituais, comidas típicas, cultos, seminários e encontros. Procurei passar o máximo de 

tempo possível nas comunidades, que já frequentava desde 2005. 

Na comunidade Tikuna do bairro Cidade de Deus, passei 8 finais de semana, 

entre os meses de agosto e dezembro de 2009, além de participar de oficinas de 

mapas, reuniões e aniversários. Na comunidade Sateré-Mawé Y‟aperehyt, também 

participei de 8 finais de semana, entre os meses de março e junho de 2009, além de 

participar de reuniões, cultos, organizações de cerimônias e Ritual da Tucandeira, 

em 2008, 2009 e 2010. Na comunidade Kokama, participei de 10 finais de semana, 

entre março e agosto de 2010, além de participar das reuniões, assembleias, festas, 

cultos e oficinas da língua Kokama. Nas comunidades Kambeba do rio Cueiras – 

Três Unidos e Aldeia Kuanã –, fiquei 4 finais de semana entre julho e agosto de 

2010. Além de participar de reuniões, oficinas, festas e jogos.  

As entrevistas com os professores indígenas foram sempre realizadas em 

locais públicos, como no campus da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

                                                 
6
 O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia realiza oficina de mapas com comunidades 

tradicionais que queiram dar visibilidade às suas realidades. Nesse sentido, a oficina realizada com 
os povos tradicionais proporciona uma maior visualização de sua realidade e sistematização de seus 
conhecimentos de forma a ajudá-los em suas reivindicações. 
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nas “Mostras dos trabalhos pedagógicos dos professores indígenas de Manaus” 

organizadas pela Secretaria Municipal de Educação, durante o evento do “Peladão 

Indígena”, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no Selva Parque e nas 

suas respectivas comunidades.  

O professor Kokama foi entrevistado em sua comunidade. A liderança 

indígena Kokama, coordenador Sebastião Castilho Gomes, foi entrevistada durante 

a ocupação de um terreno, chamado Carbrás e numa casa ao lado da SEIND. O 

atual cacique da comunidade Kokama Nova Esperança foi entrevistado em sua 

própria comunidade; o professor Timóteo dos Santos, Sateré-Mawé, foi entrevistado 

no evento do “Peladão Indígena” na UFAM e também em sua própria comunidade. 

O tuxaua Moisés Ferreira de Souza, Sateré-Mawé, foi entrevistado durante uma das 

viagens que ele realizou para o rio Cueiras e também em sua comunidade entre os 

meses de agosto de 2009 e novembro de 2010. 

As entrevistas com o professor Aldenor Basque Felix, Tikuna, e as lideranças 

Deníziu Peres e Reginaldo Marcolino foram realizadas em sua própria comunidade, 

nos meses de outubro de 2010. A entrevista com o professor Raimundo Cruz da 

Silva foi realizada no intervalo de sua aula na Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA) no mês de agosto de 2010; a do tuxaua de sua comunidade foi realizada em 

sua própria comunidade, no mês de agosto de 2010. 

A entrevista com o professor Joilson da Silva Paulino, Karapãna, se deu 

durante a “III e IV Mostra dos professores indígenas de Manaus, 2009 e 2010”; no 

Selva Parque (2009) no encontro entre os professores indígenas, e também em sua 

comunidade, no mês de agosto de 2010. A entrevista com o tuxaua de sua 

comunidade, Manuel Paulino, Karapãna, se deu no Tarumã em abril de 2009 e em 

agosto de 2010 na sua própria comunidade. 

As entrevistas com os pais e os alunos ocorreram cada uma em suas 

respectivas comunidades. Os pais Tikuna foram entrevistados em suas residências 

em um final de semana; os alunos também o foram durante um final de semana. Os 

pais Sateré-Mawé também foram entrevistados num final de semana, durante a 

organização do Ritual da Tucandeira7 em novembro de 2010 e no mesmo período 

                                                 
7
 Em novembro de 2010, foi realizado o ritual da tucandeira na comunidade sateré-mawé Y‟aperehyt 

do bairro Redenção. Nos dias que antecederam o ritual, houve toda uma preparação por parte da 
comunidade. Nesse período, estava fechando o trabalho de campo na comunidade e eles me 
pediram para ajudar na organização do ritual. A escola da comunidade tinha um local para 
apresentações na festa do ritual e eu e os professores indígenas da comunidade Timóteo e Juraci 
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entrevistei as crianças. Os pais e alunos Kokama foram entrevistados durante a 

oficina da língua Kokama em novembro de 2010. Os pais e alunos Kambeba foram 

entrevistados durante um final de semana em que fiquei em sua comunidade. E os 

pais e alunos Karapãna foram entrevistados no mês de agosto de 2010 no barracão 

de sua comunidade.  

Vale ressaltar que todos os entrevistados contribuíram significativamente para 

o trabalho acontecer, pois o tempo de realização do mestrado foi curto para realizar 

o trabalho de campo, as leituras e participar de trabalhos que ajudam as 

comunidades indígenas a se fortalecerem, seja por meio de oficina de mapa 

situacional, seja na oficina de língua, na oficina de direitos indígenas, seja na 

produção de material didático, pois foi um pouco do que fiz durante os dois anos do 

mestrado. 

Nesse sentido, tive acesso a alguns documentos: atas, relatórios de 

encontros, cadernos de campo, diários dos professores indígenas, caderno de 

projetos, reuniões pedagógicas e assembleias realizadas pelas comunidades 

pesquisadas. Dessa forma, entrevistei 10 mães, sendo duas por comunidade 

pesquisada, 10 alunos, dois por comunidade pesquisada, e 5 professores indígenas 

das respectivas comunidades: Três Unidos, Kambeba, prof. Raimundo da Silva 

Cruz; Aldeia Kuanã, Karapãna, prof. Joilson da Silva Paulino; Y‟aperehyt, Sateré-

Mawé, prof. Timóteo dos Santos da Silva; Nova Esperança, Kokama, prof. Orígenes 

Corrêa Rubim; Wotchimaücü, Tikuna, prof. Aldenor Basque Félix.  

Entrevistei também 7 lideranças das respectivas comunidades dos 

professores: (1) Três Unidos – tuxaua Valdemir Cruz; (2) Aldeia Kuanã – tuxaua 

Manoel Paulino, Karapãna; (3) Y‟aperehyt – tuxaua Moisés Ferreira, Sateré-Mawé; 

(4) Nova Esperança – coordenador Sebastião Castilho Gomes, Kokama, e cacique 

Carlos César da Costa Santos, mura; (5) Wotchimaücü – presidente da Associação 

Deníziu Araújo Peres, Tikuna, e o cacique Reginaldo Luciano Marcolino, Tikuna.  

Dessa forma, foi realizado um total de 32 entrevistas abertas, as quais 

propiciaram informações fidedignas e, juntamente com os documentos (diários, 

cadernos de campo dos professores e cadernos de projetos) e as assembleias que 

dizem respeito às comunidades étnicas, possibilitaram a construção de dados para 

                                                                                                                                                         
passamos a preparar o local de apresentação. Nos dias de preparação, levei meu irmão e minha 
sobrinha para ajudar, pois muitos dos homens e mulheres da comunidade estavam participando do 
“Peladão Indígena”, campeonato de futebol indígena de que muitas etnias da cidade participam. 
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delimitar o objeto da pesquisa. As relações de pesquisa e a confiança mútua não 

estão isoladas de um conjunto de relações dos agentes sociais que leva a pensar 

sempre de forma relacional (BOURDIEU, 2006). 

Além das comunidades pesquisadas, tive a oportunidade de visitar 7 (sete) 

comunidades indígenas e suas respectivas escolas em vários bairros de Manaus e 

sua região metropolitana: Comunidade Terra Preta, baré, em Manaus, Comunidade 

Nova Esperança do Cueiras, baré, Manaus; Monte Santo, em São Paulo de 

Olivença, Kokama; Sisa Ikuá, em Atalaia do Norte, Kokama; Associação das 

Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, tukano, dessano, wanano e outros, em 

Manaus; Comunidade Guanabara II, Kokama; Aldeia Filadélfia, em Benjamin 

Constant, Tikuna.  

Nesse sentido, dos 12 professores indígenas contratados, 4 foram desligados 

da Secretaria Municipal de Educação, por diferentes situações, que envolvem desde 

conflitos internos até conflitos mais amplos, restando atualmente 8 professores 

contratados. Destes, como já mencionado, trabalhei com cinco professores e 

lideranças dessas respectivas comunidades, por estarem no processo de 

reivindicação por escola diferenciada em Manaus, desde 2005. 

No processo de escolha das lideranças indígenas, há toda uma dinâmica que 

presenciei em duas comunidades durante o trabalho de campo. A primeira foi na 

comunidade Wotchimaücü, Tikuna, no início da pesquisa. O cacique então era seu 

Deníziu Araújo Peres, Tikuna, mas, por motivo de muitas atividades no seu trabalho 

e nos seus estudos, decidiu colocar sua liderança à disposição da comunidade. A 

comunidade fez uma nova assembleia e elegeu seu Reginaldo Luciano Marcolino, 

Tikuna. Seu Reginaldo é o atual cacique da comunidade. 

Outra situação refere-se à comunidade Nova Esperança, Kokama. Seu 

coordenador no início da pesquisa era o senhor Sebastião Castilho Gomes, mas por 

estar no movimento de ocupação como liderança passou a não mais ter tempo de ir 

à comunidade Nova Esperança, sendo substituído por Carlos Cézar da Costa dos 

Santos. Nessa perspectiva, as assembleias são utilizadas como instrumentos de 

reunir todos os membros da comunidade para escolher suas lideranças, seja 

professor, presidente de associação, coordenador, tuxaua, cacique entre outros. 

 A liderança que, no início de nossa pesquisa coordenava a comunidade 

Kokama, veio de Benjamin Constant, comunidade de Sapotal, e o professor Kokama 

veio de Santo Antônio do Içá, da comunidade São Gabriel, ambos do Alto Solimões; 
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o cacique Tikuna veio de Tabatinga, comunidade Mariuaçu, e o professor Tikuna 

veio de Benjamin Constant, comunidade Filadélfia, ambos do Alto Solimões; o 

tuxaua sateré vem de família do rio Andirá, comunidade Ponta Alegre, mas nasceu 

em Manaus, e o professor sateré veio de Maués, comunidade Curuatuba Rio 

Urupadi, mais conhecido como Andirá; o tuxaua Karapãna veio do Alto Rio Negro e 

o professor Karapãna veio de Barcelos, Aldeia Ajuricaba, Rio Demene; o cacique e o 

professor Kambeba vieram de Alvarães, do Médio Solimões. Essas famílias se 

organizaram em Manaus com a ajuda de organizações governamentais e não 

governamentais e formaram as comunidades, imprimindo um sentimento de local 

acolhedor e seguro para os seus membros. 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, porque trabalha com o 

universo cultural dos professores indígenas contratados pela Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED), e é de cunho etnográfico, porque descreveu o processo de 

construção da identidade do professor indígena, como algo novo que integra o 

processo de elaboração da identidade coletiva, com suas várias etnias, desde a sua 

escolha pela comunidade à contratação e formação pela Gerência de Educação 

Escolar Indígena (GEEI).  

 Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que fortaleceu a 

interlocução a respeito do trabalho pedagógico em comunidades indígenas. Foram 

utilizadas as técnicas de entrevistas não estandardizadas ou entrevistas não 

estruturadas, livres, qualitativas, não dirigidas, mas com reflexibilidade baseada na 

experiência do trabalho de campo e um “olhar teórico que permite controlar os 

efeitos do próprio sistema social” (BOUDIEU, 2003 p.694). 

A pesquisa foi realizada na língua portuguesa, pois os agentes sociais da 

pesquisa estão em processo de revitalização de sua língua materna na cidade. As 

entrevistas foram com professores, lideranças, pais e alunos dessas comunidades. 

Os instrumentos de registros foram: caderno de campo, máquina fotográfica e 

gravador. Nas últimas visitas a campo, tive sérios problemas com esses 

instrumentos, devido à grande quantidade de chuva. Esses materiais facilitaram 

bastante o registro das informações. 

 Ressalta-se que as entrevistas feitas seguem o proposto pelo antropólogo 

Berreman (1975, p.12-174), para o qual as observações e inferências complexas 

devem trazer uma preocupação em dois componentes inerentes à interação social: 

tentativa de dar impressão desejada de si próprio e interpretação e precisão na 
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análise da atitude dos outros. Esses dois aspectos, que dizem respeito ao 

entrevistado, são cruciais para a pesquisa etnográfica e devem ser considerados 

segundo uma reflexividade.  

A pesquisa iniciou em 2009, mas o meu contato com os agentes sociais, 

conforme já sublinhei, se deu desde 2005. Há uma grande aproximação e interação 

entre nós. Muitas vezes, não utilizei o gravador e a máquina fotográfica em campo, 

porque considerei agressivo de minha parte tirar fotos, ligar o gravador. As nossas 

entrevistas, ou melhor dizendo, as nossas conversas fluíam com facilidade quando 

não registradas. Após longa conversa, retirava-me para descrever as informações 

que registrava no meu diário de campo. Os diferentes campos da pesquisa com os 

povos Tikuna, Sateré-Mawé, Kambeba, Kokama e Karapãna foram muito exaustivos 

e, se os professores e as comunidades indígenas não me ajudassem, não teria 

concluído o trabalho. Para o professor Raimundo Kambeba, é muito importante que 

nós indígenas escrevamos nossa própria história, porque falamos e vivenciamos o 

que realmente sentimos; cada professor que contribuiu com esse trabalho 

reafirmava o pensamento do professor Raimundo. 

A pesquisa realizada durante esses dois anos não só me aproximou das 

comunidades indígenas de Manaus, mas também do movimento indígena. Tive a 

oportunidade de acompanhar de perto os problemas vivenciados pelos povos 

indígenas em cidade, em relação a falta de moradia, atendimento médico, falta de 

merenda escolar, falta de água potável, alcoolismo, violência doméstica, violência 

simbólica das instituições que os assistem e outros. Os quais se refletem muito em 

toda a Amazônia. Acompanhei, juntamente com o MSc. Glademir Sales dos 

Santos, do PNCSA, as diversas ocupações indígenas que ocorreram na cidade.  

Recordo que, na véspera do Natal de 2009, quando estava na ocupação da 

“Lagoa Azul II”, um grupo de empresários foi distribuir brinquedos para as crianças 

e, quando todos estavam em fila, houve um grande tiroteio, as crianças saíram 

correndo e suas mães gritavam bastante, chamando pelos seus filhos. Este é 

apenas um episódio de tantos outros ocorridos durante a ocupação da “Lagoa 

Azul II”.  

As ocupações da FUNAI e FUNASA, entre outras ocupações, tinham o 

objetivo de atender necessidades básicas que não estavam sendo atendidas pelo 

governo. Houve, nesse movimento, muitas contradições, mas o poder público, a 
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partir de então, passou a dar um outro olhar para as problemáticas vivenciadas por 

eles.  

Contar nossa história, os nossos processos de formação e de caminhada que 

nos trouxeram até aqui, que nos fazem perceber a importância que cada povo dá 

para a Educação Escolar Diferenciada na cidade.  

A dissertação está dividida em três partes. O primeiro capítulo, Professores 

Indígenas e sua representação da vida social, apresenta a representação social do 

professor indígena em relação à escola diferenciada; as histórias dos professores 

indígenas em Manaus; a sua classificação étnica e a dimensão da política de 

identidade. Apresenta também os planos de organização social; associações 

indígenas; processos de territorialização; a história do povo Kokama em Manaus e 

liderança Kokama em Manaus. Nessa perspectiva, exponho a escola diferenciada 

por meio dos planos de organização social. Para Geertz, é uma tentativa de pensar 

a cultura como texto, com múltiplas interpretações (GEERTZ, 1999).  

A construção da escola diferenciada é pensada como relacionada ao 

processo de consolidação de territorialidades específicas. O professor indígena 

assume a função de ser e se fazer educador num momento em que as associações 

indígenas são reconhecidas politicamente. Cada plano de organização social 

apresenta uma dinâmica específica, com uma ação significativa, tanto do professor 

indígena, como construtor de um novo jeito de ser e se fazer educador, quanto da 

comunidade, ao pensar coletivamente essa “nova” rede de relações chamada de 

escola diferenciada. 

O segundo capítulo, a “Educação Escolar Indígena Diferenciada e 

Dispositivos Legais”, especifica a representação dos professores indígenas sobre a 

escola indígena e o seu Programa de Formação específico, denominado de Manaó. 

Nesse capítulo, são elencados os dispositivos legais que amparam a educação 

escolar diferenciada, e artigos escritos na revista “Porantim” dos anos 1997, 1998, 

1999 e 2001. Apesar do tempo da pesquisa ter sido delimitado de 2005 a 2010, foi 

considerado importante retomar a utilização das bases legais sobre a educação 

escolar diferenciada, publicada por essa revista antes e depois da conquista desses 

dispositivos legais na Constituição Federal de 1998. Este capítulo também apresenta 

o processo da construção da escola diferenciada sob a perspectiva do imaginário 

dos professores indígenas em Manaus, em que a memória coletiva contribui para a 

reelaboração do diálogo entre o passado (por meio da “tradição”) com o presente 
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nas atividades realizadas na escola por meio da prática pedagógica do professor 

indígena. A reflexão do historiador Hobsbawm (2002) em seu livro “A invenção da 

tradição” auxiliou no entendimento das ditas “tradições” elaboradas ou reelaboradas 

no espaço social da escola diferenciada, como forma de afirmação das identidades 

étnicas envolvidas no processo da construção da escola diferenciada em Manaus.  

O terceiro capítulo apresenta “Identidades Coletivas”, no subitem 

“Transformações provocadas pela elaboração das identidades dos professores 

indígenas”, a língua é analisada como processo de afirmação da identidade do 

professor e escola diferenciada como espaço de construção da identidade coletiva. 

Nesse capítulo, são apresentados os processos que fortaleceram as identidades 

coletivas na construção da escola diferenciada em Manaus. Focaliza também a 

língua como instrumento político das escolas indígenas e dos povos indígenas e 

finaliza com os depoimentos dos agentes sociais que foram fundamentais para a 

pesquisa: lideranças, professores, pais e alunos. Como complemento, é exposto o 

desafio do professor indígena em ser um profissional para a SEMED e as 

implicações do trabalho do professor indígena de sua comunidade. Assim, apresento 

este trabalho como resultado de um esforço coletivo, a fim de que ele possa 

realmente contribuir para a reflexão da realidade da escola diferenciada e dos 

problemas que caracterizam as práticas dos professores indígenas de Manaus. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Professores Indígenas e sua representação da vida social 

 

O propósito deste capítulo consiste em apresentar como se processa a 

representação da vida social pelos professores indígenas em Manaus, partindo do 

ponto de vista desses agentes sociais bilíngues, que ministram aulas em português 

e em línguas indígenas. Essa modalidade de representar-se, relacionando 

expressões culturais com mobilizações políticas, objetivadas em movimento social, 

aponta para elementos de uma autoconsciência cultural, ou seja, da consciência de 

si mesmo através de ações coletivas. Ela se reporta a uma política de identidade, 

afirmando as diferentes expressões culturais e visando consolidar seus respectivos 

territórios étnicos. Nessa perspectiva, a representação da vida social desses 

professores trata de uma sistematização elaborada com base no cotidiano da 

comunidade e nas práticas pedagógicas que concorrem, de certo modo, para 

fortalecer os fatores que contribuem para a construção de uma coesão social na vida 

comunitária. 

A representação dos professores diz respeito à especificidade de cada etnia e 

vai sendo efetivada nas práticas pedagógicas que os levam a relações sociais 

regulares com as famílias dos que frequentam as escolas. As práticas não são 

estáticas, são dinâmicas e fluidas e, dependendo do contexto, apresentam ênfases 

ora econômicas, ora pedagógicas, tornando visível uma identidade operacional. A 

dinâmica dessas práticas se fundamenta na afirmação de suas identidades e de 

suas territorialidades específicas. 

 Nesse sentido, assumiremos o significado de processos de territorialização 

apresentado pelo antropópolo João Pacheco de Oliveira Filho (2004), o qual nos faz 

refletir sobre o processo de uma sociedade segmentar que passa ser uma 

sociedade centralizada e sua incorporação dentro da situação colonial que ocasiona 

múltiplas relações entre a sociedade e o território em plano de existência 

sociocultural. A consequência dessas múltiplas relações se apresenta num quadro 

que se caracteriza por cinco aspectos de reorganização social8  que  reflete os 

                                                 
8
 como “ a criação de uma nova unidade sociocultural; mediante o estabelecimento o estabelecimento 

de uma unidade étnica diferenciada;  a constituição de mecanismos políticos especializados; a 
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processos identitários, que perpassaramo século XX e que está  presente no século 

XXI. Nessa perpectiva, Oliveira, seguindo a leitura de Fredrik Barth (2000), enfatiza 

o processo de auto-afirmação étnica, correspondente a de todos  processos atuais. 

No caso do Brasil, o processo de autoafirmação etnica ganhouforça depois da 

Constituição Federal de 1988. 

Para Almeida (2008) esses novos processos de territorialização resultam em 

“territorialidade específica” referindo-se às relações peculiares que as unidades 

étnicas mantêm no processo de reelaboração sociocultural, “resultados de diferentes 

processos sociais de territorialização” (ALMEIDA, 2008, p, 29), que reúne raízes 

locais, novos laços de solidariedade, fatores políticos-organizativos, autodefinições 

coletivas, consciência ambiental e elementos distintivos de identidade coletiva. 

Vale ressaltar que ao trabalharmos com Oliveira (2004) estamos nos 

apoiando em seu aporte teórico para pensarmos os processos de territorialização 

vivenciados pelos indígenas em Manaus.  Almeida (2008) nos ajuda a refletir sobre 

os processos de territorialidades específicas de cada comunidade que se agrupa e 

forma as identidades coletivas para lutar, resistir e reivindicardireitos garantidos pela 

Constituição Federal de 1988, dentre os tais: saúde, educação e moradia.  

 Nesse sentido, as comunidades indígenas em Manaus, que possuem 

professores indígenas, estão em constante elaboração de suas “tradições”, Oliveira, 

(2004) afirma que os indígenas estão em constante reelaboração na relação com a 

cultura e com o passado. No caso dos indígenas em Manaus isso ocorre de um 

modo distinto daqueles das aldeias de origem. Buscou-se, entretanto, manter laços 

de solidariedade e ajuda mútua com suas aldeias e com os mais idosos detentores 

de conhecimentos e memórias coletivas para a reelaboração de suas ditas 

tradições. 

Em 2007, foram contratados pela Prefeitura Municipal de Manaus, através da 

SEMED, 12 professores indígenas para atuarem em suas respectivas comunidades 

de origem. Conflitos internos por problemas com álcool, ou “pouco compromisso”, 

como dizem os entrevistados, retiraram o professor Baré da comunidade Barrerinha, 

o professor Baré da comunidade Boa esperança e o professor Baré da comunidade 

Igarapé-Açu. O professor da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro 

(AMARN) foi afastado pelo fato de o seu contrato não ter sido renovado pela atual 

                                                                                                                                                         
redefinição do controle sobre os recursos naturais e a reelaboração da cultura e da relação com o 
passado” (OLIVEIRA, 2004,p.22). 
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administração da SEMED. Atualmente, há, portanto, oito professores indígenas em 

Manaus, dos quais trabalhei com cinco: Tikuna, Kokama, Kambeba, Karapãna e 

Sateré-Mawé. Esses professores indígenas estão no processo da Educação Escolar 

Indígena em Manaus, e foram escolhidos por estarem próximos da cidade e das 

relações que constituímos desde 2005 até 2010, seja por meio do Projeto Nova 

Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), seja através da Gerência de Educação 

Escolar Indígena da SEMED ou pela afinidade que temos com os “parentes” 

indígenas na cidade. 

Nesse sentido, tive a oportunidade de observar os professores indígenas da 

comunidade versus o profissional da SEMED. Essas duas identidades estão em 

constante conflito, pois a SEMED tem suas próprias demandas, como a “formação 

de professores da escola ativa”, em que os professores indígenas são convocados a 

participar, eventos, preenchimento de diários, fichas entre outras demandas que, na 

maioria das vezes, são priorizadas em detrimento das demandas da comunidade e 

da escola indígena (essa discussão será retomada no capítulo III). 

Essa proximidade me permitiu observar que os mais idosos das comunidades 

são tidos como referência em relação aos conhecimentos “tradicionais” de seu povo. 

Os povos indígenas na cidade de Manaus guardam, através desses idosos, a 

memória de elementos significativos de sua história. Tais acontecimentos, muitas 

vezes, foram vivenciados por um determinado grupo, ou apenas por uma pessoa, 

mas, ao serem compartilhados, se tornam fenômeno coletivo em que o grupo toma 

para si, como se vivenciasse o acontecimento por tabela. Para Michel Pollack 

(1992), a memória é considerada fenômeno coletivo, marcado por “acontecimentos 

[...] „vividos por tabela‟, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 

coletividade a qual a pessoa se sente pertencer” (POLLACK, 1992, p.2). Tais 

acontecimentos estão guardados na memória que, necessariamente, o grupo não 

tenha a vivência do acontecido, mas toma para si, como se realmente os tivesse 

vivenciado. 

Dessa forma, as comunidades indígenas desta cidade guardam em suas 

memórias, sobretudo, nas memórias de seus idosos, acontecimentos que, ao 

compartilharem com seus pares, fazem com que passem a ser memória coletiva, 

fortalecendo o sentimento de pertencimento e de luta na afirmação e reafirmação de 

suas identidades coletivas. Nesse sentido, os conhecimentos dos mais velhos da 

aldeia são muito respeitados e valorizados pelos membros de suas comunidades, e 
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busca-se, em todas as experiências, compatibilizar o ensino formal com os 

conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, colocando-se praticamente como 

narradores das salas de aula. Tais narradores constituem “a história viva” das 

comunidades, a qual, na maioria das vezes, não está escrita e não dispõe materiais 

didáticos para veiculá-las. Passarei, a seguir, a caracterizar cada uma das situações 

sociais analisadas. 

Os Tikuna, localizados no bairro Cidade de Deus, em sua maioria trabalham 

em seu Centro Cultural, situado em sua própria comunidade “Wotchimaücü”, com 

artesanato, pinturas, músicas e mantêm, ao mesmo tempo, a escola diferenciada, 

local de socialização da língua e da cultura Tikuna. Crianças, jovens e adultos 

frequentam a escola. Seus saberes práticos são sistematizados pelo professor, que 

conta com a participação efetiva dos idosos de sua comunidade para transmitir 

conhecimentos que estão em suas memórias e fazem parte da “tradição de seu 

povo”. Assim, “tradição” (faz frente com o passado) é uma forma de relacionar o 

passado com o presente. É a partir do presente na escola que o passado, através da 

memória dos idosos, vai sendo recuperado. 

Para os Kokama, cuja comunidade se localiza na comunidade Nova 

Esperança, bairro Puraquequara II, povo que luta por reconhecimento e afirmação 

de sua identidade, guardar e transmitir a língua, por meio da memória de seus 

idosos, é o que mais importa. Atualmente, compartilhar o que está na memória dos 

idosos (língua, narrativas étnicas e rituais) é o desafio maior que o professor 

Kokama tem na cidade, ao trabalhar na escola e compartilhar conhecimentos com 

as crianças, jovens e adultos de sua comunidade. 

Os Kambeba da comunidade Três Unidos, localizada no rio Cueiras, em 

Manaus, reelaboram seus mitos, suas danças, suas músicas, suas formas de fazer 

as comidas típicas e sua história. Tais conhecimentos são “constantemente 

atualizados pelos relatos dos Kambeba mais idosos” (BONIN, 1999) 9 . 

Diferentemente de outros povos que se encontram em Manaus, o processo de 

Educação Escolar Indígena Diferenciada desse povo começou em 1994 (BONIN, 

1999). Conhecimentos guardados na memória dos mais idosos passaram a 

configurar uma memória coletiva. Enquanto tradutores dessas narrativas, os 

professores tornaram a escola um instrumento fundamental para a manutenção de 

                                                 
9
 BONIN, Iara Tatiana. Encontro das Águas: Educação e Escola no dinamismo da vida kambeba. 

Tese de Mestrado em Educação. Universidade de Brasília (UnB), 1999. 
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suas “tradições”. O professor é uma liderança que desenvolve há anos esse trabalho 

na comunidade, sendo esta uma das mais organizadas politicamente. 

Os Karapãna da Aldeia Kuanã/rio Cueiras também se valeram da memória 

dos idosos, recriando constantemente as terras onde vivem. Nas terras dessa 

comunidade, há registro de condições materiais para produção de artefatos, como 

urnas, potes e outras cerâmicas. Os professores propiciam os conhecimentos a 

respeito dessa “tradição” e procuram sistematizá-los e passá-los para as futuras 

gerações por meio do ensino e da aprendizagem. O professor indígena, sem 

rivalizar com a instituição familiar, é o responsável pela mediação desses 

conhecimentos face aos seus pares. Apesar de estar em constante tensão e conflito 

com os não indígenas, essa comunidade afirma e reafirma sua identidade étnica, 

marcando sua fronteira em relação aos não indígenas. 

Os Sateré da comunidade Y‟aperehyt participam ativamente da luta pela 

Educação Escolar Indígena em sua comunidade e pela manutenção de sua cultura. 

Esses agentes sociais vivem em constantes “conflitos internos e externos” 

(SANTOS, 2008, p.64) seja porque os conflitos surgem devido o alcoolismo na 

aldeia, seja porque são de clãs diferentes, entretanto sempre consideraram 

importante a presença do professor indígena em sua comunidade, principalmente, o 

atual professor que tem vivência e experiência de vida de aldeia e traz, na memória, 

a língua, seus usos e costumes, o que eles chamam “tradição”.  

 

Tradição é um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácita 
ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado 
(HOBSBAWM, 2002, p.9). 
 

A idéia de Hobsbawm (2002) sobre tradição também corresponde ao 

processo de reelaboração das tradições dos indígenas que se organizam na cidade. 

Por estarem afastados de suas aldeias de “origem” usam a escola como instrumento 

para repassarem os conhecimentos ditos “tradicionais” por meio da prática 

pedagógica do professor bilíngüe. Trata-se da relação com os critérios objetais e 

mentais (BOURDIEU, 2006, p.112) que estão guardados na memória dos mais 

velhos e com os professores que estão em constante pesquisa para adquerirem tais 

conhecimentos. Nesse sentido, a escola em que a relação com a “tradição” é 

repassada. Vale ressaltar que o povo Sateré-Mawé sempre se preocupou em 
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valorizar a relação com os “representantes” culturais de sua “tradição” e, na medida 

de suas possibilidades materiais, mantiveram o professor em sua comunidade, 

sendo um dos primeiros a praticar educação diferenciada em Manaus. 

Durante a pesquisa, foram observados dois sentidos para a categoria 

“tradição”, que são expressos pelos agentes ao legitimar seus saberes. O primeiro 

foi apreendido através de instrumentos analíticos apoiados em Max Weber e o 

segundo em Eric Hobsbawm. Para Weber (1994), em sua obra “Economia e 

Sociedade”, volume I, a “tradição” sempre terá que ser praticada baseada no que 

existiu no passado, não podendo ser criado nenhum aspecto novo, a não ser por um 

“sistema de autoridades que pudessem legitimá-la”. Apesar de “a força universal da 

„imitação‟ atuar geralmente no sentido de fazer mudar, pouco a pouco, de um lugar 

para outro, os hábitos puramente tradicionais [...]” (Weber, 1994, p.269), expressa a 

fala do professor Joilson: “quero saber o verdadeiro, o „original‟ ritual da festa do 

„Dabucuri‟”11. O professor está se referindo ao ritual da festa “Dabucuri” contado pelo 

seu pai. Na sua concepção, existe uma considerada “original”, que seu pai não tinha 

detalhes desse conhecimento e que ele precisaria voltar para o Alto Rio Negro para 

conhecer o “verdadeiro” ritual “dabucuri”. Uma eterna procura do “original” ou da 

busca indefinida pelas fontes consideradas mais legítimas.  

Para Hobsbawm (2002), “tradição” é uma forma de reforçar as relações 

sociais e a coesão de um grupo presentes, recuperando seus vínculos ideais com o 

passado. Considera-se que nessa relação há também uma “invenção de tradição” 

marcada pelo propósito de repetição (HOBSBAWM, 2002, p.12), apontando as 

dificuldades para encontrar as origens das “tradições”, e, para constatar como se 

constituíram no passado, tem-se que elas são inventadas.  

Nesse sentido, o nosso campo empírico apresenta uma reelaboração de suas 

ditas “tradições”, pois na atualidade é algo reelaborado por muitas comunidades 

indígenas, que por não lembrarem mais de algumas práticas culturais de seu povo, 

se apropriam e legitimam segundo seus interesses das “tradições” de outros povos, 

                                                 

 
11 DABUCURI – festa dos povos indígenas do Alto Rio Negro: Baré, Karapãna e outros. Dabucuri 

festa da boa colheita ou da pescaria ou caçada. Então essas são as festas que nós estamos tentando 
organizar lá. Temos uma flauta que meu pai tem. Com ela ele nos ensinou as histórias do nosso 
povo. Ele a construiu com os materiais da natureza, com todo cuidado e carinho. Ao som dela que 
pretendemos dançar a nossa dança tradicional (PAULINO, 2010).  
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como observado durante a nossa pesquisa em Manaus e em algumas outras 

cidades do Amazonas.  

O povo Tikuna é mais um exemplo, reconhecido pelo ritual da “Moça Nova”, 

mas tem como “tradição” as festas do “curupira” e da “mãe do vento”.  

O povo Kokama é reconhecido por suas comidas típicas, mas tem como 

“tradição” permanente o ritual de passagem, comemorando batizados, aniversários, 

“a passagem dos meninos para fase adulta” e “dia dos mortos”. Não se tem notícia 

de como passaram a ser instituídos tais rituais, mas estão na memória e são 

praticados em Manaus. Há uma recriação da vida cotidiana da aldeia, que parece 

apagar a força empiricamente distintiva de campo versus cidade ou de urbano 

versus rural. 

Nessa perspectiva, as unidades étnicas, para ter de volta conhecimentos de 

suas chamadas “tradições”, no sentido de Weber, buscam estreitar seus vínculos 

com saberes do passado enraizados em práticas culturais. Para os Karapãna, o 

conhecimento do passado encontra-se presente na interlocução com os mais idosos 

de suas aldeias: “converso muito com meu pai, que me ajuda a relembrar nossas 

tradições” (Paulino, 200912). A fala do professor reflete muito do que atualmente vem 

acontecendo com os povos indígenas, que elaboram suas formas tradicionais nas 

relações sociais e nas mobilizações por melhores condições de vida na cidade. A 

tradição não se opõe às reivindicações econômicas.  

Os indígenas na cidade estão numa constante relação com suas diferentes 

formas culturais, que eles entendem como “tradição”, vistas por eles dentro de uma 

preocupação expressa nas frases curtas: “conseguir mantê-las” e “repassá-las”, ou 

“preservar a tradição”. Esta preocupação refere-se a um procedimento que flagra o 

agente social na tentativa de controlar a impressão do observador e imprimir sua 

impressão àquele (BEREMAN,1975). A tradição consiste também na imagem que 

querem que os outros façam deles. 

Vale ressaltar que a representação da vida social dos professores indígenas 

de Manaus passa por uma ordem elaborada, incluindo fatores étnicos, modalidade 

de relações com os recursos naturais, vinculados com o passado através das 

memórias, produção de artesanatos, necessidade de reforçar sinais diacríticos, ou 

seja, uma elaboração da ordem que torna visível a autoafirmação. Essas condições 

                                                 
12

 Entrevista concedida pelo Professor Joilson da Silva Paulino no dia 30/10/2009, na III Mostra dos 
trabalhos dos professores indígenas de Manaus. 
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de possibilidade convergem para uma visibilidade étnica, a partir das estratégias que 

envolvem o processo de territorialização ou vão se consolidando enquanto unidade 

étnica na cidade.  

 

 

1.1 História recente dos professores indígenas de Manaus 

 

Todas as formas de identidades coletivas são produtos do novo processo de 

territorialização, caracterizado como um “processo de reorganização social” 

(OLIVEIRA, 2008, p.22) de grupos que buscam uma forma organizativa para lutar 

em prol de seus direitos, mudando o sentido de territorialização, pois os agentes 

sociais reelaboram sua relação com a cultura e com passado criando o que  Almeida 

(2008, p.30) denominou de construção social de “territorialidade específica”, em que 

as identidades são acionadas para dar força à política de identidade levantada pelo 

movimento politicamente organizado dos indígenas na cidade.  

Nessa perspectiva, a escola se torna um campo em que são tomadas  

decisões fundamentais no reforço das relações comunitárias, criando condições 

para o surgimento de novas mobilizações em resposta ao estado de “exclusão” em 

que se encontram. Do mesmo modo, é visualizada, no plano comunitário, a 

pormenorização de cada problema que permeia as ações das quais participa o 

professor indígena.  

A escola indígena inicia, portanto, o seu processo de construção  de um 

espaço social próprio em um campo de disputas. Para Bourdieu (2006), essas lutas 

ocorrem dentro de um campo político no qual se opõem, dentro e fora, os agentes 

sociais, numa “tomada de posição sobre este ou aquele problema político” 

(BOURDIEU, 2006, p.156), que só será possível ser compreendido se for resultado  

de lutas vivenciadas pelos agentes sociais. 

No caso da educação escolar indígena de Manaus, no campo das disputas 

políticas e dos faccionalismos que dividem os grupos, seus efeitos foram os 

principais obstáculos para serem contornados. Um pouco desse desafio foi 

publicado nos anais da Conferência Internacional – Educação, Globalização e 

Cidadania, na Universidade de João Pessoa (Paraíba), em 2008. As reivindicações 

do movimento indígena, a partir do atendimento pelo poder público, tornaram 

possível nacionalmente a construção da escola diferenciada. Trata-se do 
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reconhecimento de uma estratégia de autoafirmação e de elaboração de identidade 

coletiva. Essa estratégia reflete uma transição de um processo que envolve a 

dinâmica de “conhecimento-emancipação”, uma trajetória entre um “estado de 

ignorância” e um “estado de saber” que produz solidariedade (SANTOS, 2002, p.78), 

que resignifica as formas de ensinar e aprender de cada unidade associativa. Esse 

processo é percebido no depoimento a seguir apontado: 

 
 
Desde a invasão do Brasil, nosso antepassado já morava aqui. Nós 
vivia aqui, a gente tinha a nossa língua, a nossa maneira de viver, e 
aí, no passar dos tempos, veio os invasores, então mudaram nossos 
costumes, nosso modo de viver. Eles fizeram com que a gente 
deixasse o que nós fazia pra seguir os costumes deles. Então porque 
hoje, né, depois de muita luta, muita resistência, por que não a gente 
hoje ter uma escola pra nós indígenas e para que nós possamos 
passar pra eles, e que eles possam ver através dessa escola que nós 
indígenas, somos também como eles na questão intelectual... a 
escola vai fazer com que nós não fiquemos esquecidos, mas cada 
vez mais lembrados. (SOUZA, Marta Ferreira de. Entrevista 
concedida. Manaus. Pré-conferência de Educação Escolar Indígena. 
Inhaã-Bé. 16 de abril de 2009) 

 

 Conforme o depoimento acima citado de uma das líderes da comunidade 

Inhaã-Bé, do povo Sateré-Mawé, as comunidades querem a escola para garantir um 

“futuro melhor” para suas crianças. Consideram que, com língua e cultura 

diferenciada, respeitando as suas especificidades, é mais factível alcançar um 

“futuro melhor”. Considera que “mais do que uma concessão, é um direito 

conquistado”13. 

 O processo de construção da Educação Escolar Indígena em Manaus 

começou em 2002 com o seminário “I Círculo de Palavras – Educação Escolar 

Indígena: pensando uma escola diferenciada” (RUBIM, 2008). Nesse evento, foram 

realizadas as primeiras discussões e formados grupos de estudos voltados para a 

questão da escola indígena. 

Entretanto, tal iniciativa só começou a se efetivar em 2005, com a criação do 

Núcleo de Educação Escolar Indígena.  Com a equipe interdisciplinar “com formação 

nas áreas de humanas e biológicas (história, pedagogia, normal superior, letras e 

educação física)” (RUBIM, 2008, p.3), estruturaram-se os trabalhos de diagnóstico 

dos povos indígenas, que foram iniciados em janeiro de 2005, bem como o 

levantamento de dados sobre a situação escolar dos grupos indígenas residentes 

                                                 
13

 FERREIRA DE SOUZA, Moisés. Entrevista concedida em Manaus na Pré-Conferência de 
Educação Escolar Indígena, 18 de abril de 2009. 
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em Manaus. Nesse período, ainda, foi realizado o II Seminário de Educação Escolar 

Indígena, sob o tema “Perspectivas e Desafios na Rede Municipal de Ensino”, para 

retomar a discussão sobre a implantação da categoria, no sentido de 

reconhecimento pelo poder público municipal da Escola Indígena (RUBIM, 2008).  

Nessa conjuntura, o poder público se estruturava para atender a essa nova 

demanda educacional, as discussões nas comunidades indígenas cada vez mais 

avançavam, como narra o cacique 14  da comunidade Y‟aperehyt (2005) 15  em 

documento para o Secretário de Educação, solicitando a escola indígena: 

 

 A manutenção da cultura da base, tão importante para nosso povo, 
passa pela preservação da língua Sateré como traço marcante da 
nossa identidade. No entanto, para podermos continuar usando e 
reproduzindo a língua que falamos, é necessário que a escola de 
nossos filhos valorize a nossa língua, usando-a nas atividades 
programadas. Nós mesmos, por conta própria tentamos trazer um 
professor e não conseguimos mantê-lo, por falta de recurso [...] 
gostaríamos também de uma assessoria da Secretaria de Educação 
para a produção de material didático e acompanhamento das ações 
desenvolvidas em sala de aula pelo professor.  

 

As comunidades que solicitaram a escola foram atendidas. O cacique da 

comunidade Y‟aperehyt considera que “a escola aqui da aldeia é um exercício de 

valorização de nossa cultura e de nossa identidade”. Os pais, líderes e professores 

lutam para transmitir alguns dos conhecimentos tradicionais. 

Em 2006, ocorreu o I Encontro de Professores Indígenas em Manaus, 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Esse encontro possibilitou a 

discussão entre o palestrante trazido pela SEMED, professor Ribamar Bessa Freire, 

um profissional com longa experiência em Educação Escolar Indígena, e 

professores indígenas sobre a política de Educação Escolar Indígena para o 

município de Manaus. Após as discussões, os professores retornaram às suas 

aldeias e passaram a discutir com os seus pares como poderia ser a Educação 

Escolar Indígena em sua comunidade. 

Em 2007, foi efetivada a contratação dos professores indígenas pelo 

município por meio da “Portaria n.º 0016/2007-SEMED/GS, de 2 de fevereiro” 

(RUBIM, 2008, p.5). A SEMED contratou 12 indígenas, escolhidos e indicados por 

                                                 
14

 As lideranças das comunidades indígenas de Manaus são denominadas ou reconhecidas por 
cacique, tuxaua ou coordenador, denominações que não os diferem uns dos outros; todos são 
lideranças de suas comunidades.  
15

 Carta ao Secretário de Educação, anexo da seguinte monografia: RUBIM, Altaci Corrêa. O reflexo 
da sociedade envolvente na identidade das crianças Sateré-Mawé da aldeia em contexto urbano 
Y‟APEREHYT. Manaus, 2005. Monografia, Universidade do Estado do Amazonas. 
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suas comunidades, recebendo a mesma remuneração dos demais professores de 1ª 

a 4ª série do Ensino Fundamental da rede municipal. Os professores atuavam nas 

comunidades de São Tomé, Terra Preta, Nova Canaã-Aldeia Kuanã, Barreirinha, 

Boa Esperança, Nova Esperança, Três Unidos, Igarapé-açu, Tikuna Wotchimaücü, 

Kokama Nova Esperança, Associação das Mulheres do Alto Rio Negro (AMARN) e 

Sateré-Mawé, situadas nas periferias da cidade. Após a realização de pesquisas em 

suas comunidades, “os professores indígenas, realizaram a I Mostra de Materiais 

Pedagógicos nos dias 18 e 19 de dezembro de 2007 para divulgar as ações 

pedagógicas desenvolvidas em suas comunidades” (RUBIM, 2008, p.7). 

Numa rápida caracterização sociológica dos professores, tem-se um quadro 

elucidativo. O professor da comunidade Kokama, oriundo da comunidade São 

Gabriel, em Santo Antônio do Içá, localizado no Alto Solimões, em Manaus, ministra 

aula para crianças, jovens e adultos na comunidade Kokama Nova Esperança, no 

bairro Puraquequara II. O professor enfrenta o desafio de estar envolvido na 

tentativa de tornar ao cotidiano a língua e fortalecer a identidade dos Kokama na  

cidade. 

O professor da comunidade Sateré-Mawé é oriundo da comunidade 

Curuatuba, “rio Majuru, Urupadi”, mais conhecido como rio Marau, município de 

Maués (entrevista do próprio professor Sateré-Mawé, na Ufam em 18/10/2009). Em 

Manaus, ministra aula para as crianças no “Barracão” de sua comunidade, na zona 

oeste, bairro Redenção. Falante fluente da língua Sateré-Mawé, trabalha para 

fortalecer a identidade de seus alunos, por meio da escola diferenciada. 

 O professor da comunidade Tikuna é oriundo da aldeia Filadélfia, no 

município de Benjamim Constant, Alto Solimões. Em Manaus, os Tikuna estão 

morando na zona leste, no bairro Cidade de Deus. O professor ministra suas aulas 

no Centro Cultural, local de reunião da comunidade. Trabalha com crianças e jovens 

e sempre leva um idoso de sua comunidade para falar da cultura Tikuna em suas 

aulas. Os idosos são depositórios dessa memória, falantes fluentes da língua lutam 

para fortalecer sua cultura na cidade, principalmente nas crianças e nos jovens que 

nascem em Manaus. 

O professor da comunidade Três Unidos, do povo Kambeba, reside às 

margens do rio Cueiras, oriundo do Médio Solimões. Esse rio é um afluente da 

margem esquerda do rio Negro, no município de Manaus, na região do arquipélago 

de Anavilhanas, mais precisamente no “braço” do rio Negro denominado Paraná de 



38 

 

Anavilhana. Fica a quatro horas de barco de Manaus e do município de Novo Airão. 

Na época de cheia, é um rio navegável até a última comunidade indígena, chamada 

Barrerinha. No período de seca, o rio Cueiras é, entretanto, de difícil navegação. O 

professor Kambeba da comunidade trabalha com a Educação Escolar Kambeba 

desde os dez anos de idade. Atualmente, tem mais de trinta anos. Nesse sentido, 

possui uma longa experiência pedagógica na escola de seu povo. 

A aldeia Kuanã, do povo Karapãna, se localiza também às margens do rio 

Cueiras, como já caracterizado acima. Essa comunidade é oriunda do Alto Rio Negro e 

seu professor tem o desafio de trabalhar a Educação Escolar Karapãna com seus 

alunos diante de uma comunidade mista, formada por indígenas e não  indígenas. O 

desafio é trabalhar a Educação Escolar Indígena Karapãna, como ele mesmo afirma, no 

meio de “indígenas, não indígenas e anti-indígenas” (PAULINO, 2010). 

No segundo semestre de 2008, inicia-se o Manaó, nome dado ao Programa de 

Formação dos Professores Indígenas de Manaus, com o objetivo de assegurar aos 

professores indígenas formação no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, visando à 

garantia da concretização da educação específica, diferenciada e de qualidade. 

Possibilitar uma educação escolar condizente com a cultura de cada povo envolvido, 

bem como articulada aos saberes práticos e às tecnologias de outras culturas.  

Em 2009, nas pré-conferências, os professores e lideranças indígenas voltam a 

debater questões relativas à escola indígena em Manaus. Esse debate impulsionou 

muitas comunidades indígenas da cidade a tomarem atitude em relação às escolas 

indígenas que funcionavam em suas respectivas comunidades. Tomamos como exemplo 

os membros da comunidade Terra Preta, do povo baré, que, após a conferência, 

“solicitaram” aos professores não indígenas que saíssem de sua escola. Um dos 

depoimentos mais ilustrativos disso diz o seguinte: “queremos a escola indígena para 

contribuir para uma construção do futuro melhor para nossas crianças e povos indígenas 

com língua e cultura diferenciada, respeitando as suas especificidades”16.  

As falas das lideranças expõem o projeto de futuro visualizado no processo 

de construção da escola indígena em suas comunidades e a efetivação do direito à 

Educação Diferenciada voltada ao seu povo. Quanto maior for o sentimento de 

pertencimento coletivo, maior será sua reorganização, no “espaço social” da escola. 

Nesse sentido, os professores indígenas são peças essenciais para mediarem todas 

                                                 
16

 Depoimento dos indígenas na I Pré-Conferência de Educação Escolar Indígena de Manaus, 
04/04/2009. Zona Rural. Informação Gerência de Educação Escolar Indígena de Manaus. 
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as relações que ocorrem nesse espaço. Até o presente momento, ainda não foi 

reconhecida a categoria “escola” e “aquela de professor indígena” em Manaus. Não 

há merenda, e a identidade indígena, no entanto, é o instrumento de resistência e 

luta para efetivação de seus direitos. 

 

 

1.2 Dimensões da Política de Identidade 

 

Como a maioria dos movimentos sociais, o movimento indígena organizado 

cada vez mais articula suas reivindicações, aumentando as dimensões da política de 

identidade afirmadas pelos indígenas. Os povos indígenas se organizam e 

reelaboram suas identidades num processo diferenciado de territorialização, 

constituindo “territorialidades específicas”, que direcionam a política de identidade, 

conforme a dinâmica das lutas e reivindicações de seus direitos. É dessa forma que 

os agentes sociais: 

 
[...] agrupam e estabelecem uma solidariedade ativa entre sujeitos, 
delineando uma „política de identidades‟ e consolidando uma modalidade 
de existência coletiva [...], correspondem territorialidades específicas 
onde realizam uma maneira de ser e asseguram sua reprodução física e 
social. (ALMEIDA, 2008, p.71) 

 
 Nessa perspectiva, os povos indígenas em Manaus se agrupam e se 

organizam, criando suas associações, reconstruindo seu território social para que 

possam estar mais preparados para ter uma representatividade legal em relação aos 

conflitos vivenciados por eles, seja na saúde, na educação ou com respeito a seu 

território. Cada povo possui seu território, cujo significado vai além do espaço 

geográfico, redesenhando o mapa da diversidade cultural em Manaus: 

 

Em outras palavras pode-se dizer que cada grupo constrói 
socialmente seu território de uma maneira própria, a partir de conflitos 
específicos em face de antagonistas diferenciados, e tal construção 
implica também numa relação diferenciada com os recursos hídricos 
e florestais. Tal relação, de certa maneira, está refletida na 
diversidade de figuras jurídicas verificadas nos textos constitucionais, 
nas leis e nos decretos. (ALMEIDA, 2008, p. 72) 

 
 

A base legal contribuiu para a construção das identidades coletivas. O modo 

como é percebido o direito é essencial para a organização desses grupos que têm o 
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direito territorial como central. Principalmente na cidade em que as mobilizações 

sociais reivindicam “territórios indígenas”, através de atos coletivos e lutas diversas, 

expressas por passeatas, audiências públicas e ocupações. Essas mobilizações 

agregam várias etnias, como é o caso da “Ocupação da Lagoa Azul”: “no decorrer 

de 2008, foi a ocupação que teve maior repercussão, com ampla cobertura pela 

imprensa periódica em virtude da violência policial no despejo das famílias indígenas 

[...]” (ALMEIDA, 2008, p.25), bem como a do “Parque São Pedro”. Nos dois casos, 

indígenas que residiam na periferia da cidade, de diferentes etnias, tais como 

Kokama, Tikuna, Sateré-Mawé, Tukano, Mura, Apurinã entre outros, ocuparam em 

conjunto e compondo uma mesma forma organizativa, uma área para reivindicar 

moradia.  

 
O número expressivo de indígenas nos centros urbanos tem levado à 
formação de uma modalidade organizativa peculiar que agrupa 
concomitantemente diferentes etnias. O critério político-organizativo 
propicia o ato de agrupar diferenças culturais em torno de objetivos 
comuns mediante formas de mobilização continuadas. (ALMEIDA, 
2008, p. 85) 

 

Essa forma de mobilização propicia aos diferentes povos uma disputa 

incessante por seus interesses comuns. Os participantes das ações coletivas não 

medem esforços para estarem agrupados, seja debaixo do sol ou debaixo da chuva, 

dormindo ao relento. Observei o que ocorreu com os indígenas que foram 

deslocados do Parque São Pedro e foram dormir na rua, porque o local para onde 

foram levados para aguardar uma moradia era muito quente e não conseguiam 

dormir. Mesmo havendo condições materiais desfavoráveis, permaneceram unidos, 

afirmando e reafirmando suas identidades coletivas objetivadas em associações.  

Na situação examinada por Silva (2008), em relação às reivindicações feitas 

pelos indígenas em Manaus, esses conflitos produzem “território étnico”, que vai 

além do espaço físico ou geográfico, pois os indígenas procuram geralmente unir-se 

a grupos de etnias diferentes, mas que possuem uma reivindicação em comum que 

“leva à mobilização que se objetiva nos movimentos sociais, que revertem os 

estigmas, tornando essa reversão um fator positivo de sua pauta de reivindicações” 

(SILVA, 2008, p.84). 

Nesse contexto, os indígenas que estão em Manaus atualmente têm se 

manifestado através de uma autoidentificação e por meio de associações que 

constituem elementos de autoidentificação coletiva, redesenhando suas formas 
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organizativas, resistindo às pressões do Estado e da mídia, que, segundo Costa 

(2008), tentam caracterizá-los de forma “estigmatizante como se fossem „invasores‟ 

de terrenos vagos e baldios, que seriam áreas privadas ou de propriedade de 

terceiros”.  

Desse modo, as relações sociais que fortalecem a demarcação territorial dos 

indígenas no contexto de Manaus e no seu entorno denotam os campos de disputas. 

Isso evidencia o real sentido de “cultura” para o indígena, mesmo que, para isso, 

fique explícita a delimitação por eles experimentada, como diz Cuche (2002), 

interpretando Barth (2000). Os membros de um grupo são vistos como não 

determinados definitivamente por sua vinculação etnocultural, dado que são os 

próprios sujeitos organizados pelas diferenças que atribuem sentido étnico. Isso 

ocorre em razão da situação relacional em que eles se encontram. 

Há uma estreita relação entre os indígenas e seus parentes, em diferentes 

locais, visando suprir necessidades específicas. Conforme interpretação de Almeida, 

para os indígenas da cidade, suas redes de relações são de circuito amplo e 

abrangem locais que rompem com o dualismo de rural-urbano. Os locais em que 

buscam sua matéria-prima para o artesanato ou buscam palha para cobrir seus 

barracões apagam distinções geográficas e correspondem a territorialidades 

específicas de pertencimento coletivo sem essa separação dual.  

A comunidade, tomando como referência essa pluralidade em sua 

composição e essa interação com as aldeias de “origem” (BARTH, 2000), cria 

condições, a partir das quais os membros se autoidentificam e são identificados por 

outros de forma a expressar coletivamente a sua diferença. A realidade vivida por 

eles nos centros urbanos revela que há muita discriminação. Para Bauman (2003), 

os grupos organizacionais, no caso as comunidades e unidades étnicas, superam os 

guetos17, “confinamento espacial e fechamento social”, locais habitados por pobres e 

miseráveis, redefinindo suas relações para enfrentar a vida na cidade. 

Quando estão juntos, são fortes, mas isolados estão sujeitos à discriminação. 

Esse é um fato rotineiro em instituições públicas, em que são estigmatizados pelos 

não indígenas. Isso ocorre ao longo da história, fazendo com que deixem muitas 

vezes de publicizar sua identidade, como uma forma de proteção.  

                                                 
17

 “[...] combina o confinamento espacial com o fechamento social: podemos dizer que o fenômeno do 
gueto consegue ser ao mesmo tempo territorial e social, misturando a proximidade/distância física 
com a proximidade moral” (BAUMAN, 2003, p.105). 



42 

 

 

[...] apesar de o índio ser uma identidade legal acionada para obter 
reconhecimento de direitos específicos, a identidade nas cidades é 
frequentemente escamoteada como estratégia adotada para escapar dos 
preconceitos e estigmas. A identidade indígena nos centros urbanos 
configura-se nitidamente como uma identidade social contextual. A 
mesma pessoa pode-se considerar indígena em alguns contextos, e não 
em outros, ou apelar a outras identidades genéricas geradas 
historicamente em situações de contato interétnico, como caboclo, índio 
civilizado, descendente de índio, remanescente, índio misturado [...]. 
(FUNAI, 2004, p.15.) 
 

 Esses conflitos de identidades causados pela colonização e atualmente pela 

globalização sempre buscaram uma homogeneização de identidades, mas, de 

alguma forma, cada povo sempre conseguiu encontrar mecanismos de resistência 

para continuar perpetuando suas culturas e demarcando suas fronteiras étnicas, 

haja vista que é “a fronteira étnica que define o grupo e não o conteúdo cultural por 

ela delimitado” (BARTH, 2000, p.34). 

Cada vez mais os povos ou etnias indígenas estão afirmando e reafirmando 

suas identidades, seja nas aldeias, seja nas chamadas comunidades nas cidades. 

Nas aldeias, por estarem vivendo por meio da interação com o outro, a transmissão 

da cultura é recíproca no cotidiano; nas cidades, por meio das organizações das 

comunidades, principalmente pelos seus professores indígenas, que trabalham com 

a língua e a cultura nas escolas de suas comunidades.  

A reelaboração sociocultural, denominada por Oliveira (2004) de “processo de 

territorialização”, não se trata de uma relação de espaços físicos interpretados pela 

geografia, mas de espaços sociais que se configuram como espaços de 

pertencimentos coletivos, em que as relações sociais dos povos indígenas se 

configuram como meios de resistência para enfrentar os conflitos e dificuldades 

inerentes às unidades associativas. 

Nesse sentido, Almeida (2008), por meio de sua experiência de campo, afirma 

que os agentes sociais redefinem seus processos de reorganização social, como 

“tradição” e formas culturais em “territorialidades específicas de pertencimento 

coletivo”, fortalecendo o movimento político das reivindicações dos povos indígenas 

representados.  

Dessa forma, é possível entender que todas as identidades coletivas com as 

quais trabalhamos se objetivam em movimentos de mobilização social de forma a 

afirmar sua posição política na cidade; “adotam-se estratégias e ações que implicam 

em mobilizações de caráter identitário, político ou econômico para assegurar uma 
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inserção na vida social” (SILVA, 2008, p.85). Os indígenas se apropriam de 

mecanismos de resistência em que as identidades coletivas são reafirmadas com o 

objetivo de criar suas associações e, assim, conseguir uma melhor interação com as 

instituições governamentais e não  governamentais e uma participação mais ativa 

como cidadãos na luta pela efetivação de seus direitos. 

 

 

1.2.1 “Classificação étnica" 

 

Os grupos étnicos organizam-se apoiados numa relação de respeito baseada 

em “laços de solidariedade e de coesão social”. Essa condição representa a relação 

étnica e interétnica dentro e fora de suas comunidades. Nesse sentido, Almeida 

(2008) faz uma reflexão sobre a força política dessas comunidades ligada à noção 

jurídica de povos tradicionais, tal como definida na Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho. No âmbito da discussão desse dispositivo, os próprios 

agentes sociais deslocam expressões como “comunidade”, em sintonia com a ideia 

de „povos tradicionais‟ (ALMEIDA, 2008, p.25), do discurso oficial que as mantinham 

“presas” ao passado, e passam a utilizá-las para responder às suas demandas do 

presente. 

Serão apresentadas a seguir as comunidades dos professores e “caciques” 

que foram entrevistados nesta pesquisa. As observações de campo esclareceram as 

diferenças entre aldeia e comunidade. Para os indígenas de Manaus, como os da 

etnia Tikuna, Kokama, Sateré-Mawé e Kambeba, a noção de aldeia pode ser 

resumida como a unidade social que se encontra distante da cidade grande e está 

localizada em sua terra de “origem”. A comunidade na cidade é caracterizada pelos 

seus membros como um lugar seguro para a coletividade (BAUMAN, 2003). 

Entretanto, para os Karapãna, que vivem numa comunidade mista (indígenas e não 

indígenas), foi necessário criar uma fronteira étnica, redefinindo o nome do local de 

sua moradia, de comunidade Nova Canaã para “aldeia Kuanã”, na perspectiva de 

reafirmar a fronteira étnica dos indígenas daquele local. Nesse sentido, os grupos 

étnicos procuram “uma estruturação das interações que permita a persistência de 

diferenças culturais” e novas maneiras de organizar suas ações (BARTH, 2000, 

p.35). 
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A primeira é a comunidade do professor Kambeba – Três Unidos – localizada 

à margem direita da foz do rio Cuieiras, é a única comunidade que é formada 

apenas pela etnia Kambeba. O núcleo familiar veio do Médio Solimões, do Igarapé 

Grande, município de Alvarães. Nessa comunidade, há 14 famílias, num total de 64 

indígenas, que  estão presentes em todas as atividades da comunidade.  

Há uma pequena escola municipal chamada Nossa Senhora da Saúde, local 

de ensino das primeiras séries do ensino regular e da língua e cultura Kambeba. 

Tanto o ensino da escola regular é realizado pelo professor indígena quanto a 

educação diferenciada. Nessa comunidade, localiza-se o Polo-Base do Distrito de 

Saúde do Município de Novo Airão (AM), em parceria com a Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira (COIAB), cujo atendimento também é oferecido a outras comunidades 

adjacentes.  Ficam três auxiliares de enfermagem permanentes no polo e há um 

médico e uma enfermeira que visitam periodicamente o local. Dois botes com motor 

ficam à disposição do polo. Três Unidos é uma referência de apoio às demais 

comunidades do Cuieiras em relação à atividade assistencialista do Estado. 

Nessa comunidade, há criação de aves e animais domésticos, atividade de 

caça e pesca, coleta de frutos, coleta de sementes, corte de cipó para produção de 

artesanato. Há também um grupo musical, composto pelos próprios membros da 

comunidade que produzem músicas indígenas e não indígenas. Esse grupo musical 

é  muito solicitado para tocar em eventos realizados em Manaus e nos municípios do 

interior do Amazonas. O turismo na comunidade representa um percentual 

significativo na renda dos indígenas, pois firmaram um convênio com uma empresa 

turística de Novo Airão. Os conflitos são os mesmos das demais comunidades: 

pesca predatória em grande escala, a retirada ilegal de madeira por madeireiros, a 

retirada de areia, além da reafirmação da sobreposição de projetos do governo que 

restringem o uso do território e o uso de seus recursos naturais. 

A segunda é designada como comunidade Nova Canaã para os não 

indígenas que residem no local e como aldeia Kuanã para os indígenas. Como 

falamos anteriormente, ela se difere das demais comunidades do Baixo Rio Negro 

por dois fatos: metade de sua população não é indígena e antes do conhecimento 

dos projetos de governo de preservação, a atividade econômica era a extração da 

madeira. A formação dessa comunidade segue da mesma forma que as demais, 

pois seus fundadores são indígenas do Alto Rio Negro. Os indígenas se 
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autoidentificam como sendo do povo Sateré-Mawé, Piratapuia, Baré, Karapãna e 

Tukano e, consensualmente, dizem pertencer à “aldeia Kuanã”, caso já explicado.  

Essa comunidade, apesar de ser composta por membros de várias etnias, tais 

como Sateré-Mawé, Piratapuia, Baré, Karapãna e Tukano, se denomina Karapãna. 

Durante a pesquisa, procurei bibliografia referente a essa etnia, mas não encontrei, 

talvez pelo fato de ter ocorrido alguma variação nessa denominação. Encontrei 

apenas menção à etnia Karapãna do Alto Rio Negro, mas essa autoidentificação 

reforça a ideia de autodefinição apresentada por Barth (2000). 

O conflito é intenso no interior da comunidade, porque os indígenas sofrem 

pressão dos não indígenas, os quais temem a demarcação da Terra Indígena. Por 

outro lado, há pressões externas, como efeito das sobreposições de terras: Parques, 

Área de Preservação Ambiental, terras da Marinha e do Instituto Nacional de 

Pesquisa na Amazônia (INPA). Uma liderança Karapãna afirma que “os invasores e 

projetos do governo que chegam nos empurram para um pedaço pequeno de terra; 

a gente nem sabia que a vontade deles era nos levar para área próxima do Sahu-

apé [comunidade Sateré-Mawé, localizada próximo de Manacapuru]. Se a gente não 

acordasse, o INCRA [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária] tinha 

feito” (PAULINO, Joilson da Silva, Karapãna)18.  

A terceira comunidade é a Nova Esperança, do professor Kokama, localizada 

no ramal 4, km 8, Puraquequara II. Fundada em dezembro de 2005, a comunidade 

escolheu seu professor no mesmo ano e, a partir desse momento, trabalha com a 

Educação Escolar Indígena Diferenciada. Possuem mais 96 famílias cadastradas 

como Kokama e ligadas à associação da comunidade, mas apenas 15 famílias 

residem dentro da comunidade. Essas famílias se reúnem com frequência no 

barracão da comunidade. Seus membros participam ativamente do movimento 

indígena de Manaus e em ocupações, seja por reivindicações de moradia, seja por 

saúde e educação. 

Nessa comunidade, há plantio de hortas, criação de “myma”, animais 

domésticos, produção e venda de artesanato, de remédios e plantas medicinais, 

sendo estes últimos muito procurados para curar doenças, como câncer, e para ter 

mais fertilidade. Os Kokama, na cidade, estão em processo de reelaborar no 

cotidiano a língua e a cultura de seu povo. Para Freitas (2002), os Kokama se 

                                                 
18

 Entrevista realizada na SEIND,  com o professor Joilson da Silva Paulino, Karapãna. Manaus (AM): 
20 de janeiro de 2010. 
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articulam por meio de seus processos identitários para reivindicar atendimentos para 

suprir suas demandas, fortalecendo suas unidades associativas.  Nesse sentido, 

eles possuem uma relação ativa com as aldeias em busca de sua “tradição”, assim 

como colaborando para sistematizar os conhecimentos da língua, que chegam à 

comunidade em forma de CDs e DVDs. 

A quarta comunidade é a comunidade do professor Tikuna – Wochtimaücü, 

no bairro Cidade de Deus. Essa comunidade se estruturou em meio à mobilização 

para ocupar um terreno baldio em 1994, com a ajuda de organizações 

governamentais e não governamentais. Os membros dessa comunidade sempre se 

preocuparam com a preservação de sua cultura em Manaus. O antigo cacique 

Deniziu Araújo Peres declarou que, se eles tivessem a visão de comunidade que 

eles têm atualmente, teriam pego um pedaço de terreno maior, pois lembra seu 

Reginaldo Luciano Marcolino, atual cacique, “fui o primeiro Tikuna a estar nessa 

ocupação no bairro Cidade de Deus e avisei aos outros Tikuna que se encontravam 

em outros bairros da cidade” (MARCOLINO19, 2010). 

Podemos apontar como prioridade para esse povo o fortalecimento da cultura 

Tikuna por meio de sua organização e associação, capacitando seus membros e 

moradores da comunidade para colaborarem na busca de sua autonomia na luta 

pela garantia da saúde, educação diferenciada, moradia e sustentabilidade, como 

também, segundo o mesmo entrevistado, “denunciar formas de violência praticadas 

contra indígenas, buscar manter e fortalecer relações com organizações indígenas 

regionais e nacionais [em especial os Tikuna da aldeia] para unidade na luta em 

defesa dos interesses indígenas”. 

A escola “Tikuna Jo‟i”20 funciona no Centro Cultural da comunidade. Nesse 

local, vêm ocorrendo as aulas do ensino da língua e da cultura Tikuna para crianças 

e jovens, além de reuniões, assembleias, produção de artesanato, oficinas de arte, 

ensaio dos grupos musicais e também a exibição da “Festa da Moça-Nova”, principal 

evento tradicional desse povo. Em todas essas atividades o professor e a 

comunidade estão envolvidos. Segundo SILVA (2009), apesar de terem conquistado 

                                                 
19

 MARCOLINO, Reginaldo Luciano. Entrevista realizada no Centro Cultural Wotchimaücü em 
novembro de 2010. 
20

 Para o professor Tikuna, ainda não existe a escola. Há um espaço educativo que recebeu o nome 

da escola. “Só haverá realmente uma escola quando houver uma construção física da escola” 
(Professor Aldenor Basque Feliz, Tikuna). 



47 

 

algumas de suas reivindicações, muitos de seus parentes Tikuna “ainda vivenciam 

extremas dificuldades sociais e econômicas” (SILVA, 2009, p.60) na cidade. 

A quinta comunidade é a do professor Sateré-Mawé – Y‟aperehyt – que 

ocupa uma área verde no bairro Redenção, com 111,30 metros de barranco. Trata-

se de um terreno com bastante inclinação, que faz frente com a Avenida 

Comandante Norberto Won Gal. Essa comunidade se localiza entre dois conjuntos 

habitacionais – Santos Dumont e Hileia – e é formada por sete famílias, num total de 

36 moradores, entre adultos e crianças (SANTOS, 2008). A escola dos Sateré-

Mawé, chamada de “Wanhut’i” funciona dentro do barracão da comunidade, local em 

que também ocorrem reuniões, produção de artesanato, rituais, cultos, ensaios de 

grupos musicais e outros. 

A comunidade Y‟aperehyt, desde 2002, participa do movimento indígena para 

a implantação da Educação Escolar Indígena em Manaus. No entanto, a partir da 

década de 90, já sentiam necessidade de ter um professor em sua comunidade que 

falasse a língua e escrevesse em Sateré-Mawé para trabalhar com eles no bairro da 

Redenção. Durante muito tempo, foram feitas várias tentativas, mas, por falta de 

recursos financeiros, os professores que vinham das aldeias com suas famílias não 

conseguiam permanecer na cidade e, não tendo outra alternativa, voltavam para 

suas aldeias. 

Dessa forma, quando os indígenas passam a se organizar e a reelaborar suas 

danças, seus mitos, seus costumes, sua “tradição”, estão afirmando e reafirmando a 

identidade étnica, como estratégia de resistência para serem aceitos na 

“convivência” urbana (FOUCAULT, 2007, p.334). As relações com o passado, 

reavivando seus sinais diacríticos, marcam uma classificação étnica coletiva. A 

tomada de “consciência” de se tornar conhecido frente ao Estado fortalece o 

movimento indígena na luta pela efetivação dos direitos indígenas. Esse fator 

fortalece os agentes sociais na sua resistência às pressões externas e às 

imposições do próprio Estado.  
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1.2.2  Planos de organização social 

 

Em 2008, antes de fazer a seleção para o mestrado em Sociedade e Cultura 

na Amazônia, conversei com os agentes sociais da pesquisa sobre o projeto que 

estava elaborando e fiz a proposta para que eles participassem diretamente da 

pesquisa. Todos concordaram e nesse período me disponibilizaram os materiais 

utilizados por eles em 2009. Os cadernos foram propostos a eles por meio da 

formação que receberam no Programa Manaó. Do mesmo modo, o caderno de 

campo ou caderno de pesquisa (ajuda no registro da pesquisa etnográfica), diários 

de aula (registram os projetos sistematizados trabalhados na escola) e o caderno 

didático (registra os projetos e as atividades pedagógicas utilizadas pelo professor) 

(SEMED, 2007). Nesse sentido, a disponibilização desses materiais sobre o 

processo de “revitalização” da língua e da cultura nos propiciou descrevê-los como 

parte do acervo organizado nesta pesquisa. 

  Para visualizarmos melhor a representação social dos professores 

indígenas pesquisados e suas respectivas ideias, inspiramo-nos procedimentos 

metodológicos e, sobretudo das regiões utilizadas por Clifford Geertz, ao analisar um 

conjunto de “aldeias balinesas”, dividindo-as teoricamente em planos de organização 

social significativos para os próprios membros das aldeias. Geertz os chamou de 

“planos de organização social”, compreendendo “conjunto de instituições sociais 

formadas por diferentes formas de agrupar indivíduos ou separá-los” (GEERTZ, 

1999, p.280). Para serem analisadas, foi necessário que se considerasse o quanto 

essas relações eram significativas aos balineses. Para Geertz, era preciso pensar a 

cultura como texto que se deve interpretar. E esses planos de organização social, de 

uma certa forma, permitiram-no visualizar as relações significativas para os agentes 

sociais balineses, ou como os planos de organização social se entrelaçavam ou se 

opunham entre si.  

Nesse sentido, sete planos de organização social foram escolhidos para ser 

descritos, uma vez que permitem descrever a complexidade do que ocorre no 

cotidiano da escola indígena, pois a educação é um desses planos que se 

desdobram em outros planos significativos dentro de cada comunidade. Neste 

trabalho, deter-me-ei nos planos de organização social observados no interior de 

cada escola indígena. Os planos de organização são entendidos como 

compreendendo as relações significativas que os membros da comunidade 
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estabelecem com a escola, com as suas “tradições” e com membros externos à sua 

comunidade.    

 A proximidade com as comunidades pesquisadas proporcionou-me 

observar a prática do professor indígena dentro das unidades educativas, 

designadas como “escola diferenciada”. Nesse sentido, observamos que a dinâmica 

da escola é permeada de significados. O que me chamou a atenção, ao visualizar 

essa prática por meio dos planos de organização social de Geertz, é que professor 

indígena, para dar conta da dinâmica da escola, necessita ser pesquisador de sua 

própria cultura, e a etnografia é o instrumento essencial para a realização de seu 

trabalho. Porém, para os professores pesquisados, essa prática nem sempre é tão 

simples. Há professores cujas condições de possibilidades para o exercício da ação 

educativa são precárias demais. Há idosos que precisam sair de suas aldeias e não 

têm tempo para ir à escola. Há professores que não professam a mesma fé da 

comunidade e preferem morar fora do território comunitário.  

As comunidades tentam se organizar, mas a burocracia é grande para criar e 

manter ativas suas associações. Espera-se pela providência do professor, mas ele 

tem muitas atribuições burocráticas, como preencher diários, atas, produzir material 

didático, fichas, formulários e outros – tudo tem que ser preenchido e apresentado à 

SEMED – além de atuarem em dois horários na escola indígena. Tais atividades 

inviabilizam ou dificultam o seu eventual deslocamento além do espaço físico da 

comunidade, entretanto, a ação coletiva no âmbito da comunidade ajuda-os a dar 

conta das atividades da “escola diferenciada”.  

Por meio dos planos de organização social de Geertz, (1999) busco 

compreender isso. Além de dar continuidade à iniciativa de organização das 

associações, mesmo com restrições, não aceitar a saída dos professores indígenas 

da escola, mesmo quando vão reivindicar merenda em outras instituições, participar 

de lutas com interesses coletivos dos indígenas em Manaus ou participar de 

atividades de formação impostas pela Gerência de Educação Escolar Indígena da 

Secretaria Municipal.  
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1.2.2.1 Primeiro Plano: Escola e Recursos Naturais 

 

  
 
 
 
 
 
  
Da esquerda para a direita. Foto 1: Professor Indígena ensinando alunos a pescar. Foto 2:  
Estudantes indígenas dando leite para o tatu. Foto 3: Professor indígena com estudantes na roça. 
Foto 4: Estudante Kokama cortando maniva para colher mandioca para fazer farinha. 
Fonte: Aldeia Kuanã, acervo do professor indígena Joilson da Silva Paulino, setembro de 2008. 
Comunidade Nova Esperança Kokama, acervo do professor indígena Orígenes Corrêa Rubim,  
outubro de 2008.  

 

O primeiro plano de organização social compreende as relações entre o 

espaço educativo, denominado pelos agentes sociais de escola diferenciada e o uso 

dos recursos naturais. A relação com os recursos naturais não se restringe ao uso, 

pois existe um conhecimento mágico aos cuidados dos indígenas (ver Fotos 1, 

2,3,4), expresso por seus mitos ou nas práticas de ajuda mútua na construção de 

suas moradias, na produção de seus artesanatos de seus instrumentos de dança e 

de pesca. No permanente contato com a natureza, essa relação mostrou-se 

dinâmica. Na cidade, a escola é o espaço social onde essa relações se intensificam.  

Elas são apresentadas no projeto que o professor indígena e a comunidade 

escolhem para ser desenvolvido por determinados períodos nas próprias 

comunidades e podem passar a fazer parte do cotidiano da escola.  

Esse plano é evidenciado nos projetos de ensino e aprendizagem, cujas 

características podemos encontrar no caderno de campo de um professor bilíngue, 

nesse caso, o professor da aldeia Kuanã: 

 

Projeto Pirá ita kuieiras sará ou peixes do rio Cuieiras. Objetivo: 
Conhecer os tipos de peixes e épocas boas para pesca-existente no 
rio Cuieiras. Atividades propostas: Falar dos peixes existentes no rio 
para crianças; Ensinar as práticas tradicionais de pesca para os 
meninos; Sair com os alunos para ir pescar; Diferenciar peixes lisos, 
de escamas e de ferrão; Pedir para os alunos desenhar e pintar os 
tipos de peixes ou pira Paraná Kuieiras upé – no rio Cuieiras; 
Apresentar o trabalho feito com os alunos para a comunidade, aldeia; 
Construir cartazes para a escola sobre o trabalho feito com os peixes; 
Levantamento sobre mitos sobre os peixes pesquisados. Recursos 



51 

 

que serão utilizados: canoa, remo, motor, gasolina, anzol, linha, 
matapi, cakuri minhoca e outros. (PAULINO, 2008)

22
 

 

Nota-se que o projeto que inicia o ano letivo “Os peixes do rio Cuieiras” 

aborda uma prática que é fundamental para a sustentabilidade dos moradores dessa 

aldeia. O professor, ao trabalhar esse projeto, envolve toda a comunidade numa 

interação entre crianças, jovens e adultos. O término do projeto é algo elementar. 

Apesar da realização de uma festa no final da explicação do projeto, abre-se 

possibilidade para as novas práticas que poderão perdurar. Eles poderão continuar 

com essas práticas pelo tempo que morarem na aldeia. Esse tipo de projeto é 

realizado com todas as comunidades que possuem professores indígenas atuantes 

e conhecedores das regras de uso dos recursos naturais. O outro exemplo que 

podemos citar refere-se aos Tikuna da Cidade de Deus: 

 

Projeto: Plantas medicinais; Objetivo: Conhecer as plantas medicinais 
da comunidade e fora da comunidade. Atividades Propostas: Levar as 
crianças para conhecer as plantas medicinais; Conhecer os nomes 
das plantas medicinais; Trabalhar partes das plantas, como crescem; 
Conhecer como plantam as sementes; Como retirar as plantas da 
floresta e para que serve; Fazer as crianças produzirem as letras com 
os nomes das plantas; Ensinar como as folhas são utilizadas para 
combater as doenças; Tirar barro preto, misturar e plantar; Colar os 
nomes das plantas no papel; Identificar cada parte da planta; Pedir 
para os alunos retirarem os produtos das plantas medicinais; Plantar o 
filho de cada planta encontrado na comunidade ao redor da escola. 
Recursos necessários: carro para levar as crianças, livros, textos, 
desenhos e pinturas. (FÉLIX, Aldenor Basque, 2008)

23
 

 

Ao descrever mais um projeto desenvolvido pelo professor indígena, elucidei 

algumas das interrelações entre os planos da pesca e da saúde. O espaço escolar é 

o espaço social que proporciona as relações com os recursos naturais, tanto com as 

crianças, quanto com jovens e adultos. Nesse sentido, penso que os conhecimentos 

tradicionais não se dissociam das regras de uso dos recursos naturais, seja na 

pesca, na agricultura, na caça ou na coleta.  

O plano de organização social escola e recursos naturais expressa uma ação 

coletiva organizada e uma ampliação das interações sociais que consolidam seus 

territórios específicos, principalmente porque muitos dos recursos naturais que eles 

trabalham na cidade são trazidos de outras localidades. Alimentos que são caros na 

cidade, como farinha e banana; matéria-prima para o artesanato, como palhas e 

                                                 
22

 PAULINO, Joilson da Silva. Projeto de aprendizagem. Projeto retirado de seu caderno de campo 
com o período de 30 de janeiro a 30 de abril de 2008. 
23

 FÉLIX, Aldenor Basque. Diário de atividades do professor. Registro do mês de maio de 2008. 
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cipós, plantas medicinais, palhas de aranã, cipó, fibra de tawari, urucum, jenipapo e 

outros são “encomendados” por eles a parentes das aldeias. Estabelecem um 

complicado circuito de trocas, cujas atividades são desenvolvidas durante todo o 

ano. Cada escola e suas respectivas comunidades trabalham elaborando e 

reelaborando suas expressões tradicionais (símbolos, artesanato, dança e outros) 

afirmando ou reafirmando suas identidades coletivas na cidade, apoiadas nessas 

trocas constantes com as aldeias de “origem”.  

Há algum tempo, era mais fácil obter os produtos das aldeias. Atualmente, 

não se pode transportar determinados “produtos naturais”, pois o IBAMA fiscaliza 

tudo e estabelece proibições. Não se pode ter penas ou plumas naturais. A bebida 

tradicional “ayuaska”, produzida com determinadas ervas, não se pode mais ser 

transportada, pois os seguidores de uma seita conseguiram patenteá-la e agora 

apenas com a autorização dessa seita é que se pode conseguir a guia de transporte.  

Descobrimos que a bebida tradicional “ayuaska” não mais pertencia 

legalmente aos indígenas quando os parentes do Zezinho Yube, Kaxinawá, foram 

participar do III Encontro das Línguas Tupy e levaram seu chá para fazerem um 

ritual em Brasília. Ao chegarem ao aeroporto, as bebidas ficaram detidas. As 

autoridades pediram que fosse apresentada a permissão da seita para transportá-la. 

Nesse sentido, os produtos naturais, além de passarem a ser de propriedade de 

terceiros, estão sendo substituídos por produtos industrializados.  

 

 

1.2.2.2 Segundo Plano: Escola e Escola Regular 

 

 

Foto 5: Escola Indígena e Escola Regular – Comunidade Nova Canaã/ Aldeia Kuanã. 
Fonte: Acervo do professor indígena Joilson Paulino, maio de 2008. 

 

Na cidade de Manaus, a escola indígena trabalha com conhecimentos da 

língua e da cultura indígena, enquanto a escola regular trabalha com conhecimentos 

universais (Foto 5). Mas o professor indígena também ajuda seus alunos a fazerem 

atividades da escola regular. Os alunos estudam em escolas regulares próximas de 
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suas aldeias. Entretanto, não significa que esses estudantes que saem da aldeia 

para estudar possam ir caminhando para a escola regular. Eles precisam utilizar o 

ônibus escolar ou lancha de transporte escolar. 

 Em muitas comunidades, o ônibus não consegue entrar e os alunos não vão à 

escola. Há casos em que os alunos não conseguem dinheiro para ir à escola e por 

isso desistem. Nessas condições, as comunidades indígenas de Manaus lutam para 

que o professor indígena também ensine conhecimentos da escola regular, 

juntamente com os conhecimentos tradicionais, e sejam legalmente reconhecidos, 

como já ocorre na comunidade indígena Três Unidos, do povo Kambeba, em que o 

professor indígena assume tanto a escola diferenciada de seu povo, quanto os 

ensinamentos a respeito dos conhecimentos universais da escola regular. Esse caso 

é único em Manaus, os demais professores são apenas professores indígenas da 

“língua e cultura” de seu povo. Vejamos a fala do professor Karapãna: 

 

Hoje não houve aula na escola regular, a professora responsável foi 
para cidade, está fazendo sua pós-graduação. E eu, como sempre, 
faço atividade extra-classe com alunos da Educação Indígena. No 
meu horário de trabalho vamos pescar, fazermos brincadeiras, 
construímos arcos e flechas. As atividades extra-classe são melhores 
do que na sala de aula, fora da sala, temos liberdade junto da 
natureza. Podemos correr pular na água. (PAULINO, 2008)

24
 

 

Esse plano de organização social expressa a luta pelo reconhecimento da  

escola e do professor indígena na cidade para que possam ter autonomia e assim  

assumir integralmente a Escola Indígena. Mas, enquanto não acontece a efetivação 

desse direito, os alunos estudam um período na escola regular e o outro na escola 

indígena. A distância entre essas duas realidades, às vezes, é de quilômetros, 

outras, apenas o horário, mas historicamente, séculos. 

 

É muito importante que haja um elo entre essas duas educações –  
Diferenciada e Nacional [conhecimentos universais] – pra que as 
coisas melhorem hoje. (Entrevista cedida pelo professor Raimundo 
Cruz, no dia 22 de junho de 2010, na Universidade do Estado do 
Amazonas). 
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 PAULINO, Joilson da Silva. Diário de Classe, outubro de 2008. Aldeia Kuanã. Manaus (AM). 
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1.2.2.3 Terceiro Plano: Escola e Residências 

  

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita. Foto 6: Casas próximas da escola. Foto 7: Professor indígena Kokama 
ministrando aula no barracão da comunidade. Foto 8: Centro Cultural Tikuna Wotchimücü na 
realização da oficina de mapas. 
Fontes: Fotos 6 e 7: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, outubro de 2009. Foto 8: Acervo do 
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, setembro de 2009. 
 

Nas comunidades, as escolas funcionam dentro do centro cultural, também 

conhecido como “barracão”. Nesse espaço, ocorrem as reuniões, as assembleias, as 

festas, os rituais, os cultos, a produção de artesanato e de remédios tradicionais, como 

observamos nas fotos acima, que expressam a condição de muitos barracões onde 

funcionam as escolas e também algumas residências feitas de palha, madeira, zinco e 

tijolo e outras de lona. O barracão é a extensão das residências; nesse ambiente ocorre 

a relação de solidariedade com todos os que residem na comunidade. A escola acolhe 

a todos, numa reciprocidade peculiar dos povos indígenas, o que não significa que não 

ocorram conflitos nesse “espaço social”. As reuniões e assembleias são definidoras de 

encaminhamentos que “mexem” com a vida da comunidade. 
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1.2.2.4 Quarto Plano: Escola e Comunidades Indígenas 

  

 
Fotos 9, 10 e 11: Apresentação das vestimentas do Ritual da Moça-Nova, Festa Cultural, 
comunidade de Vila de Betânia – Alto Solimões.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, fevereiro de 2007. 

 
As fotos acima revelam a produção de materiais que são confeccionados nas 

aldeias para os indígenas da cidade. Não há delimitação de território no sentido 

denotativo, mas uma consolidação de territorialidades específicas para além das 

terras indígenas tal como reconhecidas juridicamente. Os indígenas estão em 

constante relação com as suas “origens” e com “parentes” em diferentes lugares, 

não importando as distâncias físicas. 

Quando necessitam de matéria-prima para o artesanato ou qualquer outro 

material, reúnem-se e encaminham alguém para localizar em outra comunidade e 

assim conseguir obtê-la. A escola, quando realiza seus projetos pedagógicos, 

procura matéria-prima para as exposições em comunidades vizinhas, não 

importando a distância geográfica. Assim, o plano social escola e comunidades 

indígenas é “o limite”, pois suas interações constituem o início da “inversão de vários 

outros planos” (GEERTZ, 1999, p.291).  
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1.2.2.5 Quinto Plano: Escola e Formas Religiosas 

 

 

Da esquerda para a direita. Foto 12: Culto evangélico no Barracão da comunidade Y‟aperehyt. Foto 
13: Tuxaua Moisés da comunidade Y‟aperehyt, na preparação para o Ritual da Tucandeira. Foto 14: 
Festa Kokama na comunidade Nova Esperança no Brasileirinho.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, novembro de 2010.  

 

A relação da escola não indígena com as indígenas ocorreu de forma 

violenta, massacrando as expressões culturais dos indígenas. A entrada do 

cristianismo nas aldeias transformou a relação do que era “sagrado”, desautorizando 

“religião”, rituais e festas tradicionais, redefinindo, em decorrência disso, o profano 

para esses povos. A ação pedagógica dos não indígenas alterou essa relação. 

 Atualmente, na cidade de Manaus, as comunidades mantêm relações com 

diversas confissões e formas religiosas, sejam elas católicas, evangélicas ou outras. 

O plano escola e formas religiosas expressam uma tensão permanente. Não há um 

modelo religioso para essas comunidades, mas a religião é uma forma de a 

comunidade ter um autocontrole sobre um dos principais problemas vivenciados 

pelos povos indígenas: a bebida alcoólica. 

 As festas e as comemorações religiosas que ocorrem nas escolas para a 

comunidade são compartilhadas por “todos”.  Exemplo disso são as comunidades 

Nova Esperança e Kokama que, com freqüência, realizam batizados no “barracão” e 

em outro momento fazem culto evangélico na mesma instalação. As comunidades 

pesquisadas mantêm uma estreita relação com as formas religiosas: Igreja Católica 

por meio do CIMI e da Pastoral Indigenista, Igreja Adventista, O Nazareno, 

Universal, Batista, Presbiteriana entre outras. 

Em Manaus, as unidades associativas de caráter étnico acabaram por aderir 

a uma facção cristã já conhecida por elas em seu lugar de “origem”. Grande parte 

dos indígenas que vêm do Alto Rio Negro seguem a religião católica, como é o caso 

dos membros da AMARN. Já os indígenas oriundos do Alto Solimões aderem 
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principalmente à religião evangélica, como é o caso dos indígenas da comunidade 

Tikuna Wotchimaücü. Mas vai depender muito da relação que se tem com as formas 

religiosas do local de “origem”. Essas relações são tão estreitas que se procuram 

mantê-las na cidade. 

A relação associativa expressa o caráter religioso da comunidade. A exemplo 

disso, Bonin (1999) apresenta, em seu trabalho de dissertação sobre o povo Kambeba da 

comunidade Três Unidos, que a forma religiosa assumida por eles era católica. Segundo 

essa autora, isso teria se dado pelo fato desse povo ter tido seu primeiro contato com a 

forma religiosa ocidental em 1686. Em virtude disso, “na memória coletiva, os Kambeba 

sempre foram católicos” (BONIN, 1999.p.26). Por outro lado, as pastorais sociais do 

grupo católico se encarregam de prover os agentes sociais de formação sociopolítica a 

partir de uma teologia cristã no campo da consciência política. As demais, além de levar 

os conhecimentos cristãos, ajudam assistencialmente com remédios, roupas, alimentos e 

chegam até a fazer saneamento básico em algumas aldeias. 

 

1.2.2.6 Sexto Plano: Escola e Artesanato 

 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita. Foto 14: Centro Cultural e Escola Tikuna – produção de artesanato. 
Fonte: Acervo da Gerência de Educação Escolar Indígena, julho de 2007.  
Fotos 15 e 16: Centro Cultural e Escola Karapãna, Aldeia Kuanã. 
Fonte: Acervo do professor Joilson da Silva Paulino, julho de 2007 e outubro de 2009, 
respectivamente. 

 

As imagens das fotos 14, 15 e 16 representam comunidades de Manaus que 

trabalham nas escolas a produção de artesanato. O professor, os homens, as mulheres e 

as crianças da comunidade participam de todo o processo da confecção do artesanato. 

A escola diferenciada é espaço de interações de compartilhamento de todas 

as formas de expressão cultural e uma delas é a produção de artesanato. Na 

maioria das comunidades, são as mulheres que direcionam o trabalho, não 

excluindo os homens. Para essa produção, é necessária a matéria-prima que, na 
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cidade, é de difícil acesso, mas, como mencionamos anteriormente, encontram-se 

alternativas para obtê-las, seja nos mercados, seja em bosques públicos ou em 

árvores espalhadas pela cidade ou pelas matérias-primas que vêm das aldeias. 

De posse desse material trazido de outras comunidades, ou compradas no 

centro da cidade, eles utilizam a escola, por meio das atividades realizadas pelo 

professor, para ensinar os alunos a produzirem tais materiais: anéis, pulseiras, 

brincos, cintos, cestarias, arcos, panelas e fogareiros de barro, matapi25, esculturas 

de madeira, flechas, zarabatanas, peneiras, abanos entre outros.  

A escola e as comunidades passam a intensificar as relações, tornando-se 

parceiras, possibilitando a vinda de recursos que ajudam na autossustentabilidade 

da comunidade de forma coletiva. Nesse sentido, cada plano social teria um ponto 

de partida, que é a escola. E os entrelaçamentos desses planos se dão por meio da 

prática do professor indígena, de forma relacional, ou seja, nas atividades realizadas 

pelo professor no cotidiano da escola indígena.  Ao mesmo tempo em que se 

trabalha o artesanato, trabalham-se outros planos. Isso certamente vai depender da 

prática do professor indígena e da dinâmica da comunidade. Nesse sentido, o 

professor Joilson da Silva Paulino, Karapãna da aldeia Kuanã, leva os alunos para 

“colher material para confecção de artesanato na mata próxima da aldeia” 

(PAULINO, 2010). O ensinamento se dá pelo conhecimento aprofundado do 

ecossistema local. 

Esse material é levado para a escola e lá passará pelos meios de produção 

monitorados pelo professor e orientados pelos mais idosos  que conhecem as espécies 

e passam para os mais novos tal conhecimento. Dessa forma, o plano escola e 

produção de artesanato proporciona uma interação (ver Foto 5) de conhecimentos 

elementares, ditos “tradicionais”. Um dos resultados consiste na ampliação das relações 

que se formam por meio da venda do artesanato nas escolas indígena e não indígena, 

nas comunidades e nas praças. Passam a interagir com múltiplos agentes e agências, 

tais como os provedores da matéria-prima, as instituições que ajudam na venda de 

artesanato, como os turistas que vão comprar os artesanatos na escola e outros. Nesse 

sentido, as comunidades utilizam a venda de artesanato para suprir necessidades 

básicas e para ampliar seu estoque de relações sociais.  

 

                                                 
25

 Instrumento de capturar peixes. 
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Fotos 17, 18 e 19: Shopping do Artesanato – Comunidade Kambeba Três Unidos, Rio Cuieiras. 
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, agosto de 2010. 

 

1.2.2.7 Sétimo Plano: Escola e Saúde 

 

Pra fazer um remédio tradicional, a gente pega água, né, pega a casca, 
né, pega várias cascas de mato. Pra gente pegar essa casca, pra fazer 
tudo isso, a gente tem que pedir do dono, né, que todas as madeiras, 
todas as árvores é vivente, quando a gente tira uma casca dele, ele fica 
chorando, né. Então, pra ele fazer todo esse processo, a gente tem 
pedir dele, tem que dizer o que a gente quer, né, pra poder a gente fazer 
esse processo que a gente tá falando. (GOMES, Sebastião Castilho, 48 
anos, entrevista realizada na SEIND, fevereiro de 2010). 

 

Há indígenas que chegam à cidade em busca de tratamento médico. Apesar 

de terem profundo conhecimento da medicina tradicional, procuram os postos de 

saúde e hospitais para serem atendidos devido à gravidade de seus problemas. Os 

indígenas, que estão organizados em comunidade, são atendidos pelo Distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI), por unidades de saúde governamentais e não 

governamentais. Essas unidades disponibilizam uma equipe de agentes de saúde 

para esporadicamente visitar as comunidades.  

As consultas são agendadas por agentes de saúde, que utilizam o espaço 

escolar para a realização de palestras, reuniões, e para aplicar vacinas, como relata 

o professor Joilson da Silva Paulino em seu diário (2008): “na escola não houve 

aula, houve atendimento médico, com vacinas contra gripe, sarampo, de reforço e 

atendimento dentário”. Nesse sentido, a escola é o local onde se realiza o 

tratamento de saúde. 

Quando esses raros atendimentos chegam à escola, a comunidade se 

mobiliza, passando o dia inteiro lá. São muitas as atividades realizadas pelos 

agentes de saúde quando vão às comunidades. Os professores indígenas 

acompanham as ações, intermediando qualquer conflito que venha a surgir. 
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 Há também universidades públicas e particulares que realizam pesquisas 

com plantas medicinais nas comunidades, proporcionando por determinados 

períodos uma ponte no tratamento de certas doenças por meio das duas medicinas. 

Uma vez que determinadas doenças são tratadas com remédios produzidos pelas 

próprias comunidades, buscam plantas medicinais nas aldeias de “origem” ou de 

outras comunidades vizinhas. 

Nos projetos desenvolvidos pelo professor, um ancião que tem conhecimento 

desses remédios tradicionais é levado para a sala de aula. Lá, ele expõe seu 

conhecimento e faz a preparação do medicamento para os estudantes observarem como 

é produzido. A partir dessa descrição, ensina como e para que ele deve ser usado. 

 

Projeto: As plantas medicinais na cultura Kokama; Objetivo: Levar os 
alunos reconhecerem as plantas medicinais na comunidade. 
Procedimentos: Identificar as plantas que curam e onde ela pode ser 
encontrada. Trazer amostra para escola para a sala de aula e 
explicar a sua importância. Pedir para as senhoras e selhores idosos 
fazerem uma palestra com as crianças sobre o assunto. Levar os 
alunos para conhecer, colher folhas, casas e raízes das plantas que 
curam. (RUBIM, 2008)

26
 

 

Todas as comunidades indígenas da cidade procuram manter “vivos” os 

conhecimentos da “medicina tradicional” por meio de projetos desenvolvidos nas 

comunidades pelos professores. Atualmente, as comunidades estão lutando para 

que o poder público contrate agentes de saúde indígenas de seu próprio povo para 

permanecer sempre em suas comunidades. Tomamos como exemplo a ação que 

ocorre em relação à saúde na escola: 

 

Hoje, como de sempre quando tem alguma ação que envolve a 
Saúde, eu adio a minha aula para meus alunos poderem ir com os 
seus pais, é claro, a esse atendimento. Como ontem, dia dez, foi aqui 
na Aldeia [...] Nós somos atendidos pela Saúde Indígena. A saúde é 
fundamental para as nossas crianças, não devemos descuidar de 
nossa saúde, sejam crianças, jovens, adultos, não devemos abrir 
mão da saúde. (PAULINO, 2008)

27
 

 

Desde janeiro de 2005, faço visitas regulares às comunidades indígenas em 

diferentes locais de Manaus, como Nova Esperança, Wotchimaücü, Y‟aperehyt e 

outras. Observamos que doenças que predominam na comunidade são ocasionadas 

pela situação social em que os mesmos se encontram nas periferias da cidade. 

                                                 
26

 RUBIM, Orígenes Corrêa. Caderno de Campo: Projeto de aprendizagem, janeiro a abril de 2008. 
27

 PAULINO, Joilson da Silva. Diário de classe, julho de 2008.  
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Doenças como malária, verminose, dengue, coceiras e feridas no corpo inteiro são 

difundidas. Tais doenças, em determinados períodos do ano, são mais comuns, 

esvaziando a escola. O professor necessita chamar os profissionais da saúde para 

visitar a comunidade e, assim, conseguir apoio para resolver os problemas de saúde.   

 
 
Não temos que só procurar nosso remédio na farmácia, tem que 
preocurar nas ervas. Como nós estamos aqui na cidade de Manaus, 
nós temos que procurar nossas ervas, que é pra fazer o nosso 
medicamento. Como agora mesmo: tenho minha mãe operada, mas 
ela está sendo tratada com medicamento da nossa cultura, não é só 
com o remédio do hospital, é com o remédio da nossa cultura. 
(RUBIM, Orígenes Corrêa, entrevista realizada em 05 de novembro 
de 2010 na comunidade Nova Esperança). 

 

 

 

 
 
Fotos: 20, 21 e 22: Aldeia Kuanã, rio Cuieras. Mãe do professor indígena cuidando de suas plantas 
(Hortelã e Olhos de Santa Luzia). 
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, agosto de 2010. 

 

O professor indígena vai se constituindo em um mediador de diferentes planos 

sociais e, em decorrência disso, numa liderança que articula as relações entre a 

comunidade e organizações ou instituições oficiais a partir do espaço escolar. Nesse 

sentido, seu trabalho vai além do que é estipulado pelo poder público. A sua presença 

na comunidade o torna responsável para resolver problemas que surgem tanto na 

escola, quanto na comunidade, principalmente na ausência do cacique. Como 

salientamos acima, esses planos estão articulados dentro de um conjunto de práticas 

que corroboram com o processo de definição da identidade do professor indígena e 

reafirmam a especificidade de cada povo, marcando o processo de territorialização 
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específica, uma vez que o entrelaçamento desses planos se dá na prática do professor 

indígena ou no cotidiano de sua sala de aula. 

O antropólogo Geertz, ao analisar as aldeias balinesas, não conseguiu defini-las, 

mas constatou que havia entre elas vários planos de organizações sociais, e, no âmbito 

desses planos haveria uma grande variedade de outros planos, cada um com um grau 

de importância distinto. Nessa perspectiva, a escola indígena, vista segundo planos de 

organização social, é bastante complexa, pois cada povo, cada comunidade tem a sua 

forma de ensinar e aprender, colocando o grau de importância de reivindicação para 

cada um deles. O que nos parece comum nas escolas indígenas são essas realidades 

dispostas em diferentes planos. Dentro de cada um desses planos, encontraremos 

muitas variações, observadas no cotidiano da escola indígena. 

Dessa maneira, os planos de organização social nos ajudam a entender 

melhor o processo da Educação Escolar Indígena Diferenciada, que não pode ser 

reduzido a meras práticas pedagógicas ou calendários e currículos. A atitude 

reflexiva na Escola Indígena Diferenciada possibilita um olhar diferenciado sobre 

essas práticas. Assim, ela se inclina a perceber as posturas etnocêntricas 

autoritárias bem como os mecanismos de dominação que ameaçam as diferenças.  

O diálogo entre etnografia e educação realizada pelo professor indígena 

permite não só visualizar os campos de conflito, o mapeamento das situações e dos 

espaços relacionais, mas também, a atualização do debate entre conhecimento 

tradicional e conhecimento científico. O professor bilíngue irá descrever sua 

realidade para melhor visualizá-la e construir uma pedagogia diferenciada, por meio 

do diálogo com a comunidade. O professor estará sistematizando os conhecimentos 

ditos “tradicionais” de seu povo. 

Observa-se que as descrições desses planos só foram possíveis de serem 

percebidas por meio da etnografia da escola diferenciada, ou seja, da descrição da 

realidade desta escola. Dessa forma, a vivência do professor na comunidade, estando 

ele inserido na atividade pedagógica, ajuda-o a ser pesquisador, a sistematizar seus 

conhecimentos e a dar visibilidade à identidade e às territorialidades específicas em 

consolidação. Mas esse processo exige do professor uma formação que proporcione 

um olhar reflexivo sobre sua realidade e que, ao descrever sua realidade, ele perceba 

os diferentes processos de organização que a perpassam e como os indígenas 

estariam articulando-se para reivindicar seus direitos.   
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1.3  Associações Indígenas 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, os povos indígenas conquistaram 

direitos que fortaleceram a sua representação jurídica, resultando na formação de 

inúmeras associações indígenas e numa mobilização “política sem precedentes”28. 

Para Albuquerque (2004), esse crescente número de associações e organizações é 

resultado de um movimento indígena “mais dinâmico e organizado”. 

Atualmente, em todo o país, há uma crescente demanda de criação de 

associações indígenas, principalmente nas cidades. As associações indígenas são 

essenciais, uma vez que proporcionam a representação jurídica de sua comunidade 

diante das agências de governo que financiam projetos e de instituições não 

governamentais. Nesse sentido, os povos indígenas se apropriaram desse instrumento 

jurídico e passaram a utilizar como “estratégia de sobrevivências [...] para a 

consolidação de uma modalidade organizativa peculiar que agrupa concomitantemente, 

sob o mesmo conjunto de normas [...] diferentes etnias” (ALMEIDA, 2008, p.23).  

Dessa maneira, os indígenas na cidade se mobilizam para constituir e manter 

suas associações. Para isso, fazem assembleias e escolhem os membros da 

associação com critérios que, muitas vezes, fogem da organização “tradicional” da 

comunidade. Mediante essas transformações, “[...] as categorias de identidade aqui 

se tornam mais complexas, porquanto abarcam posições às vezes paradoxais [...] as 

diferentes etnias, línguas, origens e religiões é que estruturam as unidades 

associativas que lhes são comuns” (ALMEIDA, 2008, p.23). 

 As diferentes etnias e os respectivos agentes sociais que compõem as 

associações como lideranças e dirigentes formais devem saber “andar na cidade”. Esse 

conhecimento é elementar. Devem saber identificar os ônibus, chegar aos locais das 

instituições e organizações com as quais os associados se relacionam e elaborar 

projetos e estabelecer negociações. Às vezes, a liderança vem apenas com o dinheiro 

do transporte, razão pela qual muitos caciques idosos não são escolhidos para ser o 

presidente. Foi o que ocorreu com a criação da Associação Indígena Karapãna 

(ASSIKA) de Manaus. Eles escolheram o professor de sua comunidade para ser o 

presidente da associação. Em uma assembleia, todos concordaram em ser presidente, 

                                                 
28

 BAINES, Stephen G. As chamadas “aldeias urbanas‟ ou índios na cidade. Revista Brasil Indígena, 
Ano I, Nº7, Brasília/DF, Nov-Dez/2001. 



64 

 

o professor, pois, segundo eles, era o que sabia fazer os documentos, tinha facilidade 

em entrar nas repartições e conseguir fazer projetos para ajudar a comunidade. 

Vale ressaltar que a função das lideranças – professor, tuxaua e presidente da 

associação –, são chefias que, em princípio, não travariam disputas entre si. O que 

ocorre muitas vezes é o tuxaua ou cacique ser o presidente da associação ou o 

professor ser também eleito presidente da associação. Geralmente essas eleições 

ocorrem por meio de assembleias. Durante a votação, há divergências, mas, no final, é 

aceita a decisão da maioria. No entanto, muitas vezes ocorrem algumas situações, 

como durante a criação das associações para representar as comunidades indígenas, 

quando, muitas vezes se torna um fator de disputa interna e se utiliza o instrumento 

jurídico das associações como mecanismo de luta e, dependendo das escolhas que 

são realizadas no interior das associações, podem ocorrer interesses individuais em 

detrimento do coletivo.  

As associações indígenas estão aumentando cada vez mais, mas, ao mesmo 

tempo em que são criadas, aumentam as dificuldades de representar as 

comunidades por falta de experiência administrativa. Talvez isso esteja ocorrendo 

pelo fato de as associações serem criadas sem muito diálogo dentro das 

comunidades, pois, na cidade, nem sempre os indígenas residem próximos uns dos 

outros. Entretanto, elas continuam sendo instrumentos de estratégia nas 

mobilizações; “as diferentes etnias estariam se agrupando nessas unidades de 

mobilização as mesmas, mostrando-se cada vez mais autônomas e demonstrando 

profundos laços de solidariedade e coesão social” (ALMEIDA, 2008, p. 23). 

Para Almeida, as identidades coletivas se reorganizam em prol de interesses 

comuns, o que relativizou circunstancialmente as diferenças étnicas. Nesse sentido, 

encontraremos indígenas das etnias Tikuna e Kokama que se encontram no Alto 

Solimões ligados às associações em Manaus. Vejamos o quadro das associações das 

comunidades em que os agentes sociais entrevistados se encontram: 
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QUADRO 1 

AS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES DOS PROFESSORES INDÍGENAS – POVO TIKUNA 

Povo Símbolo 
Associação 

Indígena 
Ano de Fundação Localização 

Tikuna 

 
Associação 

Comunidade 

Wotchimaücü 

23/01/2004 
 

CNPJ: 
06.070.272/0001-44 

Rua São Salvador, 

1216 – Cidade de 

Deus 

 

Os Tikuna na cidade de Manaus são os mais organizados, foram acompanhados 

pela UFAM, pelo CIMI e pelo PI no início de sua organização. Passaram por muitas 

formações que lhes possibilitaram uma reorganização coletiva diferente das outras. Eles 

mesmos elaboram projetos e conseguem financiamentos, patrocínios para seus 

cantores. Mantêm sua associação organizada e, por meio dela, conseguem trazer 

projetos de sustentabilidade para a sua comunidade. A ACW representa um “órgão 

constituído que fortalece a cultura e objetiva fomentar uma formação política dentro da 

comunidade, procurando alternativa de geração de renda, visualizando uma melhor 

qualidade de vida para os Tikuna associados” (SILVA, 2009, p.53).  

O símbolo da associação foi elaborado pensando na representatividade étnica 

de seu povo. A sua organização é expressa no cuidado que eles têm com a associação 

ACW para que não fique inadimplente. Os Tikuna conquistam o espaço de valorização 

de sua arte “com pinturas de telas e afrescos, confecção e venda de artesanato [...]” e 

formação de grupos musicais (SILVA, 2009) na cidade de Manaus,  apesar de viverem 

em constantes conflitos com outros parentes Tikuna espalhados em outros bairros que 

não compreendem a forma organizativa do grupo Tikuna do bairro Cidade de Deus. 

 

QUADRO 2: 

AS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES DOS PROFESSORES INDÍGENAS – POVO KOKAMA  

Povo Símbolo 
Associação 

Indígena 
Ano de 

Fundação 
Localização 

Kokama 

 

Associação 

Kokama Indígena 

de Manaus (AKIM) 

Outubro 

de 2010 

Km 4, ramal 8; 

Brasileirinho – 

Puraquequara II 
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A comunidade Kokama, em 2005, era representada pela Coordenação Indígena 

de Manaus (CIKOM), cujo coordenador era Sebastião Castilho Gomes, Kokama. Ele 

não chegou legalizá-la, mas era reconhecida pelos órgãos indígenas e não indígenas. 

Após a saída do então coordenador Sebastião, a comunidade se reuniu. Decidiu fazer 

uma nova eleição para escolher um novo cacique e uma nova coordenação. 

Atualmente, a sua representatividade jurídica está na Associação Kokama Indígena de 

Manaus (AKIM), e seu representante é o cacique da comunidade Carlos Cezar da 

Costa Santos, mura. Seu Carlos é casado com uma Kokama, é cacique e presidente da 

associação. Num clima muito tenso, a assembleia foi realizada, mas, no final, ele 

venceu a votação. A CIKOM foi substituída pela AKIM, cujo símbolo da associação, 

segundo o cacique, representa as relações existentes entre os quatro povos que se 

encontram na comunidade: Kokama, Mura, Tukano e Sateré-Mawé. 

 

QUADRO 3: 

AS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES DOS PROFESSORES INDÍGENAS – POVO KAMBEBA 

E SATERÉ-MAWÉ  

Povo Símbolo 
Associação 

Indígena 
Ano de 

Fundação 
Localização 

Kambeba ----- 

Associação das 

Mulheres Indígenas 

Kambeba (AMISK) 

Outubro 

de 2010 

Comunidade Três 

Unidos 

Rio Cuieiras/Baixo 

Rio Negro 

Sateré-

Mawé  
----- 

Meta para 

2011 

Comunidade 

Y‟aperehyt 

Rua Norberto 

Wogal/Redenção 

 

A comunidade Kambeba Três Unidos tem, como uma das fontes de 

sustentabilidade, o turismo e o artesanato. Seus artesãos produzem as peças de 

artesanato em sua própria comunidade. Expõem as peças em local destinado aos 

turistas, quando chegam à comunidade. As famílias têm barracas, expostas em 

forma de círculo, para colocar seu artesanato.  Para o professor Kambeba, a 

regularização da associação significa ter mais condições de organizar, produzir e 

vender o artesanato.   
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Para os Sateré-Mawé da comunidade Y‟aperehyt, é recente a ideia de 

aceitação de criar uma associação para sua comunidade. Eles observaram que é 

muito importante essa representatividade jurídica para as reivindicações de suas 

demandas. A proposta é realizar uma assembleia em 2011 para criar a associação. 

 

QUADRO 4: 

AS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES DOS PROFESSORES INDÍGENAS – POVO KARAPÃNA 

Povo Símbolo 
Associação 

Indígena 
Ano de 

Fundação 
Localização 

Karapãna 

 

Associação 

Indígena 

Karapãn 

(ASSIKA) 

Agosto  

de 2009 

Aldeia Kuanã 

Rio Cueiras/ 

Baixo Rio 

Negro 

 

Esta aldeia também está no processo de legalização de sua associação. Os 

conflitos vivenciados por eles exigem um aparato jurídico organizado e legalizado 

para enfrentar as pressões externas próximas de sua aldeia bem como os conflitos 

com os invasores de seus recursos naturais, como as constantes retiradas de areia 

e seixo. Isto sem esquecer das ameaças de destruição do orquidário. Os membros 

desta comunidade estão sempre alerta, pois os conflitos, com os tiradores de areia, 

seixo e com os madeireiros são quase constantes.  

Nesse sentido, há uma constante necessidade da mobilização da 

comunidade para conseguir apoio a fim de impedir esse tipo de exploração. Mas 

esses e outros conflitos vivenciados por eles ajudam a fortalecer a sua unidade 

étnica associativa, levando-os cada vez mais a se organizar, demarcando seu 

território. Com esses fortalecimentos, muitos conflitos que existiam passaram a ser 

minimizados, principalmente em relação ao trabalho do professor indígena e da 

escola regular. 

Observamos nos quadros que as comunidades indígenas estão configuradas 

em processo de organização jurídica, e aquelas que não escolheram se organizar 

juridicamente também têm sua representatividade, encontrando outras estratégias 

para serem reconhecidas diante dos órgãos oficiais. Em Manaus, a Secretaria de 

Estado para os Povos Indígenas (SEIND) incentiva as comunidades indígenas a 

criarem suas associações, proporcionando atendimento jurídico para os indígenas 
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da cidade. No entanto, o número de servidores não atende às demandas dos 

indígenas da cidade, nem do interior, desencadeando uma longa espera para tal 

atendimento e uma tensão constante. 

Nessa perspectiva, as comunidades indígenas em Manaus procuram o poder 

público por meio do movimento indígena para reivindicar seus direitos em relação à 

saúde, educação e moradia na cidade, e buscam parcerias com várias organizações 

que possuam projetos para lutar em prol de seus direitos. 

Nessa luta, as relações vão-se constituindo com Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), Faculdade Tahirih, Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, 

UEA entre outros, além das relações que se constituem com as instituições 

governamentais, as quais, muitas vezes, por falta de diálogo com as comunidades 

indígenas, criam um clima de dúvida e incerteza nas ações realizadas nas áreas de 

saúde, educação, sustentabilidade. 

 Nessa perspectiva, exemplificamos com os nomes de instituições que 

trabalham com os povos indígenas em Manaus: Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Instituto do Patrimônio Histórico 

Nacional (IPHAN), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

(SEMASDH), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); IPÊ, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Fundação 

Nacional de Saúde( FUNASA), dentre outras instituições. 

Vale ressaltar que ainda falta uma articulação das organizações e 

associações indígenas de Manaus para enfrentarem as constantes imposições de 

políticas públicas desordenadas que camuflam a realidade do entendimento dos 

indígenas na cidade, conforme afirma Bourdieu (2006), a “violência simbólica” das 

imposições que desencadeam danos muitas vezes irreversíveis na cultura e na vida 

das comunidades indígenas na cidade. 

Dessa forma, as associações e organizações indígenas, por meio do 

movimento que as representam, estão no processo de territorialização que é 

resultado de conflitos no “campo de poder” em que, cada vez mais, o Estado procura 

estratégia para dominar (FOUCAULT, 2007). Nesse sentido, os processos de 

territorialização vão-se efetivando, como forma de resistência contra as imposições 

externas. 
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1.4  Processos de Territorialização 

 
O mapa abaixo apresenta o município de Manaus, no qual os nossos agentes 

sociais focalizados pela pesquisa estão localizados. Os indígenas Sateré-Mawé, no 

bairro da Redenção; os indígenas Tikuna, no bairro Cidade de Deus; os Kokama, no 

bairro Puraquequara II; os Kambeba, no rio Cueiras; e os Karapãna, também no rio 

Cueiras. Por intermédio do mapa, observamos muitas comunidades indígenas e a 

escassez de espaço físico para se localizarem e viverem em perímetro urbano. 

 Os povos indígenas estão limitados a realizar atividades mínimas visando à 

sobrevivência. Há uma constante busca por terras vagas ou terrenos baldios para abrir 

roças para plantar mandioca, cará, macaxeira, milho e ananás, e por lugares para 

pescar nos rios e lagos, caçar animais ou para coletar sementes, cipós e palhas.  
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Fonte: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, 2010. 

   



71 

 

Há uma estreita relação entre os indígenas e os recursos naturais. 

Necessitam deles para se alimentar, para construir suas casas, produzir suas 

canoas e remos, assim, como a sua utilização para elaborar remédios com plantas 

medicinais para cuidar das pessoas e animais doentes das aldeias. Predomina na 

fala dos entrevistados e na posição das associações indígenas uma representação 

idealizada dos indígenas para explicar seus conflitos na cidade. 

Afirmam que nasceram e aprenderam a respeitar os espíritos dos recursos 

naturais, sua língua, seus costumes e suas “tradições” numa relação de equilíbrio, 

pois os recursos naturais lhes dão aquilo de que necessitam para viver. “Cuidamos 

de nossas matas, de nossos rios, lagos, dos peixes, das aves como nossas próprias 

casas” (YAICATE, 2009, p.96).  

Nesse ambiente, ajudam-se mutuamente, compartilhando a comida, a bebida, 

a terra e o lago. Apesar de haver alguns conflitos internos, todos se ajudam e 

procuram estar vivendo sempre juntos em comunidade. Para Bauman (2003) 

comunidade representa um local em que os agentes sociais se sentem acolhidos e 

protegidos.  Pois este sentimento em relação à comunidade é aprendido, com a 

relação que se tem com a natureza, olhando seu comportamento de proteção, de 

união e astúcia.  

Abro um parêntese para colocar a visão dos professores indígenas dentro da 

comunidade. Alguns professores indígenas se sentem angustiados na comunidade, 

pois não lhes é permitido um comportamento que não seja de acordo com a 

comunidade. Bauman (2003) faz referência a falta de liberdade dentro da 

comunidade. Pois a “comunidade” relembra um local seguro nostálgico traz regras 

que os professores, como lideranças, não se sentem à vontade para cumprir.  

Com as interferências do Estado e o avanço do mercado global, de acordo 

com a antropóloga Tereza Cristina Cardoso Menezes (2009), os projetos de 

desenvolvimento que incluíam “abertura de estradas, construção de barragens, 

instalações de fazendas e abertura de novas áreas de garimpo”, impulsionaram a 

saída de indígenas, seringueiros, ribeirinhos e quilombolas de suas terras. Nesse 

sentido, o “progresso” não visualizava os agentes sociais que existiam nessas áreas, 

“visto que, não tendo uma identidade reconhecida e valorizada, constituíam apenas 

obstáculos ao progresso” (MENEZES, 2009, p.231). 

Antes desse encontro abrupto de uma cultura supostamente “universal” com 

várias culturas indígenas, assim viviam e não precisavam de demarcação de terra 
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para ter seus territórios respeitados, como veio a suceder. Todas as características 

de uma cidade garantidas pelo Estado de Segurança não têm nem fazem 

referências aos indígenas e outras identidades específicas, tornando-os caso de 

polícia na cidade (FOUCAULT, 2007).  

Esses agentes sociais, ao serem impelidos a se deslocarem para a capital, 

não têm possibilidade de acesso a condição econômica favorável para viver na 

cidade e vão para as periferias, ficando à mercê de toda sorte de abandono. Num 

processo de reorganização social marcado por sucessivos conflitos, passam a 

participar de movimentos pró-moradia, pró-saúde e outros movimentos, mas sempre 

sendo acompanhados de perto pela vigilância social, qualquer aparição suspeita 

desses agentes sociais seja em ocupação de terrenos, seja em praça pública, 

quando se apresentam em grupos, a polícia é acionada. 

 Atualmente, as lideranças lutam de diversas formas para terem seus próprios 

territórios, pois, conforme a fala do professor indígena Kokama, Orígenes Corrêa 

Rubim (2010)30, “aqui na cidade lutamos por moradia, lutamos para termos direito ao 

usufruto de nosso território escrito na Constituição Federal de 1988. Essa foi uma 

das grandes lutas que tivemos e em seguida outra luta para que ela seja efetivada”. 

O que expomos acima exemplifica a visão de mudança do conceito de 

território. Procuramos sempre associar os problemas às relações de poder, 

conforme Saquet (2007), interpretando Foucault. Tais conceitos vieram mudar a 

geografia tradicional, que considerava território como “paisagem e região (natural ou 

geográfica) em detrimento do significado de território” (SAQUET, 2007, p.34), 

considerado como espaço relacional. Nos dias atuais, como expressamos 

anteriormente, a concepção de território está relacionada a uma dinâmica em que o 

conceito geográfico não atende mais a essa demanda, necessitando “substituir a 

ideia de espaço homogêneo e a de posição geográfica pela de posição relacional”  

(SAQUET, 2007, p.35). 

Nos trabalhos do PNCSA31, os espaços relacionais podem ser representados 

de muitas maneiras, emergindo como estratégias de elaboração de identidade 

                                                 
30

 Rubim, Orígenes Corrêa. Entrevista cedida pelo professor indígena Kokama na comunidade Nova 
Esperança, no dia 5 de novembro de 2010. 
31

 Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. 
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coletiva, exemplificados nas comunidades Sateré-Mawé (PNCSA, 2009a) 32  e na 

AMARN (2009b)33. Nessa perspectiva, os professores indígenas, juntamente com 

suas comunidades, lutam por saúde, educação e, principalmente, por moradia na 

cidade e passam a se organizar e se reorganizar coletivamente pela escola ligada às 

associações, num espaço social que delimita suas territorialidades específicas. 

Nosso campo empírico, neste caso, expressa as experiências de educação 

escolar indígenas dessas unidades associativas, dado que nelas foram realizadas 

oficinas de mapas, a partir das quais as lideranças indígenas elaboraram fascículos 

sobre as relações socioculturais. Essas ações têm mostrado que, antes de ser 

pensada a identidade do professor indígena e da escolar indígena, há um novo 

processo de territorialização diferente da situação colonial, do qual faz parte aquela 

construção social da educação diferenciada. 

 Esse modo de perceber etnográfico traz à tona questões pertinentes aos 

direitos de educação diferenciada como resultantes das formas organizativas das 

unidades étnicas. Preliminarmente, nesse contexto se faz necessário explicar 

territorialização e territorialidades específicas, a fim de situar a reflexão. Utilizo os 

principais aspectos relacionados por João Pacheco de Oliveira, que definem 

processos de territorialização:  

 

[...] a noção de territorialização é definida como um processo de 
reorganização social que implica: i) a criação de uma nova unidade 
sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica 
diferenciadora; ii) a constituição de mecanismos políticos 
especializados; iii) a redefinição do controle social sobre os recursos 
ambientais; iv) a reelaboração da cultura e da relação com o 
passado. (OLIVEIRA, 2008, p. 22) 
 

 

As cinco características do processo de territorialização, acima mencionadas, 

ajudam a entender a dinâmica das relações dos agentes sociais. A experiência de 

campo nos faz aproximar dessa definição como “processo de reorganização social”, 

que implica fatores expostos acima, como forma de esclarecer essas novas 

maneiras de pensar os espaços de luta, de organização e reorganização coletiva, 

como instrumento de defesa e reivindicação pelos seus direitos.  

                                                 
32

 Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Indígenas nas cidades de Manaus, Manaquiri e 
Iranduba: processo de territorialização dos Sateré-Mawé. Fascículo 23. Série: Movimentos Sociais e 
Conflitos nas Cidades da Amazônia. Agosto de 2008. 
33

 Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Associações Indígenas na Cidade de Manaus. 
Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, Numiã Kura. Fascículo 24. Série: Movimentos 
Sociais e Conflitos nas Cidades da Amazônia. Abril de 2009. 
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Consequentemente, os conceitos de “territorialização” e “territorialidade” dão conta 

das relações sociais no contexto colonial, cujo significado se aproxima mais da 

geografia.  

Entretanto, esses mesmos aspectos podem ser vistos no que se entende como 

“novo processo de territorialização”, que explica não a sujeição, própria do período 

colonial e sua extensão, mas a posição dos indígenas na situação política atual, 

dentro de um campo de conflito, em que a identidade é acionada com o sentimento 

de pertencimento às comunidades indígenas. Além disso, esse novo processo 

desconstrói uma visão dogmática das dicotomias sociais, que podemos ilustrar por 

meio do ponto de vista do seguinte argumento: 

 

Através desse processo peculiar de territorialização verifica-se que 
expressões organizativas e formas de ocupação que são pensadas 
como intrínsecas à área rural despontam dentro do perímetro urbano, 
levando os estudiosos a relativizarem as dicotomias rural/urbano e 
nômade/sedentário na caracterização das chamadas „comunidades 
tradicionais‟ e no reconhecimento de suas expressões identitárias 
(ALMEIDA, 2008, p. 87). 

 

A reflexão  acima referenciada é contemplada na pesquisa de campo, quando 

observamos que, na cidade, as comunidades indígenas mantêm relações culturais, 

sociais e econômicas com suas comunidades de origem lutando pelo 

reconhecimento de suas aldeias como terras tradicionalmente ocupadas na cidade. 

Nessa perspectiva, os povos indígenas que, no passado, enfrentavam os 

colonizadores para manterem seus territórios, agora, realizam na cidade 

mobilizações semelhantes, a partir da força política das identidades assumidas. 

Nesse campo, os indígenas se unem na forma de associações e ganham visibilidade 

e poder político para, inclusive, intervir nas determinações governistas que tentam 

planejar o espaço urbano. 

 Assim, constata-se que as ações identitárias ganham força no âmbito do 

movimento social indígena (ALMEIDA, 2008, p.118). Observei durante a pesquisa 

que os professores indígenas de Manaus foram levados a se afastar um pouco 

desse movimento, o que ocasionou prejuízos à escola diferenciada. Absorvidos na 

implementação da escola, começaram a querer preencher individualmente todas as 

lacunas e chegaram até a comprometer seu estado de saúde. A sobrecarga de 

trabalho os deixou doentes. 
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As comunidades e os professores indígenas estão, agora, aos poucos, 

empenhadas em se reorganizarem novamente em suas comunidades, associações, 

coordenações e, por meio do movimento indígena, reivindicarem o respeito à 

diferença, aos processos próprios de aprendizagem e à desburocratização da escola 

com as suas intermináveis fichas e relatórios. 

 Nesse sentido nos reportam ao longo período de dominação e a luta que se 

deu a partir de 1970, quando os povos indígenas iniciam um processo de articulação 

para criar uma nova estratégia em defesa de seus direitos frente à dominação. A 

implementação dessa nova estratégia foi a emergência de várias organizações, que 

formam hoje o movimento indígena. 

 

No Brasil existem muitos movimentos indígenas, uma vez que cada 
aldeia, cada povo ou cada território indígena desenvolve seu 
movimento. Mas as lideranças indígenas brasileiras, de forma sábia, 
gostam de afirmar que existe sim um movimento indígena, aquele 
que busca articular todas as diferentes ações e estratégias dos 
povos, na perspectiva de uma luta articulada em torno dos direitos e 
interesses comuns. Foi esse movimento articulado, apoiado por seus 
aliados, que conseguiu convencer a sociedade brasileira e o 
Congresso Nacional Constituinte a aprovar, em 1988, os direitos 
indígenas na atual Constituição Federal. (LUCIANO, 2008, p.53). 

 

Essas questões nos ajudam a entender o que vem ocorrendo com os povos 

indígenas em relação ao ressurgimento de frente de organização em defesa da 

efetivação de seus direitos coletivos. Os indígenas de Manaus se mobilizam de 

diversas formas para lutar contra a falta de moradia, de atendimento à saúde, da 

não efetivação de direito aos territórios por eles ocupados. Assinalam, também, a 

escassez de peixes como resultado da pesca predatória dos “geleiros”, 

denominação dada para indústria de pesca e pescadores profissionais e caçadores 

que pegam peixes e animais em grande escala para vender. Issto foi observado 

durante reuniões realizadas nas comunidades indígenas. Além desses problemas, 

os moradores indígenas enfrentam problemas das sobreposições de domínio das 

terras, como as várias Unidades de Conservação de diversas modalidades rio 

Cuieiras, onde há 7 aldeias.  

Para ilustrar, contextualizo o campo de conflito do rio Cuieiras, em que os 

professores indígenas e suas comunidades estão à mercê dos órgãos 

governamentais e não governamentais, que ditam as regras de convivência e 

sustentabilidade de suas comunidades. Pela margem esquerda, temos o Parque 

Estadual do Rio Negro Setor Sul e a Área de Proteção Ambiental Margem Esquerda 
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do Rio Negro. Na Margem Direita, o Parque Estadual do Rio Negro Setor Norte e o 

Parque Nacional do Jaú. O arquipélago, por sua vez, está inserido na Estação 

Ecológica de Anavilhanas. Há, além destes, a área da Marinha e o Assentamento do 

INCRA. 

 

A região denominada Baixo Rio Negro é compostas de populações 
indígenas e não indígenas dividas em comunidades que ficam dentro 
do rio Cuieiras, como: Três Unidos, povo Kambeba; São Sebastião 
não indígena; Nova Kanaã/aldeia Kuanã, povo Karapãna; Nova 
Esperança, povo Baré; Boa Esperança, povo Baré e Barrerinha, povo 
Baré. A outras ficam no rio Negro, como: Baixote, Caioé, Araras, Bela 
Vista (Jaraqui), Santa Maria, Terra Preta - povo Baré, São Tomé – 
povo Baré; Vila Nova de Chita, Mucura e Pagodão. Segundo o 
relatório sobre o diagnóstico sobre flora, fauna, socioeconomia e uso 
dos recursos naturais há no Cuieiras “156 pessoas e no Negro 499 
pessoas totalizando 655 moradores nessa área”. (IPÊ/SDS, 2008, 
p.10) 

 

Em meio aos conflitos de sobreposição de terras e a ação de invasores e 

exploradores, os atos combinados do professor indígena e do tuxaua tornam-se de 

suma importância para defender os interesses e as reivindicações de suas 

comunidades frente aos antagonistas. O professor se divide entre suas atividades 

pedagógicas e de liderança, buscando encontrar soluções para os conflitos vividos 

pela sua comunidade, como afirma o professor Joilson da Silva Paulino 34 , da 

comunidade Nova Canaã/Aldeia Kuanã: 

 

Então professor indígena para mim é hoje carregar a comunidade 
indígena nas costas, porque quando a gente não está lá, os 
problemas que surgem, a comunidade não sabe nem por onde 
recorrer e procurar ajudar. Agora quando o professor indígena está 
na comunidade, aí eles jogam todas as responsabilidades para o 
professor pra ele solucionar os problemas, agente nunca sabe tudo, 
mas agente tenta fazer por onde ajudar, não deixar eles 
desesperançosos, incentivar eles não desistir das lutas. (PAULINO, 
2009) 

 
Nessa perspectiva, as comunidades estão lutando para criar suas associações 

para fortalecer as identidades coletivas no Cuieiras a fim de resistir à presença dos 

não indígenas em suas áreas. Os serviços de educação estão sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Manaus, que remunera os professores 

e distribui a merenda escolar. Vale ressaltar que a merenda escolar geralmente vai 

para as crianças do Rio Cueiras, as que se encontram na cidade não são atendidas 

                                                 
34

 Entrevista realizada no Tarumã, na comunidade Santa Maria, no dia 30 de outubro de 2009. 
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com a merenda. O serviço de saúde está sendo gerenciado pela Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA) de Manaus e conta com a Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) na execução e fiscalização. Na realidade, 

era para ocorrer essa fiscalização, mas atualmente apenas a FUNASA tem 

assumido todas as responsabilidades em relação à saúde indígena. 

As dificuldades encontradas pelos indígenas na cidade são utilizadas como 

estímulo para se reorganizarem, e uma das formas é estarem unidos por meio de 

associações, aparato jurídico e de mobilização que os ajuda a delimitar suas 

territorialidades específicas (ALMEIDA, 2008). Essas percepções dos agentes 

sociais coadunam com uma mobilização em prol de seus direitos frente ao Estado, 

além de também resultarem em uma identidade específica. A reorganização social 

estimula-os a reelaborarem sua forma de pensar para encontrar mecanismos que 

possam contribuir para as transformações sociais em curso. 

Em Manaus, as territorialidades específicas se encontram na organização das 

comunidades indígenas para lutar em prol de seus direitos. Ressalta-se a 

mobilização dos professores indígenas e do movimento indígena na I Conferência 

de Educação Escolar Indígena e as oficinas de mapas realizadas pelo Projeto Nova 

Cartografia Social na Amazônia, em que os sujeitos se organizam e buscam formas 

de legitimar essas organizações frente à sociedade para estarem mais preparados 

“para travar lutas e reivindicações” (OLIVEIRA, 2008). A territorialidade específica 

construída pelas mobilizações e lutas “consiste numa forma de interlocução com 

antagonistas e com o poder do Estado”. Nessa mesma linha, o antropólogo Almeida 

chama a atenção:  

 
O processo de territorialização é resultado de uma conjunção de 
fatores, que envolvem a capacidade mobilizatória em torno de uma 
política de identidade, e um certo jogo de forças em que os agentes 
sociais, através de suas expressões organizadas, travam lutas e 
reivindicam direitos face ao Estado. (ALMEIDA, 2008). 
 

Os indígenas em Manaus passam a buscar alternativas para conseguir pôr em 

prática o que lhes é garantido por lei. Essas alternativas são apresentadas por 

(SANTOS, 2006, p.216-217) e por ele reconhecidas como possibilidades contra-        

-hegemônicas, ou contra o pensamento eurocêntrico-colonial, para dar abertura a 

uma política emancipatória em que sejam contempladas e efetivadas as 

reivindicações dos sujeitos “vítimas da globalização hegemônica”.  
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David Harvey (2006), ao fazer uma leitura crítica sobre a ideia de Marx de que 

tudo leva ao coletivo e o utopismo de transformarmos primeiro os outros e somente 

depois a nós mesmos, afirma que há primeiramente uma transformação individual 

para poder se efetivar nos outros, acrescentando que as mudanças só serão 

efetivadas se rompermos com concepções do passado. No entanto, podemos 

salientar, a partir das experiências das comunidades indígenas, que as duas 

dimensões são realidades do mesmo processo de territorialização. O espaço social 

é expressão do que os sujeitos são enquanto subjetividade e intersubjetividade. 

Para Harvey, o “chão da fábrica” e os conflitos sociais hoje se dão no “bairro”. As 

lutas são para garantir “bairros” e comunidades e seus respectivos espaços físicos e 

sociais. 

O primeiro processo implica uma autodefinição e uma consciência cultural dos 

indígenas. O processo de territorialização passa a dizer respeito também aos 

espaços relacionais e temporais. Esses três aspectos compõem uma descrição que 

pode configurar uma cartografia (SANTOS, 2002). Partindo desse pressuposto, não 

é fácil fazer uma análise de tais conceitos, quando se trata de Educação Escolar 

Indígena, pois os espaços podem ser representados de muitas maneiras.  

A partir da chegada dos indígenas à cidade, tornando-se presença obrigatória 

em diversos bairros, ocorreu um novo processo de territorialização, que resulta em 

“territorialidades específicas”, conceituadas por Almeida como produtos de 

diferenciados “processos de territorialização”. É nesse contexto, caracterizado por 

um novo processo de territorialização, que está sendo elaborada a “visão de mundo” 

dos professores indígenas, a partir das designações de suas comunidades étnicas. 

Eles foram escolhidos para sistematizar os conhecimentos de sua cultura e para 

compartilhar os espaços educativos de sua comunidade com seus pares. Foram 

incumbidos de tornar vigentes as formas objetivas e a autodefinição de seus povos. 

Com isso, reafirma-se a importância de se perceberem os aspectos 

relevantes que vão constituindo uma territorialidade específica, por meio da 

representação social do professor indígena no processo de elaboração de sua 

identidade. A organização e a reorganização social da comunidade ou aldeia 

impõem sua classificação étnica frente aos representantes dos aparatos de poder, 

utilizando a escola diferenciada como instrumento de afirmação reforçam a figura do 

professor.  

 



79 

 

1.4.1 Processos de territorialização: a história do povo Kokama em Manaus 

 

FONTE: VIEGAS, Chandra Wood. Natureza e Direções das mudanças lingüísticas 
observadas entre os últimos falantes do kokáma nativos do Brasil. Dissertação de mestrado  
Lingüística-PPGL da Universidade de Brasília-UnB, 2010. 

 

O mapa apresenta as terras indígenas Kokama no Brasil (VIEGAS, 2010). 

Após anos de luta por reconhecimento e demarcação de suas terras, inclusive as 

que estavam dentro da T.I. Évare-Tikuna, o povo Kokama inicia seu processo de 

conquista e reconhecimento tal como relatado na dissertação de mestrado de 

Marcos Antônio Braga Freitas (2002), pelo Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade e Cultura na Amazônia. A ilustração acima apresenta os diferentes locais 

habitados pelos Kokama na região do Amazonas bem como demais povos 

indígenas. 
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 A capital do Amazonas sempre foi considerada um atrativo para os que 

vivem no interior do estado, incluindo indígenas, pescadores e ribeirinhos. Nesse 

sentido, os indígenas chegam a Manaus com grande expectativa, seja de ter de 

volta a saúde, seja de terminar seus estudos ou conquistar um bom emprego. Nesse 

sentido, “ninguém” tem intenção direta e primeira de se organizar como movimento. 

Ao chegarem à cidade, entretanto, é visível sua decepção, pois não possuem 

condições mínimas favoráveis para viver na capital, são levados para as periferias e 

são considerados “objetos não significativos nas cidades (...)” (FOUCAULT, 2007).  

Apresento a seguir fatos e relatos sobre a reorganização social da 

comunidade Kokama Nova Esperança do Ramal do Brasileirinho. Quando estava 

realizando a pesquisa na comunidade, pediram para que eu registrasse um pouco 

de sua história na cidade de Manaus. Esse recorte na trajetória desse povo, que 

cada vez mais quer dar visibilidade à sua etnicidade. Para Barth (2000), a etnicidade 

é um fator de subjetividade que ordena a ação dos agentes sociais, trata-se da 

questão da autodefinição e da atribuição por parte dos outros.  

Nesse sentido, os kokama desde seu ressurgimento, a partir da década de 80 

estão num processo de reafirmação étnica, caso analisado na dissertação de 

Marcos Antônio Braga de Freitas (2002), intitulada “O povo Kokama: Um caso de 

reafirmação de identidade étnica”. Ele analisa da classificação feita pelos 

colonizadores ao seu reaparecimento no cenário nacional, que se inicia da década 

de 1980, no bojo das mobilizações sociais do movimento indígena, e nos anos 1990, 

que são considerados tempos de solidificação da passagem para a mobilização e 

autodefinição na luta por seus direitos. Falarei um pouco desse trabalho para nos 

situar historicamente e, na sequência, apresentarei a reorganização desse povo em 

Manaus. 

Uma liderança que veio da aldeia, conhecedora do movimento, busca os 

parentes na cidade para se reorganizarem. Este é o caso dos Kokama em Manaus. 

Em 2005, o coordenador Sebastião Castilho Gomes, Kokama oriundo da aldeia de 

Sapotal, Alto Solimões, passou a procurar e convidar famílias Kokama para se 

organizarem e formarem um grupo Kokama para se ajudarem mutuamente. 

Passaram a se reunir numa casa no bairro Grande Vitória, num total de 10 (dez) 

famílias. Com o passar do tempo, o local ficou pequeno, e eles saíram para morar 

num terreno cedido por uma das senhoras Kokama no Ramal do Brasileirinho, local 

que passou a ser chamado de “Comunidade Nova Esperança Kokama”. Atualmente 
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são 80 famílias Kokama que têm relação direta com a comunidade, sendo que 

apenas 12 residem na comunidade, mas todos se reúnem em uma grande 

assembleia no final de cada ano. 

 
Curt Nimuendaju (1944), em seu mapa etnohistórico situa a presença 
Kokama, no período compreendido entre 1639-1691, na confluência 
do rio Içá com o Solimões e depois, em 1710, na região do rio 
Marañon, realizando um processo migratório em direção à região rio 
Ucayli. (FREITAS, 2002, p.28) 

 

Nesse tempo, já era registrada a presença desse povo na Amazônia 

Brasileira, em terras próximas do rio. O processo de deslocamento do povo Kokama 

é observado em toda sua história, sempre em busca de terras para plantar e peixes 

para pescar. Assim, encontram-se registros do povo Kokama nos séculos XVI, XVII 

(1854, 1639-1691, 1710, 1559, 1670, 1764, 1710 e 1853). São esses os anos em 

que o povo Kokama foi registrado por missionários, viajantes, cronistas e 

naturalistas (FREITAS, 2002).  

Houve um período de grandes lutas e resistência dos Kokama, quando a luta 

com os não indígenas era realizada literalmente com arco, flecha e zarabatanas. 

Após esse período, o povo Kokama passou por uma outra guerra, a guerra das 

políticas integracionistas do governo, em que a escola foi utilizada para 

descaracterizar, desestabilizar e desestruturar a sua cultura.  

Após ter sido um povo massacrado, suas crianças que foram para as escolas 

dirigidas por padres e, quando saíam delas, não queriam mais que seus filhos 

passassem pelo que eles haviam passado. Proibiram seus avós de falarem a língua 

Kokama com seus netos. Eles entendiam o que os avós falavam, mas não quiseram 

mais falar. Uma geração falava e entendia a língua, a outra geração apenas 

entendia, e a geração seguinte não falava nem entendia. 

E aconteceu o que foi considerado o “desaparecimento” do povo Kokama. Um 

período obscuro de nossa história. Os pais já não falavam a língua, não contavam a 

história do seu povo para seus filhos. Casavam com pessoas de outros povos e 

passavam a se identificar como tais. Seus filhos viviam e conviviam com tios, tias, 

primos ou outras forma de parentesco indígena, mas não se reconheciam Kokama. 

Na década de 1980, o povo Kokama volta ao cenário nacional. Para Freitas (2002), 

esse ressurgimento se deu pelo fato de os Kokama frequentarem as reuniões e 

assembleias com o povo Tikuna. Com o fortalecimento dos Tikuna, eles também 

passaram a se fortalecer e voltaram a se identificar novamente e a reivindicar seus 
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direitos na questão da terra, da saúde e da educação. No final da década de 1990, 

muitas comunidades Kokama asseveram o processo de identificação étnica, 

passaram a reivindicar e a ocupar seus territórios no Alto Solimões. 

A promessa de emprego propagada pela Zona Franca de Manaus nos anos 

1970 também contribuiu para a saída de muitas famílias indígenas das aldeias, 

movidas pela perspectiva de uma vida melhor na cidade. Assim, Sebastião Castilho 

Gomes, oriundo de Sapotal, Tabatinga, Alto Solimões, chegou à capital. Após 

enfrentar muitas dificuldades, decidiu procurar seus parentes na cidade, nos bairros 

João Paulo, Grande Vitória, Mauazinho, Cidade de Deus e Nova Vitória, para 

começar um processo de organização dos Kokama em Manaus.  

 Nessa conjuntura, seus encontros passaram a ocorrer no bairro Grande 

Vitória, na casa da mãe de Francisco Maricaua, Kokama (o qual mais tarde viria ser 

eleito vice-coordenador dos Kokama em Manaus). Sempre ao final de cada mês, as 

famílias Kokama tinham um encontro marcado nesse local, levavam crianças, seus 

anciãos todos em busca de informação sobre suas reivindicações. Mas o local ficou 

pequeno para a grande quantidade de Kokama que frequentava as reuniões e 

passaram a procurar outro local para se reunir. 

 Em 3 de dezembro de 2005, as reuniões e assembleias passaram a ser no 

sítio Nova Esperança, no Ramal do Brasileirinho, km 4.  Esse sítio é de uma parente 

Kokama, chamada Lucimar Laranjeira, a qual permitiu que famílias sem casa fossem 

morar em seu sítio.  Em seguida, fizeram uma assembleia para criar uma 

coordenação, que foi chamada de Coordenação Indígena Kokama de Manaus 

(CIKOM), cujo coordenador foi o próprio cacique Sebastião Castilho Gomes e seu 

vice, Francisco Maricaua. No mesmo período, foi escolhido o professor indígena da 

comunidade, chamado Orígenes Corrêa Rubim, cuja  trajetória foi narrada 

anteriormente.  

Com a escolha do professor Kokama, a comunidade inicia o processo de 

“revitalização” da sua língua. O CIMI, por meio do linguista e padre Ronaldo B. 

Macdonnell, passam a subsidiar a prática da revitalização da língua Kokama em 

Manaus. As oficinas são de cunho pedagógico e, no término de cada oficina, era 

produzida uma cartinha para que o professor continuasse o trabalho da 

“revitalização da língua”. Nesse processo, houve alguns conflitos entre a 

comunidade e alguns integrantes da equipe do CIMI, criando uma barreira no 
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processo das realizações das oficinas, mas foram resolvidos com a saída dessas 

pessoas da realização das oficinas. 

Nessa circunstância, fui convidada a participar do curso em Licenciatura em 

Letras na Língua Kokama e Espanhol em Benjamin Constant, na aldeia Filadélfia, 

para acompanhar as linguistas da Universidade de Brasília Ana Suely Arruda Cabral 

e Chandra Wood Viegas. Juntas, produzimos muitos materiais didáticos com 

professores Kokama do Alto Solimões que participaram do curso, materiais como 

CDs e DVDs. Mas nosso objetivo era ir a Nauta, pequena cidade do norte do Peru, 

que apresenta um maior contingente de população Kokama falante da língua. 

Entretanto, a viagem não deu certo, as professoras da UnB de Brasília não puderam 

ir, deixando a viagem para um outro momento.  

Mas o padre, o linguista Ronaldo B. Macdonnell, já havia ido a Nauta e trouxe 

muitos materiais didáticos pedagógicos utilizados pelos professores Kokama de 

Nauta, incluindo um CD com músicas Kokama gravadas com os pofessores Kokama 

de Nauta. O padre Ronaldo entrou em contato para que pegasse duas cópias desse 

material – uma para o professor Kokama de Manaus e outra para mim. Assim, 

aumentamos o acervo de materiais didáticos para trabalhar na escola Kokama em 

Manaus.  

Nessa perspectiva, abro um parêntese para falar do trabalho que está sendo 

realizado por nós no processo de “revitalização” da língua Kokama, que está 

ocorrendo nos rios Negro e Solimões, em que sou articuladora com as lideranças e 

professores Kokama. Nosso objetivo é disponibilizar a cópia desse material para 

outras comunidades Kokama. Na viagem para o Alto Solimões, no final do mês de 

agosto de 2010, para fazer uma oficina com os Kokama de São Paulo de Olivença,  

tive a oportunidade de entrar em contato com os Kokama de Santo Antônio do Içá e 

Tonantins. Anotei seus nomes e os nomes de suas comunidades para enviar um kit 

que inclui material de uma oficina em legislação indígena, CDs e DVDs da língua e 

cultura Kokama, uma cartilha Kokama e os vários tipos de grafismos Kokama.  

As famílias Kokama que passaram a morar atualmente na comunidade Nova 

Esperança são oriundas do rio Solimões dos municípios de Tabatinga, Benjamin 

Constant, Atalaia, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Jutaí, 

Coari e Tefé. Todos mantêm uma ligação forte com seus lugares de origem.  As 

famílias Kokama que não residem na comunidade Nova Esperança se encontram 

nos bairros de Manaus: Manoa, Cidade de Deus, Nossa Senhora de Fátima II, 
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Cidade Nova III, Grande Vitória, Nova Vitória, João Paulo, Presidente Vargas, 

Conjunto Cidadão VIII, IX, X e XII.  

 

 

Foto 23: Indígenas Kokama e Miranha moradores do Conjunto Cidadão, após a visita do ex-
presidente Lula no bairro. O cacique Jair Miranha que aparece com o cocar maior é um dos 
responsáveis pela conquista das moradias no conjunto.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, dezembro de 2010. 

 
A trajetória do povo Kokama em Manaus é acompanhada pelo Conselho 

Missionário Indigenista (CIMI), que passou a dar apoio aos povos indígenas de 

Manaus com oficinas e assistência sobre legislação indígena. Após três anos na 

comunidade Nova Esperança, muitos Kokama participaram do movimento de 

ocupação da sede de órgãos como SUSAM, FUNAI e em terrenos, como no caso da 

ocupação que teve grande divulgação devido aos conflitos entre os indígenas e a 

polícia, a ocupação da Lagoa Azul II e da Carbrás. Esse movimento fragmentou a 

comunidade, pois seu principal líder se ausentou demasiadamente da comunidade 

e, durante esse período, muitas famílias saíram e outras entraram na comunidade. 

Nesse sentido, a comunidade necessitava de se reorganizar novamente e 

escolheu um novo representante. Atualmente, a comunidade Nova Esperança 

Kokama tem um novo cacique, Carlos Cezar Santos, Mura. A comunidade passou a 

ter 15 casas, 1 barracão, local em que fica a escola Ataunã Kuaratxi Kokama, que 
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funciona pela manhã com 20 crianças e à tarde com 22 crianças, jovens e adultos, 1 

depósito feito para guardar a merenda, que chegou à comunidade apenas uma vez, 

e 2 barracas pequenas.  

 

1.4.2 Liderança indígena que organizou os Kokama em Manaus 

 

 

Foto 24: Liderança Kokama no processo de reivindicação por moradia, num prédio alugado pela 
SEIND, esperando sair as casas no Conjunto Cidadão.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, março de 2010. 

 

Sebastião Castilho Gomes, nasceu em Sapotal, filho de Pedro Castilho, 

Kokama, e de Ana Inuas Gomes, Kokama. Atualmente tem 48 anos; seu padrinho 

Antônio Samias (grande liderança Kokama do Alto Solimões) deu grande 

contribuição para sua formação. Começou no movimento indígena lutando com os 

TiKuna pela demarcação de terras indígenas em Tabatinga, Évare I e Évare II. 

Quando estava na coordenação da comunidade Kokama Nova Esperança, 

juntamente com os membros da comunidade, conseguiu a contratação do professor 

Kokama para a comunidade, e se alegra em ter Kokama estudando e se formando 

para ajudar o povo, no caso, o professor “Orígenes Rubim e a Altaci Corrêa Rubim”: 

 

Eu agradeço a todos, a meu povo teve comigo me acolheu né eu fico 
grato por eles ter me apoiado por me aceitado, por ele ter me 
colaborado, ter me orientado também não é só eu que tenho 
orientação, eles também me orientam e a gente também orienta eles 
também e eu fico muito grato por isso. (GOMES, Sebastião Castilho, 
2010, entrevista realizada no dia 11 de março de 2010, na SEIND). 
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A fala de Sebastião vem expressar o tipo de relação que há, seja eu como 

parente Kokama, ou como professora ou como pesquisadora; nos ajudamos 

mutuamente, apesar de alguns conflitos internos.  

Desde 2007, passou a se envolver intensamente no movimento indígena na 

cidade de Manaus. Apesar de muitas contradições sobre sua pessoa e o seu 

problema com o álcool, ele foi um dos coordenadores que lutou para que muitos 

indígenas conquistassem sua moradia, além de participar das lutas por mudanças 

administrativas na FUNAI e FUNASA: 

 

Moradia hoje a gente tá conquistando, queremos a saúde e a 
educação diferenciada, hoje saúde e a educação não é diferenciada, 
é misturada. A gente vê tanta propaganda do governo é que é o dono 
da terra que é guardião da floresta, mais a gente não vê esse projeto 
dentro da situação indígena, toda não, toda não tem nenhum 
indígena que tá pedindo como é que se pode dizer pedindo, 
mendigando lá no sinal, mais a gente espera que hoje a gente como 
reconhecido né, o governo vê todo dia nota no jornal vendo a gente é 
eu acho que ele vai, ele vai ver com mais carinho a população 
indígena. (GOMES, Sebastião Castilho, entrevista realizada na 
SEIND no dia 21 de fevereiro de 2010). 

 

A fala de Sebastião revela os conflitos existentes na efetivação dessas 

políticas que cumprem em parte o que as legislações estabelecem. Os órgãos 

oficiais administram a escola diferenciada e a saúde sem realmente levar em 

consideração as especificidades dos povos indígenas atendidos. Para Bourdieu, os 

problemas enfrentados não estão no lugar físico, mas estariam na situação social, 

nos antagonistas e no Estado, que não apresenta políticas públicas eficazes para 

sanar tais problemas. 

 

Lutamos no movimento indígena pelos indígenas que estão dentro de 
Manaus, aquele que mora na periferia, aquele que mora lá dentro do 
bodozau, aquele que mora lá dentro do subúrbio, a gente como líder a 
gente tem que abrir espaço pra todo mundo, saber conversar, saber 
dialogar com ele, saber perguntar o que que eles querem, né. 
(GOMES, Sebastião Castilho, entrevista realizada na SEIND no dia 21 
de fevereiro de 2010). 

 

Sebastião Castilho Gomes, um lutador do movimento indígena que desafiava 

a polícia, as ordens de desocupação de áreas ocupadas por indígenas que lutavam 

por moradia, saúde e educação em Manaus, atualmente, tornou-se empregado da 

FUNAI e vice-presidente da União dos Povos Indígenas de Manaus (UPIM) e 

esporadicamente participa do movimento indígena na luta por moradia.   
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Nessa perspectiva, a ideia de convergência, de ir ao encontro de políticas 

públicas possibilitou aos Kokama a conquista de ter o professor bilíngue em sua 

comunidade, possibilitou a conquista de moradia, mas não a contento, pois o 

atendimento diferenciado à saúde e à educação foi contemplado somente em parte. 

Essas políticas públicas ainda se encontram muito ainda no papel, longe de sua 

efetivação. Esse recorte da trajetória dos Kokama serve de indicativo para os outros  

povos em Manaus, que são atendidos por essas políticas públicas amparadas em 

dispositivos legais que são efetivados apenas parcialmente.  

Historicamente essa relação foi sendo mais específica no âmbito das 

conquistas do movimento indígena visível nos dispositivos legais do Estado. Esse 

movimento se refere a uma mudança significativa dos movimentos sociais que 

incorporam políticas de identidade. Segundo Foucault (2007), eles ficavam à 

margem da convivência densa. O estudo realizado nos séculos XVII e XVIII por 

Foucault apresenta os agentes sociais que não faziam parte da “convivência” e da 

“coexistência densa”, pois não compartilhavam a mesma situação econômica, fator 

que os impedia de participar da “convivência”. Nesse sentido, os problemas referidos 

às cidades poderiam ser hipoteticamente controlados pela polícia, mas reportando-

nos ao tempo atual, os indígenas, antes da Constituição Federal de 1988, eram 

considerados “caso de polícia” e hoje, com a emergência de identidades coletivas e 

a afirmação de direitos jurídicos, o Estado não parece ter aprimorado devidamente 

instrumentos para dirimir as situações de conflito. O Estado aparenta ser incapaz de 

elaborar políticas públicas a não ser por mobilização do movimento indígena. Nesse 

sentido, o movimento indígena em Manaus reivindica moradia, saúde e educação 

diferenciada, espaço privilegiado com muitas conquistas no campo jurídico, mas 

com pouca efetivação na realidade. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Educação Escolar Indígena Diferenciada e Dispositivos Legais 

 

No decorrer desta pesquisa, surgiu a ideia de apresentar um pouco do 

processo da construção do movimento de mobilização dos indígenas que se deu 

antes da aprovação da lei que, na Constituição Federal do país, assegura aos povos 

indígenas seus direitos. Para isso, embasei-me nos artigos apresentados pela 

revista “Porantim” da época. A revista produzida pelo Conselho Missionário 

Indigenista (CIMI) registra ações dos movimentos sociais em prol de seus direitos, 

nesse caso, deter-me-ei na luta do movimento indígena pela Educação Escolar 

Diferenciada.  

A consolidação das leis que amparam as questões indígenas é resultado da 

mobilização do movimento indígena. Isso implica um arcabouço jurídico em nível 

internacional e local. Dessa maneira, as legislações estão postas e requerem dos 

povos indígenas mais lutas para serem efetivadas.  

Destarte, a Porantim n° 193, de 1997, no artigo de Tupinikin e Guarani (1997), 

relata as razões que os povos indígenas tiveram para reivindicar uma Educação 

Diferenciada, uma estratégia para inverter o papel da escola entre os povos 

indígenas. Para isso, teriam que fortalecer seus conhecimentos para enfrentar 

problemas políticos, econômicos, sociais e culturais, sem deixar suas vivências, sua 

cultura e seus processos próprios de aprendizagem. Nos encontros, nos seminários 

e nas assembleias, passaram a ter consciência da importância em se ter uma 

“Educação Diferenciada: para responder às necessidades educacionais específicas 

e reais das aldeias, com valorização da cultura indígena”. (TUPINIKIN e GUARANI, 

1997, p.14). Nessa perspectiva, foram iniciadas as primeiras formações de 

professores indígenas, que ocorreram por meio de seminários mensais. 

O Art. 231 da Constituição Federal de 1998 assegura aos povos seus 

territórios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Ainda, os 

povos indígenas também haviam conquistado direitos expressos nos Artigos 210, 

215 e 232, garantindo assim, o respeito às línguas maternas e aos “processos 

próprios de aprendizagem”; além do direito à terra, à saúde e ao multiculturalismo, 
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quebrando o paradigma de negação dos direitos aos povos indígenas (PORANTIM, 

1997).  

Essas conquistas possibilitaram aos povos indígenas grandes debates dentro 

do movimento indígena e no final dos anos 90 se discutia que esfera assumiria a 

Educação Escolar Indígena. A federalização, a estadualização e municipalização 

não atuavam concomitantemente como nos dias atuais, pois o consenso da época 

era que somente a federalização propiciaria a oportunidade de os indígenas criarem 

seus regimes específicos. Nesse período, já se discutia o risco do atrelamento dos 

professores indígenas aos governos estaduais e municipais, viabilizando possíveis 

conflitos entre o governo e os povos indígenas com a implantação da Escola 

Diferenciada (PORANTIM, 1997, p.5).  

 Havia grandes questionamentos em relação à criação da Escola Indígena, e 

essas inquietações geraram o primeiro encontro de coordenadores de projetos na 

área de educação escolar indígena de “30 de setembro a 3 de outubro de 1997” 

(TUPINIKIN e GUARANI,1997). Nesse encontro, discutiu-se a proposta de elaborar 

referências curriculares pedagógicas indígenas e a formação dos professores 

indígenas, a partir de experiências realizadas por vários segmentos da sociedade, 

para as escolas indígenas que eram acompanhadas por ONGs, universidades e 

igrejas. 

 Na ocasião, discutiram-se problemas que vão desde o despreparo até a 

prática da omissão e do preconceito pelos representantes de órgãos municipais e 

estaduais em relação aos povos indígenas. Naquele encontro, foram narradas várias 

experiências, entre as quais o relato da associação dos professores Tikuna do Alto 

Solimões. Após as experiências compartilhadas, apareceram duas propostas uma 

de criação da Escola Indígena, outra de promover curso para professores indígenas. 

Entretanto, no início dos anos 1980, no Mato Grosso, a revista Porantim relata a 

experiência dos índios Tapirapé, que, com a ajuda do estado, criaram a escola estadual 

de primeiro grau indígena Tapirapé no Município de Santa Terezinha. Essa experiência 

foi desenvolvida no início dos anos 1980 com o curso de formação dos professores 

índios e com a criação de projeto desenvolvido pela SEDUC. 

Nesse contexto, a Escola Diferenciada é vista como resultado de luta do 

movimento indígena, iniciando um processo de desmistificação de carência de 

“educação” dos indígenas por parte dos não indígenas. As pedagogias tradicionais 

indígenas devem orientar todo o trabalho da educação escolar indígena, pois elas 
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contribuem para uma política e uma prática educacional adequada. A escola 

diferenciada surge como proposta nascida dentro dessa dinâmica; a educação 

diferenciada, como alternativa, numa tentativa de evitar os princípios, valores e a 

metodologia do modelo abrangente de escola regular para os povos indígenas. Os 

artigos 210, 215 e 231 da Constituição dão a garantia aos povos indígenas do direito 

ao uso de suas línguas e de processos próprios de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, esses dispositivos legais fundamentam a educação 

diferenciada e serão primordiais como critérios que definem uma escola 

diferenciada.  

 

A escola indígena tem como objetivo a conquista da autonomia 
sócio-econômico-cultural de cada povo, contextualizada na 
recuperação de sua memória histórica, na reafirmação de sua 
identidade étnica, no estudo e valorização da própria língua e da 
própria ciência, sintetizadas em seus etno-conhecimentos, bem como 
no acesso às informações e aos conhecimentos científicos e técnicos 
da sociedade majoritária e das demais sociedades indígenas e não 
indígenas. (CIMI/PORANTIM,1998, p.13) 

 
Nessa perspectiva, a categoria povo é utilizada tanto de forma teórica, quanto 

operacional, uma vez que se considera como identidade própria o processo de 

Educação Diferenciada de cada povo. A mobilização de indígenas e não indígenas 

na luta em prol da efetivação das legislações específicas para os povos indígenas, 

como vimos anteriormente (Constituição Federal de 1988), se intensifica. 

 Santos (1998) participou do primeiro seminário de Educação Escolar Indígena 

no Amazonas, cujo objetivo era instituir o Conselho Estadual de Educação Escolar 

Indígena e efetivar a participação dos índios na definição de uma política pública de 

educação escolar indígena, coordenada pela COIAB. Segundo o autor, participaram 

desse seminário 280 índios, 31 representantes de povos indígenas e foi criado o 

Conselho de Educação Estadual de Educação Escolar Indígena (SANTOS, 1998, p.6). 

Também se discutiu, dentro do assunto acima citado, o princípio pedagógico 

que se deveria ser considerado pela Educação Diferenciada: o papel da educação 

nas comunidades e o papel das comunidades na educação, pois representam uma 

negação ao modelo que leva em consideração o modelo da competição 

individualizante. A educação diferenciada é possibilidade de vida coletiva (SANTOS, 

1998, p.6), ou seja, projeto de futuro da comunidade.  

Nesse seminário, o indígena Gersem Luciano Baniwa dos Santos expõe as 

dificuldades e desafios na implantação da Educação Escolar Indígena. Gersem fala 
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com conhecimento de causa, apontando a escola indígena como um projeto de 

futuro, concretizado pelo coletivo. “A Educação Escolar Indígena não pode ser 

limitada ao ensino bilíngue, à produção de livros didáticos próprios, mas parte do 

projeto de vida coletivo dos povos indígenas36”, o ensino ultrapassa a dimensão 

pedagógica, pois a escola estará formando indígenas cidadãos, autônomos que irão 

ajudar a comunidade a se fortalecer coletivamente, a estar mais preparada para o 

diálogo com as organizações e instituições com que elas se relacionam, além de ter 

um olhar crítico e reflexivo sobre a sua realidade. 

Para Oliveira e Oliveira (1998), os 70 cursos realizados pelo Summer Institute 

of Linguistics (SIL) acentuavam a dicotomia professor não índio e monitor bilíngue. A 

construção da identidade do professor indígena remete a uma situação anterior, cujo 

contexto apresentava uma reprodução da dicotomia entre professor não índio e 

monitor bilíngue, coextensiva às capacitações para professores indígenas sem o 

exercício profissional, em outras palavras, a construção da identidade do professor 

indígena. O monitor bilíngue se integrava ao processo da escola para os indígenas.  

Essa situação vivenciada por muitos povos indígenas não favorecia a 

efetivação de uma política de reconhecimento da identidade do professor indígena, 

uma vez que o seu trabalho não era reconhecido, pois essa forma de trabalho com a 

educação não oferecia titulação aos seus participantes. “O desafio dessa superação 

dessa dicotomia continua em vários contextos de educação diferenciada”. 

(OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1998). 

Para que se consiga romper com essa dicotomia, é necessário que as 

formações de professores indígenas sejam um espaço de reflexão permanente, de 

sistematização dos conhecimentos específicos de cada povo, que cada professor 

trabalhe em conjunto com suas comunidades de forma reelaborar sua identidade e 

suas práticas pedagógicas de forma a reafirmar sua identidade étnica, como 

resposta aos problemas gerados desde o contato. Nesse sentido, a etnografia, como 

um procedimento da sistematização de conhecimentos tradicionais, emerge de todo 

um processo reflexivo sobre o mundo social dos povos indígenas, como parte 

integrante dos cursos de formação.  

                                                 
36

 Discurso realizado no I de Educação Escolar Indígena no Amazonas relatado na revista por Gersen 
Baniwa dos Santos (PORANTIN, maio de 1998,p.6). 
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As conquistas no campo jurídico continuaram em 1999. Por meio do Parecer 

14 e da Resolução-CEB 03, o Conselho Nacional de Educação, interpretando 

dispositivos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, instituiu a criação da categoria escola indígena no sistema de ensino. As 

escolas indígenas deveriam ser criadas atendendo a normas e ordenamentos 

jurídicos próprios para que os conteúdos estivessem em conformidade com a 

natureza da educação diferenciada, pois a relação professores e comunidade 

escolar não são hierarquizadas; trata-se de uma relação de indivíduos que possuem 

conhecimentos que, às vezes, são iguais, às vezes, são diferentes, não havendo 

sobreposição de conhecimento, entre povos a diferença tem que ser respeitada. 

Dois anos depois da aprovação da Resolução-CEB 03, de 10 de novembro de 

1999, foi criado o Plano Nacional de Educação (Lei 10.172), com um capítulo 

específico sobre a escola indígena. O PNE estabeleceu o prazo de um ano para a 

criação e oficialização da categoria escola indígena. Vale ressaltar que as 

conquistas no campo jurídico não eram as mesmas na prática. Impulsionando 

sempre a uma criação de campo de luta que aqui caracterizo como “novo processo 

de territorialização” em que as conquistas no campo jurídico vêm ser instrumento de 

luta nesse novo processo de territorialização, uma vez que, instrumentalizados, os 

agentes sociais buscam agora fazer e escrever sua própria história. 

 

 

Foto 25:  I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada no dia 19 de novembro de 2009. 
Fonte: Acervo do professor Joilson da Silva Paulino, Karapãna. Brasília, novembro de 2009. 

  

A foto acima é referente à abertura da I Conferência Nacional de Educação 

Escolar Indígena, que é resultado das Conferências Locais e Regionais realizadas 
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com a participação das lideranças indígenas, professores, lideranças políticas e 

tradicionais, Universidades e FUNAI, em que foi discutido e pactuado o Plano de 

Ação com o objetivo de desenvolver e institucionalizar a Educação Escolar Indígena 

em territórios etnoeducacionais37.  Nessa perspectiva, ocorrem muitos avanços no 

campo jurídico, e estados e municípios passam cada vez mais a efetivar a 

responsabilidade com os povos indígenas por meio de legislações específicas.  

Cada esfera, respectivamente, com suas demandas passam a ser 

pressionadas pelo movimento indígena para que essa efetivação se concretize. 

Assim, observa-se a implantação dos territórios etnoeducacionais38, prevista pelo 

Decreto Federal n° 6.861/2009, de 27 de maio, em que o governo e o Ministério da 

Educação, juntamente com os povos e organizações indígenas, definem a Educação 

Escolar Indígena e sua organização em territórios etnoeducacionais.  

Em outubro de 2010 viajei para o III Encontro Internacional sobre Línguas e 

Cultura Tupi, realizado na Universidade de Brasília; nesse encontro, fui apresentada 

ao senhor Edilson Melgueiro, indígena que compõe a equipe de implantação dos 

territórios etnoeducacionais na SECAD. Numa conversa, ele me relatou que era o 

responsável para orientar os municípios dos territórios etnoeducacionais à 

efetivação do plano de ação. Ele se apresentava muito preocupado com o território 

etnoeducacional do Alto Rio Negro, este fora o primeiro a fazer a pactuação, mas 

não deu andamento ao plano de ação, por motivos de problemas jurídicos com as 

prefeituras. Assim, como ele, a SECAD disponibilizará outros para acompanhar os 

territórios etnoeducacionais na Amazônia e em todo Brasil. 

Em Manaus, o movimento indígena, juntamente com professores indígenas, 

organizações indígenas, o conjunto de instituições governamentais e não 

governamentais e representantes das secretarias estadual e municipal estão 

ativamente participando de todo o processo de implantação do território 

etnoeducacional do Baixo Amazonas, seja nas pré-conferências, nas conferências, 

nos seminários e encontros. Os territórios etnoeducacionais consistem numa 

proposta de ponte entre as conquistas no campo jurídico com a sua efetivação, uma 

vez que possibilita aos povos indígenas participar da elaboração das tarefas e 

                                                 
37

 Relatório da I Conferência Regional realizada nos dias 18 a 21 de maio de 2009 em Manaus.  
38

 De acordo com Armênio Schmidt, diretor de educação para a diversidade da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), o Decreto n° 6.861/2009 formaliza o 
território como ferramenta de gestão. De agora em diante, diz, a política de educação escolar 
indígena atenderá às populações segundo a territorialidade e não mais por unidade da Federação. 
(www.mec.gov.br, acesso em 7 dez. 2010). 
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acompanhar a execução das mesmas pelos órgãos competentes (prefeituras, 

universidades e outros) propostos pelos próprios indígenas, como formação de 

professores, construção de escola, produção de material didático e outros (MEC, 

2010). O movimento indígena acredita que os territórios etnoeducacionais são um 

passo firme para a autonomia da Educação Escolar Indígena.  Ainda é cedo para 

comentar essa nova política, mas temos uma perspectiva de um futuro melhor para 

os povos indígenas do Brasil e do Amazonas. 

 

 
2.1 O imaginário dos professores indígenas sobre a escola indígena 

 

 A construção da escola diferenciada em Manaus traz em seu bojo a 

reafirmação das fronteiras étnicas por meio da afirmação das identidades coletivas, 

movimento visualizado por meio do novo processo de territorialização, que, segundo 

Oliveira (2004), são processos de reordenamento sociocultural das unidades 

associativas de caráter étnico que se instrumentalizam e dão resposta à estrutura de 

dominação imposta pelos não indígenas. 

Nesse sentido, um dos aspectos desse processo de territorialização é “a 

reelaboração da cultura e da relação com o passado” (OLIVEIRA, 2004, p. 22), haja 

vista que os agentes sociais se encontram em constante processo de elaboração e 

reelaboração com sua “tradição”. Nesse sentido, a construção da escola 

diferenciada terá como pressuposto a “invenção da tradição” no espaço do 

imaginário do professor e da sonhada escola diferenciada, possibilitando um diálogo 

com o passado por meio da “tradição” e o presente com a escola diferenciada. 

         A mobilização por uma escola diferenciada, diferente da escola ocidental, se 

construiu com base numa escola imaginada que atendesse  às especificidades de 

cada etnia, de cada comunidade, porque não dizer de cada família. Nesse sentido, 

cada vez mais a escola diferenciada vem-se tornando realidade, num processo 

construído pelo movimento indígena, pelos professores, lideranças políticas e 

tradicionais, jovens ativos nos movimentos e mulheres. 

      As ditas “tradições” trabalhadas na escola diferenciada e que permeiam o 

imaginário do professor indígena e dos idosos de sua comunidade para o historiador 

Eric Hobsbawm (2002) se constituem na “invenção da tradição” legitimada pela 

memória coletiva. Nessa perspectiva cada passo da construção da escola 
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diferenciada, denota a reelaboração da cultura dos indígenas em Manaus marcada 

pela memória cultural coletiva. Esses acontecimentos, “tradições”, surgem em um 

dado momento, formando um conjunto de práticas culturais vivenciadas pela escola 

diferenciada, estabelecendo a continuidade com o passado histórico. 

      De fato, a “invenção da tradição” no imaginário do professor indígena sobre a 

escola diferenciada tornou-se imperativa no momento em que o Movimento Indígena, 

em diálogo com as organizações governamentais e não governamentais, debatia o 

processo de educação escolar diferenciada, em que a figura do professor indígena 

era vista como essencial para ser o mediador dentro e fora da escola, mantendo 

uma relação dialógica entre os conhecimentos universais e os tradicionais na 

comunidade e fora dela, legitimando a escola de seu povo. 

       Vale ressaltar que a elaboração da escola indígena diferenciada também é 

resultado do processo de territorialização dos indígenas em Manaus, a partir do 

imaginário dos professores indígenas perpassa pelo longo e diferentes processos de 

formação do professor indígena da sua aldeia para a cidade, de um agente social 

desconhecido a uma liderança que marca o “espaço social” (BOURDIEU, 2007) de 

conquista na esfera municipal de educação. Nesse sentido, descreverei a etnografia 

da trajetória desses professores e seu olhar sobre a escola indígena. 

 

2.1.1 Passos percorridos pelos professores indígenas 

 
Professor Indígena Tikuna 
 

 
Foto 26: Comunidade Wotchimaücü durante a oficina de mapa do PNCSA. De roupa típica e coká, o 
ex-cacique Deníziu Peres, Tikuna; de camisa azul, o atual cacique Reginaldo Marcolino, Tikuna, e de 
camisa listrada de vermelho e rosa, o professor da comunidade, Aldenor B. Félix. 
Fonte: Acervo do PNCSA, setembro de 2009. 
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Seu nome é Aldenor Basque Felix, em língua Tikuna significa “apelação do 

mutum”, ele tem 33 anos, nasceu no dia 30 de julho de 1976, na aldeia Filadélfia, 

município de Benjamim Constant, local que faz fronteira com Peru e Colômbia. 

Desde cedo trabalhava na casa de uma professora em Benjamin Constant, como 

ajudante de borracheiro. Segundo ele, naquele tempo, o estudo não tinha valor. Saiu 

de sua aldeia com 17 anos para vir a Manaus para estudar, pois no interior as 

escolas ficavam muito distantes, eles tinham que andar duas horas de sua aldeia à 

cidade, onde ficava a escola.  

A distância dificultava a permanência na escola. Então ele decidiu dar 

continuidade a seus estudos na capital do estado e, em 1996, no dia 7 de dezembro 

chegou a Manaus. Chegando à cidade, foi morar com sua tia em Petrópolis. Depois 

de seis meses na cidade, começou a trabalhar na área de serviços gerais numa 

empresa chamada Philco, no Distrito Industrial, na Zona Franca de Manaus. No ano 

seguinte, já em 1997, matriculou-se numa escola estadual no bairro da Raiz, onde 

começou a cursar o ensino médio. Foram períodos difíceis, pois, no primeiro ano do 

ensino médio, trabalhava e ainda fazia curso de informática básica por meio de um 

convênio entre a COIAB e o SENAI.  

Apesar de toda a dificuldade, conseguiu passar, o que não aconteceu no 

segundo ano, quando foi reprovado, como diz o professor, “por dois pontinho”. No 

ano seguinte, conseguiu passar para o terceiro ano e não reprovou mais em 

nenhuma disciplina. Mas, ainda cursando o ensino médio, Aldenor foi convidado por 

seu Domingos Ricardo Florentino, então cacique dos TiKuna do bairro Cidade de 

Deus, para morar com eles. Aldenor aceitou o convite e saiu de Petrópolis, mas 

continuou a frequentar as aulas na Raiz. Com todas as dificuldades que mais uma 

vez se apresentaram, como a distância, dessa vez resolveu enfrentá-las e concluiu o 

seu ensino médio. 

Em 2002 começou o projeto de revitalização da língua Tikuna da cidade de 

Manaus, por meio da Universidade Federal do Amazonas, com a professora Dulce 

do Carmo Franceschini. Para a realização desse projeto, foram escolhidos dois 

professores pela comunidade: Tubias Tikuna e Aldenor B. Felix, Tikuna. O objetivo 

do projeto era trabalhar com as crianças a questão de música, da pintura de origem, 

brincadeiras, dinâmicas e outros, pois, por estarem na cidade, estavam esquecendo 

seus costumes, sua língua e „tradições”. O projeto foi realizado de 2002 até 2006. 



97 

 

Por não haver um local adequado, começaram a trabalhar na casa do seu 

Domingos, na époça cacique da comunidade. E assim, para dar continuidade ao 

trabalho de revitalização, passaram a realizar as atividades nas casas dos 

comunitários, ganhando R$ 80 por mês.  

A comunidade Tikuna do bairro Cidade de Deus recebeu o nome de 

Wotchimaücü. Nessa comunidade foi criada uma Associação “Wotchimaücü”, cujo 

significado é “coletividade”, em que o professor Aldenor era o tesoureiro. Eles 

contaram com a parceria do CIMI e da Pastoral Indigenista, que os ajudaram a 

discutir as estratégias, o plano da comunidade na cidade. Eles começaram a se 

reunir com mais frequência, começaram a se organizar.  

Nesse processo de organização, a comunidade recebeu muitas visitas, a 

principal foi a de uma irmã da igreja católica que trabalhava nos Direitos Humanos 

da Arquidiocese de Manaus. Ela presenciou as dificuldades vivenciadas pela 

comunidade para manter seus costumes e tradições na cidade e lhes prometeu que 

levaria alguém, em outro momento, uma pessoa que poderia ajudá-los. Na visita 

seguinte, levou o embaixador da Irlanda. O embaixador prometeu que construiria um 

centro cultural, local que daria uma melhor condição para poderem ensinar sua 

língua e sua cultura para as crianças na cidade, uma vez que as mesmas não 

estavam falando sua língua. 

Depois de um tempo trabalhando na comunidade, Aldenor B. Félix resolveu 

voltar pra Filadelfia, em Benjamin Constant, para trabalhar. Em Benjamin Constant, 

trabalhou no museu Maguta (“povo pescador que vai viver para sempre”), como guia 

de turismo. O museu contém a história do povo Tikuna. No período em que esteve 

trabalhando (de 2005 a 2007), aprendeu muito sobre sua origem, os mitos, as 

histórias de seu povo. Mas, no final de 2007, foi novamente convidado pela 

Associação Wotchimaücü para voltar a trabalhar como professor Tikuna, agora pela 

Secretaria Municipal de Educação no bairro Cidade de Deus, em Manaus, pois o 

professor que o antecedera saiu para cursar medicina em Cuba.  

Desde então, ele vem desenvolvendo um trabalho com as crianças que já 

surte grande efeito. As crianças estão mais estimuladas em falar sua língua e 

praticar seus costumes na cidade. O Centro Cultural onde leciona para 29 crianças 

na idade de 4 a 13 anos também é local de trabalho das mulheres da aldeia, que 

produzem seus artesanatos. Ambos dividem o espaço “sem problemas”: as crianças 
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aprendem a cultura nas aulas do professor e, na prática, observam a produção dos 

artesanatos com seus pais.  

O professor comentou que, por um lado, é bom, pois, os pais ajudam o 

professor na educação da criança, mas, por outro lado, o espaço é pequeno tanto 

para as crianças, quanto para os artesãos que dividem o local com o fogão e o 

freezer mandados pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Segundo, o 

professor a SEMED só enviou os materiais, mas não enviou a merenda. Nesse 

espaço também há muitas caixas de livros Tikuna produzidos na comunidade e, 

ainda, computadores que estão encostados por não haver espaço para funcionarem.  

Desde sua contratação pela Secretaria Municipal de Educação, ele e os 

demais professores passaram por muitas formações, com oficinas de legislação 

sobre a questão indígena, sobre a identidade do professor indígena, metodologias 

sobre alfabetização na língua indígena, além da primeira etapa do Programa de 

Formação de Professores Indígenas – Projeto MANAÓ.  

Por meio das oficinas e do Programa, os professores indígenas puderam 

apreender como sistematizar os seus conhecimentos, conhecendo e reconhecendo 

técnicas e metodologias que eles mesmos já utilizavam em seu cotidiano com seus 

alunos. A proposta do Programa de Formação dos Professores Indígenas era 

subsidiar a prática dos professores indígenas por meio de uma formação que 

contemplava disciplinas de antropologia, sociologia, história, metodologia do 

trabalho científico e outras. Atualmente, o Programa está parado. Em 2009, houve o 

vestibular para Pedagogia – Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade do 

Estado do Amazonas, no qual conseguiu passar e atualmente está cursando o curso 

no período de férias, em julho e janeiro.  

Para o professor bilíngue Tikuna a escola: 

 

é aquela que você vai, vai é trabalhar com matéria, que vai pra 
resgatar a cultura e você vai trabalhar num dinâmica dos povos 
Tikuna entendeu, da origem dos povos Tikuna, você vai trabalhar de 
acordo com o que você vai trabalhar e quando você vai trabalhar em 
ajuri, você vai trabalhar só numa coisa pra nós a educação indígena 
é isso é trabalhar em conjunto em coletividade entendeu em 
sociedade, Wotchimaücü entendeu pra nós é educação diferenciada 
é acultura que nós preserva muito mesmo, preserva mesmo 
futuramente para que as crianças não esqueça a língua. (FÉLIX, 
Aldenor Basque Félix, professor indígena, 10 de agosto de 2010, 
Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 
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 Professor Indígena Kambeba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da esquerda para a direita. Foto 27: Professor Raimundo Cruz, Kambeba, no segundo seminário de 

Educação Escolar Indígena em Manaus, em 2005.  

Fonte: Acervo da pesquisadora Romy Guimarães Cabral, março de 2005.  
Foto 28: Escola Indígena Kambeba Três Unidos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, novembro de 2010.  
Foto 29: Kambeba apresentando a “Dança do Manguari”  
Fonte: Acervo do professor Raimundo Cruz da Silva Kambeba, maio de 2009. 

 

O professor indígena Kambeba, Raimundo Cruz, nasceu na aldeia de Igarapé 

Grande, Alvarães, médio Solimões, e lá cursou da alfabetização à 5ª série. Por 

motivo de saúde, sua família saiu de Igarapé Grande para Manaus. Ao chegar à 

cidade, passaram 3 meses vivenciando vários problemas de ordem financeira, 

adaptação, moradia e outros. Um dia, o pai do professor Raimundo Cruz foi 

convidado pelo seu tio para morar no baixo rio Negro, no rio Cuieiras, local que 

desde 1994 se tornou a comunidade de Três Unidos, Kambeba.  

 

Você não quer morar no meu terreno, no meu sítio na boca do 
Cueiras, lá é bonito e também é bom, e eu disse eu quero, não tenho 
saber para morar na cidade. Chegamos dia 14-09-1991, numa tarde. 
Desde lá nós, nos multiplicamos e ganhamos uma nova vida pra 
todos. Com lutas, com sacrifício, com a união de todos. (SILVA, 
Valdemir da Silva. Entrevista cedida pelo tuxaua, no dia 14 de agosto 
de 2010, na comunidade Três Unidos). 

 

A família Kambeba, composta pelos avós maternos, pais e irmãos do 

professor, ao chegarem à “Boca do Rio Cueiras”, decidiu que não iria sair daquele 

local e passou a construir as casas, a fazer plantio e criar animais; o local recebeu o 

nome de Três Unidos.  Na época, o seu Valdomiro, avô do professor e cacique da 

comunidade, falante da língua Kambeba, observou que era muito importante ter um 

professor na comunidade, uma vez que eles não queriam sair do local em que 

estavam, e as escolas que funcionavam eram distantes.  

A comunidade se reuniu e escolheu, aos 14 anos de idade, Raimundo Cruz, o 

professor indígena da comunidade Três Unidos. Com essa escolha em 1994, a 
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comunidade passa a ter a Educação Escolar Indígena. Eles enfrentaram uma grande 

luta, pois eram assistidos pelo Município de Novo Airão, e também a legislação não 

permitia a contratação de um jovem para trabalhar como professor indígena, mas a 

comunidade apoiou o professor, e eles encontraram outra maneira de manter o professor 

escolhido pela comunidade realizando o pagamento do mesmo. 

O professor Raimundo Cruz pertencente ao povo Kambeba e, aos 14 anos, passa 

a trabalhar a revitalização da língua e da cultura do seu povo e, com a ajuda de seu avô, 

conseguiu iniciar o processo de revitalização da cultura Kambeba em Manaus, mesmo 

sem a contratação pelo órgão público. No final de 1998 e início de 1999, o Ministério da 

Educação e Cultura lançou um curso de formação para professores chamado Pró-

Formação e a Secretaria de Educação de Novo Airão o convidou para participar e, em 

2002, o professor concluiu o curso, estava formado no Ensino Médio.  

Em 2003, o município de Novo Airão não aceitou continuar com a escola e o 

professor indígena na comunidade e eles passaram a ser atendidos pelo município 

de Manaus. Em 2005, iniciaram oficinas por meio do Núcleo de Educação Escolar 

Indígena sobre legislação indígena. Em 2007, os professores indígenas foram 

contratados e passaram a ser pagos pela Secretaria Municipal de Educação para 

ministrar aulas da língua e da cultura de seu povo.  

Em 2008, iniciou o Programa de Formação dos Professores Indígenas de 

Manaus, chamado Projeto MANAÓ, em que todos os professores indígenas 

contratados e não contratados pela Secretaria Municipal de Educação participaram. 

Em 2009, o professor indígena passou no vestibular para fazer Pedagogia 

Intercultural Indígena, pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).  

Por ter uma vasta experiência na Educação Escolar Indígena, o professor 

Raimundo Cruz foi escolhido para ser o representante dos Professores Indígenas de 

Manaus. Atualmente, moram 15 famílias, num total de 60 pessoas. O professor 

Kambeba possui 52 alunos, produz seu próprio material didático e com a ajuda de 

alguns parceiros conseguiu publicar 4 livros Kambeba. Na comunidade, funciona o 

Polo de Saúde, escola, Centro Cultural, feira de artesanato e a Associação das 

Mulheres Indígenas Kambeba (ASMIK), que está em processo de legalização. Há 

um intenso fluxo de turistas para visitar a feira de artesanato. Para o professor 

Kambeba:  
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Nós queremos uma educação indígena voltada pra povo Kambeba 
porque isso é importante isso que é melhor não queremos aquela 
educação que venha de cima pra baixo coloque aqui porque essa 
educação é que nos recebemos já tem nos prejudicado muito né 
sempre eu falo quando essa educação que colocam pra nós já tem 
prejudicado muito fazendo com que até mesmo a gente deixe a 
nossa língua a nossa cultura a nossa tradição de lado eles querem 
impor outra coisa e até hoje eu sofro esse problema que até mesmo 
na Semed não só na gerência indígena mais na gerência rural ainda 
eles impõe essa questão de querer fazer com que esse planejamento 
de educação nas escolas indígenas seja feita por eles algumas 
coisas não entendo o que esse planejamento de escolas indígenas 
tem que ser voltada as aldeias né de acordo com a vivência do seu 
povo ( CRUZ, Raimundo, Kambeba entrevista cedida pelo professor 
indígena, no dia 22 de junho de 2010, na Universidade do Estado do 
Amazonas). 

 

Professor Indígena Kokama 
 

O professor indígena Orígenes Corrêa Rubim, Kokama, nasceu em 1965 em 

Santo Antônio do Içá, no alto Solimões, e atualmente tem 46 anos. Ele é o terceiro 

filho homem do seu pai, de um total de 12 filhos. Cresceu plantando roça, serrando 

madeira, pescando. Segundo ele, foi observando o pai e as pessoas da comunidade 

que ele aprendeu pescar o peixe liso, sua especialidade, como o dourado, a piraíba, 

o pacamun ou pacamon/pacamão e a pirarara por meio das linhas, numa técnica de 

pescar chamada curumin39 e poita40; também aprendeu a tarrafear com todo tipo de 

tarrafa, com caniço, com flecha, mergulhar pra tirar do buraco os peixes, além de 

caçar cutia, porco do mato, pássaros e outros.  

Estudou na primeira série com 6 anos de idade e com 19 anos terminou o 

ensino fundamental na Escola Estadual Santo Antônio. Viajou para Tonantins, 

cidade vizinha de Santo Antônio do Içá, onde se casou, lá morou por 2 anos e voltou 

pra Santo Antônio do Içá, onde fez o magistério na Escola Estadual Santo Antônio. 

Fez um curso de auxiliar de enfermagem com os americanos responsáveis pelo 

Hospital Batista do Amazonas. Cursou o PROFOMAR em Normal Superior pela 

Universidade do Estado do Amazonas.  

Trabalhou como professor da escola regular de educação infantil e ensino 

fundamental, foi gestor e também por 7 anos foi auxiliar de enfermagem no Hospital 

Batista do Amazonas em Santo Antônio, hospital mantido por doações feitas por 

                                                 
39

 Técnica de pescar em que se coloca uma vara com um anzol grande amarrado no igapó, no lago 
ou na beira do rio para pescar peixes grandes. Tambem conhecida como camorim. 
40

 Técnica de pescar em que se coloca num lago ou na beira do capinzal uma corda com vários 
anzóis com peixes pequenos utilizados como iscas para pegar peixes. 



102 

 

meio da Igreja Batista. Em 2005, veio para Manaus em busca de trabalho, pois, por 

falta de investimento, o hospital demitiu muitos de seus funcionários, inclusive ele, e 

por motivos políticos não renovaram sua contratação como professor.  

Em meados de 2005, foi escolhido pelo então cacique Sebastião Castilho 

Gomes e pela comunidade Kokama de Nova Esperança, no km 4 do ramal 8 do 

Brasileirinho, como professor indígena da comunidade para “revitalizar” a língua e a 

cultura de seu povo. Nesse período, o povo Kokama de Manaus estava se 

organizando, se reestruturando saindo do bairro João Paulo e Grande Vitória para o 

Brasileirinho, em um sítio da senhora Kokama, Lucimar Laranjeira, chamado Nova 

Esperança, que, com a chegada das famílias Kokama, passou a ser chamado de 

comunidade Kokama Nova Esperança. Nesse local, construíram o primeiro Centro 

Cultural coberto por palhas de aranã em que, durante muito tempo, funcionou a 

escola. Mas, durante um grande temporal, o Centro foi destruído e as reuniões e a 

escola passaram a funcionar debaixo das árvores. 

 As aulas eram ministradas pelo professor esporadicamente. Mas, em 2007, 

saiu a sua contratação pela Secretaria Municipal de Educação, e ele passou a morar 

na comunidade e a dar as aulas diariamente. Com o passar do tempo, construíram 

um novo Centro Cultural coberto com lona. Nessa conjuntura, o professor começou 

a pesquisar a língua Kokama, pois seu conhecimento era fragmentado, pois sabia 

palavras soltas. Foi quando o padre Ronaldo, linguista do Conselho Missionário 

Indigenista (CIMI) iniciou um projeto com os indígenas em Manaus sobre a questão 

da língua.  

O primeiro passo foi encontrar um falante da língua. Foi encontrado seu 

Guilherme Pereira Kokama. Depois, o padre Ronaldo trouxe um material oriundo da 

internet sobre a língua Kokama do Peru – dicionário, gramática, cartilha, texto e 

música. O professor e a comunidade passaram a ter oficinas na língua Kokama duas 

vezes ao ano.  

O professor foi passar as férias em Santo Antônio do Içá, sua cidade natal, e 

realizou várias pesquisas sobre a língua e a cultura Kokama com os seus tios, tias e 

demais parentes Kokama. O professor Kokama do Brasileirnho é irmão da 

professora Altaci Corrêa Rubim, pesquisadora que realiza trabalho com a língua 

Kokama no Alto Solimões com o Instituto LALI, da Universidade de Brasília, na 

Organização dos Professores Tikuna Bilíngue (OGPTB), na aldeia Filadélfia, em 

Benjamin Constant.   



103 

 

A turma que está fazendo a Licenciatura em Letras em Língua Kokama e 

Espanhol, com os seus professores produz materiais didáticos em mídias, como 

DVDs e CDs com histórias, mitos, diálogos, grafismo, dança e músicas em Kokama. 

Esses materiais são dosponibilizados para as comunidades Kokama que estão em 

processo de revitalização da língua e da cultura de Manaus a Atalaia do Norte, em 

que a professora Altaci Rubim é colaboradora na produção e mediadora da 

distribuição. 

O professor indígena Kokama, assim como os demais, trabalham por meio de 

projetos, como por exemplo: plantas medicinais, grafismo, pinturas corporais, 

teçume, dança, música e outros. No final de cada ano, são apresentados à 

sociedade num evento chamado “Mostra de trabalho pedagógicos dos professores 

indígena de Manaus”.  Toda a comunidade se prepara juntamente com o professor 

para compartilhar com a sociedade um pouco de sua cultura e de sua “tradição”. 

Em 2008, o então cacique da comunidade Sebastião Castilho Gomes se 

envolveu muito em movimentos de ocupação de terra em detrimento a outras 

reivindicações da comunidade, como, por exemplo, a educação, e em 2010 houve 

uma assembleia para escolher um novo cacique, o escolhido foi Carlos Cezar da 

Costa Santos, do povo Mura. As duas lideranças da comunidade – o cacique e o 

professor – trabalham juntos para trazer melhorias para comunidade.  

O professor fica em conflito com as muitas atividades que lhe são atribuídas, 

em ser liderança e professor, não podendo ausentar-se para ajudar o cacique a 

conseguir soluções para os problemas da comunidade e a pressão de cumprir 

horário estipulado pela Secretaria Municipal de Educação, além de estar sendo 

solicitado para ser professor Kokama de uma outra comunidade no Rio Preto da 

Eva.  

Para o professor Kokama, a escola diferenciada é:  

 

[...] hoje pra comunidade tudo porque no primeiro ano trabalhamos 
com a revitalização das ervas medicinais que curam; no segundo ano 
na revitalização da dança; no terceiro ano com a língua materna; 
esse ano  trabalhamos com revitalização das comidas típicas do 
nosso povo que é onde vai ser realizado agora dia 28 e estamos 
muito preocupados, ao mesmo tempo ansioso porque queremos ver 
todos reunidos compartilhando o que é nosso, o que é de nossa 
cultura, as vezes eu conversando com as senhoras sobre o processo 
da preparação das comidas típicas e elas me dizem( não professor o 
senhor não pode saber agora, isso vai ser surpresa isso aqui eu só 
vou explicar depois que estiver pronto, porque a cultura da culinária 
Kokama isso é um segredo que vem passando de hereditário  de 
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família por família de pai pra filho e cada uma quer preservar porque 
não pode ser expandido pra outras pessoas justamente porque isso 
é muito fácil e aí as pessoas adquirem esse conhecimento e começar 
fazer é vendas com esse tipo de comida, por está razão a gente tem 
as pessoas que tem isso é quase como segredo é guardado pra si; 
falando do prato típico Kokama chamado fani), só vai sair no dia que 
for ser feito, eu vou ta direto com eles aqui como fazer, como é feito, 
qual é o preparativo tudo isso nós vamos ta atento pra essas coisas, 
Isso é Educação do povo Kokama. (RUBIM, Orígenes Corrêa. 
Entrevista cedida pelo professor Indígena em 23 de julho de 2010, na 
comunidade Nova Esperança). 

 

Professor Indígena Karapãna 

 

O professor Joilson da Silva Paulino nasceu em Barcelos, na aldeia chamada 

Ajuricaba, rio Demenes. Na época, seu pai era funcionário da FUNAI e havia ido 

levar remédio para os indígenas dessa aldeia. Segundo sua mãe, no dia de seu 

nascimento, houve uma grande festa. A família do professor é oriunda do alto rio 

Negro. De lá, seu pai foi transferido, após um grande conflito entre os funcionários 

da FUNAI e os indígenas.  

Desceram o rio Negro, moraram entre 4 a 5 anos em Camanaú, afluente de 

Novo Airão, e depois de lá saíram. Vieram para cidade em busca de uma melhor 

condição de vida para sua família. Ao chegar a Manaus, pediu demissão. A família 

foi morar numa localidade chamada Igrejinha, acima do município de Novo Airão, 

local muito bonito, barrancado; passaram lá uns dois anos. Nessa época, o 

professor Joilson tinha quatro anos. Em 1981, voltaram para Manaus para morar no 

Tarumã-Açu: 

 

Chegamos no Tarumã Açu em 1981, lá nós vivemos quase 18 anos no 
Tarumã Açu. Nessa época eu já tinha 12 anos, pela primeira vez fui para 
escola, ela se chamava bom sucesso nessa época era difícil a escola e a 
gente ter acesso a livro. Tudo era comprado a prefeitura não atendia a 
gente direito era uma escola no Município de Manaus, mais mesmo assim 
vivemos em dificuldades de atravessar o rio e para o colégio. Eu lembro 
que no Tarumã Açu não tinha tanta população como tem hoje é bem mais 
desabitada, lá eu vivi minha infância e pré adolescência. (PAULINO, 
Joilson da Silva, entrevista realizada em 30 de outubro de 2009, no Selva 
Parque). 

 
Nesse período, segundo o professor, a Ponta Negra era mais natural do que 

agora. Até mesmo a cachoeira baixa, a cachoeira alta, todos esses locais não eram 

poluídos, podia-se pescar; seu pai lhe ensinava as técnicas tradicionais de pescaria, 

“a gente ia pescar no rio e tudo isso meu pai repassava para mim, eu já com uma 
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visão diferente, ele dizia pra eu não esquecer, o que ele comia o trabalho que ele 

fazia sempre tentava passar para mim” 41
. 

Estudou em uma escola no Lírio do Vale até a quarta série e, em 1989, foi 

fazer educação integrada. Saiu desse ensino e continuou seus estudos em várias 

escolas em Manaus. Desistiu, pois seus pais não tinham condições de mantê-lo na 

escola. Em 1999, fez as provas do supletivo para terminar o ensino fundamental, 

mas não chegou terminá-lo, ficando, assim, sem terminar o ensino fundamental. 

Para o professor Joilson, os filhos de indígenas que nascem e crescem na cidade 

não veem seus pais como índios, “eu não via meu pai e minha mãe como índios, 

sempre com uma visão eles não são indígenas, são caboclos e a gente não assumiu 

a nossa identidade indígena, mesmo porque tem uma irmã, Amarilda, ela tem todo 

um jeito registro tirado pela FUNAI” (PAULINO, 2009).  

O professor tinha uma grande resistência de assumir sua identidade étnica. 

Com o passar do tempo, caminhou por caminhos que o levaram a ter sérios 

problemas com as bebidas alcoólicas. Nesse período, seus pais continuavam 

morando no Tarumã-Açu, mas foram obrigados a sair. 

 

Muitos parentes do rio Tarumã-Açu foram expulsos, como nós fomos 
naquela época, fomos expulsos do Tarumã-Açu por um pessoal que 
dizia que era dono da terra, que a gente morava, fomos para a justiça 
e meu pai perdeu a causa porque eles compraram a justiça aí deram 
um pedaço de terra pro meu pai que era cinqüenta metros por 
sessenta metros como indenização  pelo tempo que ele tinha morado 
lá, não tinha nada meu pai construiu tudo, hoje é condomínio 
(PAULINO, Joilson da Silva, entrevista realizada em 30 de outubro 
de 2009, no Selva Parque). 

 

Seu pai vendeu o terreno que ganhou com a indenização e foi morar no rio 

Cueiras na então comunidade Nova Canaã, atualmente aldeia Kuanã para os 

indígenas. Local tranquilo em que podia plantar e criar seus animais domésticos. 

Por meio do movimento indígena, na pessoa de Celina, Baré, ficaram 

conhecendo a discussão da proposta de Educação Escolar Indígena para os 

indígenas de Manaus: 

 

Celina Baré levou a proposta para as liderança reivindicarem uma 
educação diferenciada para os povos indígenas para revitalizar e 
resgatar a língua materna e os costumes tradicionais para os 
curuminas, porque a gente observa que eles já esqueceram, até 
mesmo tinha esquecido. Aí começou o movimento. (PAULINO, 

                                                 
41

 PAULINO, Joilson da Silva, entrevista realizada em 30 de outubro de 2009, no Selva Parque. 



106 

 

Joilson da Silva, entrevista realizada em 30 de outubro de 2009, no 
Selva Parque). 

 

A pessoa escolhida para ser professor da comunidade era Marilene, mas por 

ter filhos pequenos não poderia estar vindo sempre a Manaus e pediu que o 

professor Joilson assumisse. Agora o professor Joilson estava desacreditado pela 

sua comunidade, pois tinha problemas com o álcool, mas mesmo assim aceitou e na 

sequência foi “aceito” pela comunidade.  

De 2005 a 2010, ocorreram mudanças significativas na vida do professor e de 

sua aldeia. Atualmente, o professor é presidente da associação, constituiu família, 

não apresentado problemas com álcool, realidade compartilhada com poucos 

professores indígenas, pois muitos deles enfrentam problemas no exagerado 

consumo de álcool. Além de ser professor, ele é o presidente da Associação e ajuda 

seu povo, procurando mecanismos de resistência diante dos conflitos vivenciados 

por eles. 

Para o professor Karapãna, a escola diferenciada é: 

 

[...] um espaço onde a gente pode está expondo o conhecimento dos 
nossos avós de nossos bisavós que já se foram. Então escola 
indígena é para buscar o conhecimento riquíssimo que já estava 
esquecido enterrado ali, junto com nossos ancestrais. E essa é a 
função da escola indígena, buscar a tradição materna, os costumes, 
as atividades diárias e trabalho. Melhorar a educação das crianças 
por meio do respeito. Local em que se pode aplicar as metodologias 
diferenciada mesmo. Não seguir uma linha reta, mas sempre dá um 
jeito dessa linha atingir vários locais, assim como uma linha que o 
peixe leva numa galhada. (PAULINO, Joilson da Silva, entrevista 
realizada, em 30 de outubro de 2009, no Selva Parque). 

 

 

Professor Indígena Sateré-Mawé 
 

 

Da esquerda para a direita. Foto 30: Professor Sateré-Mawé, construindo cartaz para o dia do Ritual 
da Tucandeira. 
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Foto 31: Professores Sateré-Mawé na preparação dos materiais da escola para apresentarem 
durante a cerimônia do ritual.  
Foto 32: Mãe de aluno com as luvas do Ritual da Tucandeira.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, novembro de 2010.  
 

 

O professor Indígena Timóteo dos Santos da Silva, 33 anos, solteiro, povo 

Sateré-Mawé, nasceu no dia 16 de agosto de 1978, na comunidade Curuatuba, rio 

Urupadi, mais conhecido como rio Marau. Essa comunidade é a última do rio Marau, 

situada em terra firme num braço do Marau da ribanceira; fica um grande que às 

vezes só entra canoa pequena com rabeta. Local de águas claras, mata virgem, 

caça, peixes e açaí. Leva-se dois dias para se chegar de barco do município Maués 

a Curuatuba.  

Seus pais possuem nove filhos, sendo que ele é filho único da família.  O 

professor Timóteo fala e escreve na língua Sateré-Mawé. Seu primeiro professor foi 

seu pai. Desde cedo, acompanhava seus pais em seus afazeres, observando e 

compartilhando muitas das atividades que eles faziam. Nessa comunidade, com 

onze anos iniciou sua passagem pelo Ritual da Tucandeira. Segundo o professor, 

ele fez o ritual quarenta vezes. O comum desse povo é colocar a mão na luva da 

tucandeira vinte vezes, mas ele colocou quarenta. Mas antes, há toda uma fase de 

preparação. 

 
O ritual era preparado por quem sabia cantar, porque se canta e se 
põe a mão na luva, ele é o líder pra fazer isso. Além desse tem 
outros rituais como os da formiga, conhecido como sahai, é um prato 
acompanhado com chibé e outras comidas que acompanham esse 
tempo do ritual. Nesse ritual antes de você completar 10 vezes você 
não pode comer carne, sal e nem nada, apenas o chibé com sahai. 
Quando passa 10 a 15 vezes aí você pode comer carne. Esse é o 
pedido do lider os participantes do ritual. Eu não irei fazer mais, 
porque dói muito e eu já fiz, preciso parar por aí. Eu era um moleque 
que acompanhava a família e trabalhava junto com eles. (Entrevista 
cedida pelo professor Timóteo dos Santos da Silva, em 18 de 
outubro de 2009, na Universidade Federal do Amazonas). 
 

O professor Timóteo vivenciou essa prática durante a sua permanência nessa 

comunidade. Seu pai se preocupava muito com a sua formação, e, em 1990, por 

falta de opção de estudo, o mandou para comunidade Santa Maria para morar com 

sua avó e continuar seus estudos. Esta fica num barranco, na época, havia trinta 

famílias na comunidade e também era muito farta. 

 De manhã cedo, o professor saía para pescar e à tarde e à noite estudava. 

Nessa comunidade, seu professor Inácio Cristiano, Sateré-Mawé, o incentivava a 
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estudar. Contava-lhe a história de sua formação realizada dentro da aldeia para 

professores indígenas. Esse professor lhe falava: “Você precisa de mais 

conhecimento, então você tem que procurar outro estudo para você ter mais 

conhecimento. Eu te deixei até aqui, a partir de hoje você vai procurar outra 

formação” (Caderno de campo, 18 de outubro de 2009). 

Essas palavras motivaram-no a ir para Maués para estudar. Em 1996, ao 

chegar à cidade, foi levado para casa do estudante, fundada em 1994, tendo como 

responsável a irmã Verônica, da Igreja Católica, casa que acolhia os jovens 

indígenas que queriam estudar na cidade. Logo que chegou, sentiu o impacto da 

fala da língua portuguesa, pois, nas comunidades em que ele tinha vivenciado, só 

falavam Sateré-Mawé, das regras estipulada pela irmã, era muita coisa para um 

jovem indígena que saía pela primeira vez de sua aldeia. 

  Era acordar e fazer uma oração às seis horas da manhã, depois tomar café. 

Quem estudava de manhã ia após o café para sala de aula, quem não ia, fazia 

atividade no quintal, pois eles consumiam o que plantavam e criavam. Nesse local, 

havia criação de galinha, de jabuti, porco e de outros animais. Todos eram trazidos 

das aldeias pelos alunos.  Ele sofrera com a realidade da cidade, pois, segundo ele, 

não era como é agora, os jovens saem e voltam para as aldeias com muita 

frequência. Isso antes era difícil.  

Todos de sua aldeia achavam que ele iria se perder na cidade, mas ele 

persistiu e fez a 5ª, a 6ª e a 7ª série. Parou porque encontrou um grupo vocacional 

com duas formações uma para ser padre e a outra para ser leigo e passou a fazer 

essa formação.  Essa sua formação era acompanhada por duas irmãs - Verônica e 

Rosana. Segundo ele, essas irmãs acompanhavam sua vida espiritual e humana. 

Em 2003, tomou uma decisão e fez uma experiência dentro de uma paróquia 

durante seis meses e se sentiu inspirado para entrar no seminário. No mesmo ano, 

no mês de setembro, fez mais uma experiência na Diocese de Parintins junto com o 

bispo. No dia 19 de dezembro, voltou para Maués. 

  Em 2004, o bispo o chamou novamente e o encaminhou para o seminário em 

Manaus. Chegou à cidade no final de janeiro e iniciou suas aulas de filosofia durante 

três anos, 2004, 2005 e 2006. Cursou o primeiro ano de teologia em 2007. 

Paralelamente a essas atividades, em 2006, ele foi convidado pelo tuxaua Moisés 

Ferreira para ministrar aula na língua Sateré-Mawé para a comunidade Y‟aperehyt 

no Santos Dumont, do povo Sateré-Mawé.  
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No mesmo ano, a comunidade fez uma assembleia para escolher seu 

professor indígena. A escolha estava entre ele e o professor Dário Cidade, ambos 

da mesma etnia. A comunidade o escolheu, mas, por ainda estar no seminário, ele 

passou a vaga para o professor Dário. O professor Dário Cidade assumiu a 

escolinha Sateré-Mawé e foi contratado pela Secretaria Municipal de Educação, mas 

ficou por um determinado tempo; por conflitos internos, a comunidade o destituiu do 

cargo.  

  No decorrer do tempo, Timóteo fez uma reflexão e viu que precisava fazer 

uma outra experiência fora do seminário, uma experiência de trabalho, pois, depois 

que começou a estudar, ainda não tinha trabalhado em outra coisa. Sentia muita 

saudade de liberdade. 

Esses conflitos internos o levaram a escrever uma carta ao bispo pedindo 

afastamento do seminário, e ele o liberou por um ano. No começo de 2008, ele saiu 

do seminário e foi se hospedar na casa do tuxaua Moisés Ferreira, Sateré-Mawé, e 

passou a assumir a escolinha da comunidade, chamada “Wanhut‟i”42 e, em maio do 

mesmo ano, a Secretaria Municipal de Educação o contratou para trabalhar como 

professor indígena na comunidade Sateré-Mawé até o presente momento.  

Para o professor Sateré-Mawé a Escola Diferenciada é: 

 

A escola diferenciada é como uma comunidade, como um costume 
que estão vivendo dentro da comunidade e também resgatar a língua 
que já se tinha perdido já faz tempo, não sabem mais conversar dizer 
falar na língua Sateré-Mawé, só em português e algumas culturas 
que não reconhecem mais assim. Então agente vai resgatar essa 
cultura e a língua. Isso foi pra mim a escola diferenciada dentro da 
comunidade. Acredito que é isso para mim. (SILVA, Timóteo dos 
Santos. Entrevista cedida em 18 de outubro de 2009, na 
Universidade Federal do Amazonas) 

 

Dessa forma, a escola diferenciada, por meio do imaginário do professor 

indígena, busca atender às demandas do presente em suas singularidades, 

especificidades, pluralidade étnica e outros de sua comunidade. Nesse sentido, faz–

-se necessário que o professor passe por formações que o ajudem a refletir o 

processo de construção dessa escola e que não fique só no seu imaginário. Nessa 

                                                 
42

 Pássaro Inambu, a comunidade elegeu esse nome para escola por considerar o pássaro inambu 
como um pássaro que tem hora para cantar de manhã, de tarde e de noite, assim como tem que ser 
a escola. (SILVA, Timóteo dos Santos da, Professor Sateré-Mawé; entrevista realizada em 21 de 
novembro de 2010, na comunidade Y‟aperehyt). 
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perspectiva, apresentaremos o programa que fora pensado para a formação desses 

professores indígenas em Manaus. 

 

 

2.2 Projeto Manaó 

 

 Em 2005, com a criação da Gerência de Educação Escolar Indígena em 

Manaus, foram pensada inúmeras ações, como diagnóstico das comunidades 

indígenas, contratação de professores e a criação de um programa específico para 

dar conta da demanda de professores indígenas que não tinham formação. Após a 

contratação dos professores indígenas em 2007, foi criado pela equipe 

multidisciplinar 43  da Gerência de Educação Escolar indígena, o Programa de 

Formação de Professores Indígena de Manaus, chamado de Projeto Manaó. 

O Manaó tem como objetivos: assegurar, aos professores indígenas 

indicados pelas comunidades, formação no ensino Fundamental e Ensino Médio, 

visando à garantia da concretização da educação específica diferenciada e de 

qualidade. Propõe possibilitar uma educação escolar condizente com a cultura de 

cada povo envolvido, bem como articulada aos saberes e tecnologias de outras 

culturas. 

Esse Programa se fundamenta na Pedagogia da Alternância como Diretrizes 

Estrutural e Filosófica. Ela cientificamente é composta por pilares como estes: 

observar, ver, descrever, refletir, analisar, julgar, agir ou questionar, procurar a 

buscar resposta a questionamentos e experimentar (SEMED, 2007). O aluno 

primeiramente pratica para depois teorizar sua prática, ou seja, ação – reflexão – 

ação, a escola a serviço de uma melhor qualidade de vida: 

 

A Alternância enquanto processo de ensino-aprendizagem acontece 
em espaços e territórios diferenciados e alternados. O primeiro 
espaço é o familiar e a comunidade de origem (realidade); em 
segundo, a escola onde o educando partilha os diversos saberes que 
possui com os outros atores e reflete sobre eles em base científica 
(reflexão); e, por fim, retorna-se a família e a comunidade a fim de 
continuar a práxis (prática+teoria) seja na comunidade, na 
propriedade ou na inserção em determinados contextos sociais.. 
(SEMED, 2007, p.37). 

  

                                                 
43

 Adria Simone Duarte de Souza; Altaci Corrêa Rubim; Francisco Aguiar de Souza; Jhones 
Rodrigues Pereira; Jonise Nunes Santos; Leonízia Santiago de Albuquerque e Romy Guimarães 
Cabral. 
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Nessa proposta pedagógica, o discente, o meio e a escola estão unidos por 

instrumentos pedagógicos específicos “formando um conjunto “harmonioso” entre 

comunidades, pedagogia, formação integral e profissionalização visando a um 

desenvolvimento da pessoa e do meio” (SEMED, 2007). Esses instrumentos ajudam 

o professor a sistematizar todo o processo pedagógico que está sendo realizado:  

 

Os instrumentos utilizados para desenvolver a proposta da 
alternância, são importantes a medida que propiciam inúmeros 
elementos para o acompanhamento e a avaliação do 
desenvolvimento total do educando, seja o afetivo, o intelectual, o 
profissional, o cognitivo. São instrumentos pedagógicos do método 
da alternância: plano de estudo, caderno de pesquisa, caderno de 
acompanhamento, Estágios, Avaliação do processo formativo, visitas 
de estudo, Caderno didático, Visita de acompanhamento familiar. 
(SEMED, 2007, p.38). 

 

O Plano de Estudo possibilita e potencializa a formação de professores 

populares pesquisadores; as Visitas de Estudo possibilitam o debate e o 

aprofundamento de um tema específico; o Caderno da Realidade  é um instrumento 

para trabalho interdisciplinar; o Caderno Didático auxilia no debate de 

aprofundamento dos temas geradores. Essas técnicas possibilitam a maior 

efetivação da prática pedagógica da alternância, visando à transformação das 

práticas sociais, pois a educação escolar indígena, através da pedagogia da 

alternância, é um processo que valoriza a cultura e os membros da sociedade, 

criando indivíduos que possam conservar essa cultura, relacionando cada um de 

seus aspectos com a vida coletiva em suas várias dimensões (SEMED, 2007). 

Nessa perspectiva, os professores indígenas, ao longo desse processo, 

passam a ser reconhecidos como lideranças, que detêm a confiança da comunidade 

com as contradições e conflitos vivenciados pela comunidade e também é visto pelo 

órgão financiador como um profissional que precisa dar conta de seu emprego, 

cumprindo as orientações designadas:  

 

Os professores indígenas tem a difícil responsabilidade de incentivar 
as novas gerações para a pesquisa dos conhecimentos tradicionais 
junto dos membros mais velhos de sua comunidade [...]. Seu papel 
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social, longe de ser heróico, é caracterizado pela vivencia difícil de 
uma série de conflitos e contradições, ambigüidade e tensões, tanto 
de ordem ética, quanto político - pedagógica. Como esses 
professores estão, na maior parte dos casos, contratados pelo 
Estado com funcionários públicos, muitas vezes enfrentam [...]. 
Hesitam, muitas vezes, entre lealdade ás regras e códigos éticos, 
sociais, culturais e educacionais de sua comunidade, por quem na 
maior parte dos casos, foi escolhido professor. Respondem, assim, 
de forma ambivalente tanto as exigências das normas do sistema de 
ensino, como ás exercido pela força do controle social de sua 
comunidade sobre seu trabalho. (BRASIL, 2005, p.21). 

 

Os professores são protagonistas de um projeto social de construção 

coletiva, onde a escola será um local em que ele deve fazer uma interlocução entre 

os saberes tradicionais e o conhecimento da sociedade não índia. “Criando e 

ressignificando, a todo o momento, sua cultura” (BRASIL, 2005). Mas como trabalhar 

com esses princípios, considerando que os jovens e adultos têm uma realidade 

cultural e um nível de subjetividade bastante diferenciados? Como diz o professor 

Joaquim Maná Kaxinawá: 

 

As escolas indígenas são diferentes das escolas não-indígenas 
porque possuem características de ensino próprias. Essas são 
grandes diferenças. Os regimentos escolares também diferem em 
vários pontos, como: calendário escolar, carga horária, conteúdos, 
metodologia de ensino, etc. É diferente porque trabalha respeitando 
as maneiras tradicionais dos velhos passarem seus conhecimentos 
para os jovens. É diferente porque o professor é o principal autor de 
seus próprios materiais didáticos usados na escola e usa tanto o 
conhecimento na escrita quanto o conhecimento oral. A aproximação 
com a escola não-indígena é pelo caráter de ensino que fazem em 
busca dos seus conhecimentos sociais e da cidadania (BRASIL, 
2005, p.35). 

 

Quando fui ao III Encontro das Línguas Tupi e Macro Gê na Universidade de 

Brasília, encontrei com Maná kaxinauá, que era um dos debatedores do encontro. 

Conversamos, e ele me falou que a escola diferenciada tem como pilar principal o 

professor que precisa ter uma formação realmente que venha atender aos anseios 

da escola de seu povo. Por isso que ele saiu de sua aldeia e foi estudar na 

Universidade de Brasília, fez letras e agora está fazendo mestrado em linguística, 

pois, como professor indígena formado, terá condição de produzir seus materiais 

com mais qualidade e também irá poder realizar as pesquisas mais sistematizadas 
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com seu povo. Uma vez que ele almeja ser o autor de sua própria história: “estamos 

cansados de ouvir os outros contarem e escreverem a nossa história”44.  

 

 

2.2.1 Pedagogia da Alternância 

A Pedagogia da Alternância adotada pelo Programa de Formação dos 

Professores indígenas de Manaus – Projeto MANAÓ surgiu na França num período 

onde o meio rural era atingido pela moto-mecanização e enfrentava a crise de 

mercado e de preço com vários produtos, como leite e carne. Seus ideólogos foram 

Jean Peyrat, agricultor e presidente do sindicato rural; o padre Grannereur, seguidor 

de Marc Sangnier (católico social); e Arsène Couvreur, ex-bancário, jornalista, 

também seguidor de Sangnier. (PASSADOR, 2006). 

Essa pedagogia surgiu para “solucionar” problemas que a sociedade rural 

enfrentava como questões relacionadas ao ensino regular, que direcionava seus 

ensinamentos às questões relacionadas com a cidade em detrimento às do campo. 

Nesse sentido, os alunos não voltavam para trabalhar no campo, pois sua formação 

estava direcionada a atividades da cidade. E o outro problema era a necessidade de 

chegar ao campo os conhecimentos de novas tecnologias para o melhoramento da 

produção: 

 

Formalmente, nasce em julho de 1937 a “ primeira casa familiar”lá 
chamada de Maison Familiale, da qual Jean Peyrat foi o primeiro 
Presidente da Union Nationale dês Maisons Familiales d‟Education et 
d‟Orienation (Unmfreo), onde os jovens passavam duas semanas 
recebendo conhecimentos gerais e técnicos voltados para a 
realidade agrícola regional e duas semanas nas propriedades rurais, 
aplicando os conhecimentos recebidos.(PASSADOR, 2006, p.70). 

 

Essa prática foi chamada de “Pedagogia de Alternância”. Nessa perspectiva, 

foi pensada essa pedagogia para subsidiar a formação de professores indígenas, 

uma vez que a escola e a família andam juntas. Alternância enquanto processo 

ensino-aprendizagem acontece em espaços e territórios alternados. O primeiro é o 

familiar, e o segundo é a escola. Nessa troca de saberes entre o ambiente natural e 

a escola, acontece a reflexão desses saberes ou a práxis (teoria+prática), fazendo 

                                                 
44

 Kaxinawá , Joaquim Maná. Entrevista realizada na Universidade de Brasília (UnB), no dia 21 de 

outubro de 2010. 
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com que haja uma reelaboração desses conhecimentos de forma a ajudá-los a 

interagir melhor na inserção em determinados contextos sociais: 

 

A Pedagogia da Alternância baseia-se na construção do 
conhecimento ao observar e contextualizar a realidade, a educação 
escolar indígena requer que o professor seja pesquisador, uma vez 
que o instrumental pedagógico deve ser embasado na valorização da 
tradição de cada etnia, considerando que a vida ensina mais que a 
escola, e por isto o espaço sócio-profissional também é formativo, 
integrando o período letivo da Formação de Professores. (SEMED, 
2007, p.40).  
 

A Alternância propõe valorizar o conhecimento do meio em que o aluno está 

inserido, pois as atividades da escola, ora ocorrem dentro de sala de aula, ora 

ocorrem no espaço físico da comunidade. “A Pedagogia da Alternância” reconhece a 

o potencial juvenil na propriedade familiar, ao mesmo tempo em que usa essa 

necessidade como estratégia de intensificação da aprendizagem técnica 

(PASSADOR, 2006). Dessa forma, essa pedagogia prepara o aluno para 

permanecer na própria comunidade, aprendendo atividades que possam ser 

desenvolvidas em seu cotidiano. Por meio da formação do Programa, as identidades 

coletivas no contexto da formação estariam sendo fortalecidas politicamente, pois o 

programa fora pensado junto com as comunidades para atender às suas 

especificidades. 

Nessa perspectiva, foi pensado o Programa de Formação de Professores 

Indígenas - Projeto Manaó, que até o momento teve apenas o primeiro módulo 

trabalhado em agosto de 2008, pois, após a mudança de governo, ele foi 

engavetado sem perspectivas de continuação. Assim ocorre com implementações 

de muitas políticas em relação a questões indígenas que são parcialmente atendidas 

pelo poder público. A consequência disso já apontada anteriormente, quando 

mencionamos a corrida dos professores indígenas para fazerem os supletivos para 

complementar a sua formação. Vale ressaltar, como diria um dos entrevistados, que, 

se os professores indígenas de Manaus estivessem mais organizados e 

amadurecidos politicamente, o poder público não ditaria regras para eles seguirem, 

pois estariam numa luta coletiva, juntamente com o movimento indígena, resistindo 

às pressões. Essa perspectiva de autonomia e ruptura com “tutelas” históricas 

recoloca os termos em que ocorre a mobilização étnica nos estabelecimentos de 

ensino. 
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CAPÍTULO 3 

 
 
Identidade Coletiva 

 

Os povos indígenas possuem diferenças relativas à língua, ao modo de viver 

e de pensar, suas diversas experiências históricas expressam a riqueza cultural nos 

remédios tradicionais, nos rituais, nas danças, nas “comidas típicas” e outros. Essa 

riqueza encanta curiosos, estudantes, mestres, doutores ou simplesmente eles 

mesmos. A sua consciência cultural os leva a controlar suas relações com a 

“sociedade dominante”, incluindo o controle político (SAHLINS, 2004, p.507). 

As noções de resistência às pressões externas são frutos de herança de 

gerações anteriores, que estão sempre presentes e em constante reelaboração. A 

estratégia consiste na sua própria identidade étnica. Para (BARTH, 2000), a 

identidade etnicocultural é resultado do processo de autodefinição. Nesse sentido, a 

etnicidade deve ser estudada a partir dos mecanismos de interação do ponto de 

vista das estratégias dos agentes sociais, no caso a que se refere esta pesquisa, de 

acordo com a abordagem de Barth, é mais relevante do que estudar o conteúdo 

cultural da identidade, distante de suas relações (BARTH, 2000). 

Em Manaus, as comunidades indígenas atendidas com escola “diferenciada” 

são compostas por membros de diferentes etnias, de diferentes povos: Kambeba, 

Karapãna, Kokama, Baré, Sateré-Mawé, Tukano, Tariano, Tikuna entre outros que, 

unidos saem da quase “não existência social” (BOURDIEU, 2008) para uma 

existência, cuja identidade coletiva se manifesta através de uma vasta pauta de 

reivindicações. Essas comunidades unidas numa identidade coletiva conseguem 

consolidar seu espaço social. Para Bourdieu, “o espaço social reificado e os 

benefícios que ele proporciona são resultados de lutas dentro dos diferentes 

campos” (BOURDIEU, 2008, p.163). Ter um professor indígena dentro de sua 

comunidade contratado pela prefeitura é uma conquista, a conquista de ter um 

representante de seu povo num espaço social, antes considerado exclusivo dos não  

indígenas.  

Nessa perspectiva, a conquista de um espaço social é resultado de lutas 

(Bourdieu, 2008) e lutas permanentes em que os povos indígenas utilizam a 

estratégia de identificação, explícita através de associações pluriétnicas. Essas 
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relações associativas expressam uma identidade coletiva em consolidação apoiada 

em critérios de mobilização face ao Estado, pois tomar para si essa identificação de 

uma identidade é “neste sentido organizacional, quando os atores, tendo como 

finalidade a interação, usam identidades étnicas para se categorizar e categorizar os 

outros, passam a formar grupos étnicos” (BARTH, 2000, p.32).  

O espaço social fundado na coesão passa a ser também preenchido pelo 

sentido do critério da “autodefinição”, que relativiza as possíveis diferenças étnicas. 

Essa base político-organizativa das diferentes formas associativas abre caminho 

para a constituição do controle dos grupos das suas relações por meios técnicos e 

políticos.  

Essas formas de autoidentificação, com suas variantes, pressupõem que os 

agentes sociais estão considerando um campo de relações conflituosas e 

heterogêneas (BOURDIEU, 2006) que, às vezes, se manifestam de forma a marcar 

territórios diante de circunstâncias de antagonismos. Segundo Bourdieu, a 

identidade étnica se manifesta a partir de um conjunto de critérios, que são 

materiais, visíveis aos olhos do observador e explícitos na oralidade e na história 

narrada e atualizada pelos agentes sociais (respectivamente: bandeiras, pinturas, 

artesanato, danças, músicas e outros sinais diacríticos; língua, genealogia, mito, 

história da localidade de origem). São percepções e apreciações que evocam o 

conhecimento e reconhecimento por parte do outro (BOURDIEU, 2006, p.112).  

O outro, no caso o Estado, é levado a aceitar a diferença étnica assumida 

pelos povos indígenas na cidade. Nesse discurso, agentes sociais intencionalmente 

determinam o controle das relações, dentro de um campo de forças e de tensões. 

Perseguindo a meta de fazer reconhecer o que dizem ser e o que fazem ser, mesmo 

em situação móvel de fazer e desfazer grupos. 

 Esse dinamismo se caracteriza por uma intencionalidade, própria da função 

cognitiva, que leva em consideração a razão e a emoção em contextos do mundo 

social marcados por contradições e antagonismos. Neste sentido, o olhar etnográfico 

se direciona para a noção de identidade relacional. Para Barth, vale lembrar, a 

identidade pode ser ativada ou não, conforme a situação dos agentes sociais dentro 

de um contexto específico45. 

                                                 
45

 Destacamos essa observação no trabalho de MENEZES (2008), “Identidades Coletivas e direitos 
territoriais: Os piaçabeiros do rio Araçá”. As identidades emergem a partir de sua relação com seus 
antagonismos dependendo da situação social. “Percebemos que a identidade coletiva piaçabeiro está 
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Nesse sentido, as identidades são relativas (BARTH, 2000) e são assumidas 

quando os agentes sociais querem se distinguir, marcar a diferença étnica diante de 

outros grupos, ou do Estado, colocando em evidência as disputas em que esses 

grupos estão envolvidos. Dessa perspectiva, os indígenas em Manaus marcam a 

sua diferença se autoidentificando, demarcando seus espaços e reivindicando sua 

inclusão dentro desse novo contexto social da cidade. Exemplificamos tais espaços 

sociais através de planos organizativos que incluem moradia, saúde, educação e os 

aparatos administrativos relativos a cada território, a cada comunidade indígena.  

No período de 2005 a 2010, houve conquistas no campo da Educação 

Diferenciada, com a criação de uma Gerência de Educação Escolar Indígena e a 

contratação de professores. Para os professores entrevistados, precisa-se 

conquistar também o reconhecimento da criação da “categoria” escola e daquela do 

professor indígena no município para assegurar a merenda escolar, para que haja 

construção dos estabelecimentos de ensino, além de uma política mais efetiva em 

relação à saúde e à moradia para os indígenas na cidade. Dessa forma, a conquista 

do espaço social na área de Educação Diferenciada tem desencadeado 

reivindicações que provocam mudanças na vida social das comunidades indígenas 

pesquisadas. 

 

 

3.1 Transformações provocadas pela elaboração das identidades dos 

professores indígenas 

 

Desde 2002, quando se inicia a discussão de propostas de uma educação 

diferenciada em Manaus, como já relatado anteriormente, os povos indígenas que 

participaram do início dessas discussões passaram a visualizar em suas 

comunidades esse projeto de escola. Mas, como as associações indígenas bem 

conhecem a morosidade dessas implementações pelos órgãos oficiais, não deram 

muito crédito à discussão a curto prazo.  Passaram-se 3 anos e, em 2005, numa 

tentativa isolada, um indígena chamado Ely Ribeiro, Macuxi, sistematiza as 

propostas discutidas em 2002 e leva para a Secretaria Municipal de Educação 

                                                                                                                                                         
atrelada também à identidade coletiva indígena. Isso porque as identidades podem ser dinâmicas, 
dependendo das situações colocadas, as categorias piaçabeiros e indígenas vão sendo acionadas 
por esses agentes sociais” (MENEZES, 2008, p.44).  
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(SEMED), haja vista que o prefeito eleito havia-se comprometido com as 

associações indígenas em instituir a escola diferenciada.  

Inicia-se o processo de diagnóstico das comunidades indígenas, ao mesmo 

tempo em que são levados a escolher professores para a Educação Diferenciada na 

cidade. Nesse sentido, a vida das comunidades mudou, e os futuros professores 

passam a ser preparados, recebendo orientação da equipe da Gerência de 

Educação Escolar Indígena, composta por indígenas e não indígenas. Os 

professores foram incentivados a pesquisar sua “cultura, tradição e língua”, como 

dizem os entrevistados.   

Em 2007, ocorre a contratação e os professores passam a trabalhar língua e 

cultura em suas práticas educativas. A cada pesquisa realizada, a cada descoberta, 

os professores indígenas vão-se apropriando cada vez mais de recursos que vão 

afirmar e reafirmar sua identidade na cidade. As lideranças indígenas falam da 

importância da escola diferenciada dentro das comunidades ressaltando que está 

havendo uma grande mudança que alcança, principalmente, as crianças na questão 

da identidade. 

 

Nós hoje Kokama não temos vergonha de se pintar, hoje a gente ta 
ensinando as nossas crianças que nunca se pintou, nunca entrou no 
ônibus com coká ou pintado, então eu fico assim emocionado né, por 
nossas crianças, jovens, adultos e idosos assumirem a nossa 
identidade na cidade. (RUBIM, 2010)

46
  

 
 

   
Foto 33: Povo Kokama, da comunidade Nova Esperança, durante a oficina da língua Kokama. 
Foto 34: Crianças tocando e cantando em Kokama.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, novembro de 2010. 

 

Vale ressaltar que a chegada do professor indígena nas comunidades criou 

uma nova dinâmica no cotidiano dessas comunidades. Até então, as crianças, 

                                                 
46

 RUBIM, Orígenes Corrêa. Entrevista realizada em 05 de novembro de 2010 na comunidade Nova 
Esperança Kokama. 
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jovens e adultos não se sentiam seguros em assumir sua identidade fora do 

ambiente da comunidade. Faz três anos que a “escola diferenciada” em Manaus 

vem sendo implementada e, aos pouco vem, colhendo os frutos desse processo. 

Para as comunidades, esse processo que começa provocar mudanças profundas 

não pode parar, porque se misturou com a própria luta política do movimento 

indígena. 

 Atualmente, os professores indígenas estão em processo de construção da 

Escola Diferenciada, juntamente com suas “comunidades”. Mas, ainda, é cedo para 

se ter realmente clareza dessa caminhada, pois enfrentam tanto os conflitos entre a 

Educação Diferenciada de seus povos, quanto as exigências da instituição 

financiadora, como: excesso de trabalho burocráticos para as escolas indígenas e 

formação fora do contexto para os professores indígenas. Além de faltar  merenda, 

material didático e outros problemas semelhantes, que, muitas vezes, levam o 

professor bilíngüe a adoecer devido a sobrecarga de trabalhos e exigências.  

 No que tange à formação desses professores, o Projeto Manaó, já 

mencionado, encontra-se engavetado sem nenhuma perspectiva de continuação. 

Alguns professores que não tinham o ensino fundamental e médio completos estão 

fazendo supletivo, os demais que tinham o médio estão cursando Pedagogia 

Intercultural Indígena na Universidade do Estado do Amazonas. Os professores 

indígenas pesquisados assim se distribuem em termos de formação acadêmica: 

Kambeba, Tikuna, Sateré-Mawé estão fazendo a Pedagogia Intercultural Indígena 

pela UEA; o professor Kokama já é graduado no Normal Superior pela UEA e o 

professor Karapãna ainda não terminou o fundamental, mas está tentando fazer o 

supletivo em uma instituição particular.  

Essa intensa busca por uma formação acadêmica, que é exigida formalmente 

pelo governo e, de certo modo, mesmo pelo movimento indígena e não indígena, é 

resultado de um processo que, seguindo a análise de Willam Foote Whyte (2005), 

pode ser comparada à realidade de alguns rapazes no contexto da “sociedade de 

esquina”, que buscavam a educação para superar uma realidade estigmatizada. 

Whyte (2005) denominou de “sociedade de esquina”, ao pesquisar uma situação 

social em Corneville (Nort End). Sua pesquisa se desenvolve por meio da 

observação participante, em que vários agentes sociais observados são 

diferenciados por sua posição social. A escolarização é o parâmetro dessa posição.  
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Os rapazes de esquina são grupos de homens cujas atividades 
sociais giram em torno de algumas esquinas [...] Durante a 
Depressão, a maior parte estava desempregada ou tinha apenas 
emprego irregular. Poucos haviam completado o segundo grau, e 
muitos deixaram a escola antes de terminar a oitava série. Os 
rapazes formados são um pequeno grupo de jovens que superam o 
nível de rapaz da esquina por meio de uma educação universitária. 
(WHYTE, 2005, p.22). 

 

A educação como parâmetro de socialização remete a uma consciência de 

que por meio da formação escolar é possível mudar de “classe social”, anseio de 

agentes sociais que se encontram num processo de transição. Os povos indígenas 

em Manaus, segundo os entrevistados, necessitam mais do que suas formas 

culturais para viver na cidade. Com efeito, a formação dos indígenas é imensamente 

cobrada, principalmente quando eles passam a assumir cargos públicos ou privados, 

de forma que não é difícil associá-la à situação exposta por Whyte, quando afirma 

que, na atual sociedade, “é possível para os homens começar a vida de baixo e 

ascender” (WHYTE, 2005, p.22).  

Essa ideia de ascensão aparece num processo em que para os professores é 

exigida a sistematização de seus meios próprios de aprendizagem da língua 

portuguesa, precisa-se preencher as fichas os diários e precisa-se fazer projetos. 

Por um lado, aos professores bilíngues que atuam nas escolas são colocadas 

formas ainda padronizadas do ensino regular, cuja aplicação e acompanhamento 

não dizem respeito à escola diferenciada; por outro, aos estudantes indígenas de 

graduação é necessário uma qualificação, que não condiz com os processos 

próprios de aprendizagem.  

 

 

3.1.2 Língua como processo de afirmação da identidade do professor 

 

É sabido que a língua é uma das formas de expressão que apresenta as 

diferentes visões de mundo. No nosso caso, a língua vai nos possibilitar visualizar as 

especificidades, as peculiaridades de cada povo com o intuito de afirmar e reafirmar 

a identidade étnica. A língua se tornou, para as comunidades indígenas na cidade, o 

instrumento primordial na luta pela classificação. É o caso da diversidade linguística 

que ocorre em São Gabriel da Cachoeira. Apesar das diferentes línguas indígenas 

faladas, os povos indígenas do local se mobilizaram para co-oficializar tais línguas 
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indígenas (Tukano, Baniwa e Nheengatu) e conseguiram que a Câmara Municipal 

aprovasse o Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 (ALMEIDA, 2007, p.11).  

Esse decreto estabelece que os órgãos públicos tenham suas informações 

traduzidas nessas três línguas e que disponibilizem pessoas com tais 

conhecimentos das línguas co-oficiais para prestarem serviço às comunidades 

indígenas. Nesse sentido, a população pode visualizar os nomes de ruas, as placas 

de orientação e determinados anúncios escritos nos três idiomas, Tukano, Baniwa e 

Nheengatu. 

Assim como os povos indígenas conseguiram dar outro sentido à escola de 

inspiração colonial que os massacrou, deram outro sentido à língua geral, o 

Nheengatu, instrumento utilizado também para dizimá-los. Atualmente, ela é mais 

um instrumento na luta pela reivindicação de seus direitos.  

Os professores das comunidades indígenas que pesquisei referem-se às 

etnias Kambeba, Karapãna, Kokama, Sateré-Mawé e Tikuna, cujas línguas são 

consideradas do tronco linguístico Tupi-guarani. Algumas dessas línguas foram 

extintas ou estão em fase de desaparecimento, pois, segundo Monteiro e Sales 

(2009), as línguas indígenas sofreram um “atentado cultural” por meio da imposição 

da língua geral e depois da língua portuguesa. Das cinco etnias em jogo, a língua 

Karapãna foi extinta, atualmente falam a língua geral; Kokama e Kambeba estão 

saindo do risco de extinção; Sateré-Mawé e Tikuna são as mais faladas pelos seus 

respectivos povos. Essa realidade é expressa pelos que estudam a colonização do 

Brasil, ressaltando que os povos do tronco linguístico tupi-guarani “realizaron 

grandes emigraciones [...] buscando escapar del domínio de los colonizadores”. 

(APARÍCIO e BODMER, 2009, p.205).  

Vejamos um breve histórico da problemática da língua indígena. Os indígenas 

que não conseguiram “escapar” foram incluídos num projeto de conversão. Segundo 

Monteiro e Sales (2009), os colonizadores utilizaram a Igreja Católica, por meio da 

Companhia de Jesus, para conquistar os indígenas com uma educação que 

facilitaria os não indígenas a explorar sua força de trabalho, tornando-os escravos 

domésticos e menos violentos. Para isso, criaram uma “escola para o índio”, local de 

exterminar suas línguas e culturas: 

 

Um missionário jesuíta, João Daniel testemunhou no séc. XVIII a 
resistência dos índios do Pará que teimavam em usar, de forma 
exclusiva, sua língua materna, recusando-se a migrar para qualquer 
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outra língua. O padre responsável pela escola mandou dar-lhes 
“palmatoadas”, para que mudassem de comportamento, mas eles 
deixavam dar até incharem as mãos e arrebentar o sangue. 
(MONTEIRO e SALES, 2009, p.43). 

 
 

Para os colonizadores, era essencial a repressão das manifestações de 

diferentes línguas. Suas persistências dificultavam seus domínios sobre os 

indígenas e prejudicavam a exploração dos recursos naturais que enriqueceriam 

ainda mais a coroa portuguesa. Sob essa forte dominação colonial, muitas línguas 

não resistiram e hoje não existem mais.  

Nesse sentido, a escola dos não indígenas para os indígenas descaracterizou 

as especificidades dos povos indígenas, ou seja, “ignorou os saberes, os processos 

próprios de aprendizagem, isto é, a maneira que eles tinham de ensinar e aprender” 

(MONTEIRO e SALES, 2009, p.44). 

A escola para os povos indígenas assumiu diferentes formas, mas todas com 

o intuito de negar a identidade indígena. O tempo passou, e os próprios povos 

indígenas foram gradativamente se imbuindo de conhecimentos que, com a força de 

existência coletiva, originou um movimento, que é conhecido e reconhecido de Norte 

a Sul do país, como movimento indígena.  

Esse movimento, juntamente com algumas organizações governamentais e 

não governamentais, lutou para que os direitos indígenas constassem na Carta 

Magna do país. A partir de 1988, com a Constituição Federal, o ensino da língua e 

da cultura nas escolas indígenas passou a ter amparo legal, garantindo às escolas 

indígenas o direito aos seus processos próprios de aprendizagem.  

  Esse movimento redimensionou muitas estratégias não indígenas em 

indígenas, como no ensino da língua. O ensino da língua é uma das prioridades das 

escolas indígenas. O “que se pode asseverar que as línguas indígenas têm um 

significado novo nas pautas de reivindicação dos movimentos indígenas, uma vez 

que territorializam para além dos limites geográficos colocados oficialmente pela 

figura jurídica das terras indígenas” (ALMEIDA, 2007, p.11).  

 

A identidade coletiva objetivada em movimento social passa a ter no 
fator lingüístico um de seus mais destacados fundamentos sociais e 
de mobilização. Entretanto, não é a língua em si, senão a sua 
combinação com a ação organizada de defesa de direitos básicos 
que evidencia tal transformação. Neste sentido é que se pode falar 
de uma politização da língua e de uma objetivação das identidades 
étnicas em movimento social. (ALMEIDA, 2007, p.12). 
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Assim, aprender a falar ou ensinar a língua indígena é mais do que afirmar a 

identidade étnica, é estar politicamente demarcando um espaço social ou 

reconquistando tal espaço no âmbito do direito, diante da sociedade. Para Almeida 

(2007), os povos indígenas têm utilizado a língua como forma de controlar e obter 

mais autonomia para se relacionar com os órgãos governamentais e não 

governamentais, neutralizando ações que caracterizam uma nova forma de tutela. 

 

(...) afirmação lingüística estariam também as tentativas dos povos 
indígenas em controlar de maneira mais autônoma suas relações 
com o Estado e com as instituições privadas (entidades 
confessionais, ong‟s, empresas), cujas ações mediadoras configuram 
formas renovadas de tutela. (ALMEIDA, 2007, p.15). 

 

  Tomamos como exemplo a língua Nheengatu, que foi considerada como de 

pertencimento a muitos povos indígenas, principalmente aqueles em que suas 

línguas foram apagadas pelos colonizadores, povos como Baré, Karapãna, Mura e 

outros: 

 
O Nheengatu, no momento atual, foi convertido em língua indígena 
pelos próprios movimentos indígenas em suas pautas 
reivindicatórias. Falam-no uns com outros em assembleias e 
reuniões, como já foi mencionado no caso de Barcelos. A chamada 
“língua geral” até então se relacionava indiretamente com as 
estruturas de poder, com as instâncias do campo político, e agora 
através da co-oficialização esta relação tornou-se direta, 
consolidando um bastião de resistência aos dispositivos 
discriminatórios de inspiração colonial. (ALMEIDA, 2007, p.23). 

 

Almeida afirma que a língua geral ou Nheengatu foi criada pelos 

colonizadores por meio das ordens religiosas para se comunicarem com os 

diferentes povos indígenas no Brasil, mas atualmente há uma retomada, ou seja, 

eles tomaram posse da língua que servia como uma estratégia para dominá-los: 

 

O que a violência simbólica dos missionários tentou aproximar, sob a 
orquestração gramatical das ordens religiosas que produziram a 
chamada “língua geral”, foi redefinido pelos próprios movimentos 
indígenas, que articularam diferentes povos numa mesma 
reivindicação. (ALMEIDA, 2007, p.25) 

 

Dessas línguas muitas foram registradas pelo Summer Institute of Linguistics 

(SIL) que, numa perspectiva religiosa, utilizou a aprendizagem da língua para levar 

sua confissão religiosa para os indígenas. Nesse sentido, as ordens religiosas que 

levaram o Nheengatu e o SIL utilizaram a língua como instrumento de dominação 
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sobre os povos indígenas. Vale ressaltar, que muitas línguas não chegaram a ser 

registradas, mas as que foram registradas atualmente são reelaboradas pelos 

próprios povos indígenas como instrumento de afirmação e reafirmação étnica. 

Nessa perspectiva, o Nheengatu é reelaborado pelos povos indígenas, assim como 

as outras línguas que estavam na iminência de desaparecer. Para exemplificar, 

vejamos o caso das línguas indígenas dos professores indígenas de Manaus. 

 

 

3.1.2.1 A Escola Diferenciada e a língua indígena em Manaus 

Os Kambeba 

   

Foto 35: Kambeba na apresentação da Dança do Arco 
Fotos 36 e 37: Apresentação da Dança da Cobra na comunidade Três Unidos - Rio Cueiras. 
Fonte: Acervo do professor indígena Raimundo Cruz da Silva, janeiro de 2009. 

 

Na escola Kambeba, o professor trabalha a língua, a cultura e os 

conhecimentos da escola não indígena. Por ter sido preparado para ser professor 

indígena desde os 14 anos de idade, o professor, com 34 anos atualmente, tem uma 

longa experiência com a Educação Escolar Indígena em sua comunidade. Um dos 

resultados de sua ação pedagógica é que as crianças assumem sua identidade em 

qualquer lugar que estejam. Ele trabalha com facilidade o ensino da língua. Segundo 

ele, chama a atenção, o que ministra na escola é repassado pelos pais em suas 

casas. O avô desse professor Kambeba é um dos falantes mais fluentes da língua e 

sua autoridade contribui para o resultado da ação escolar. Ressalta-se que os 

Kambeba do Alto Solimões de São Paulo de Olivença tomaram a língua Nheengatu 

como sendo do seu povo. 
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Os Karapãna 

 

Foto 38: Aldeia Kuanã, povo Karapãna durante a oficina de mapa do PNCSA que contou com a 
presença do tuxaua Sateré-Mawé da Redenção, com os Karapãna de outra comunidade e demais 
etnias como baré e Kokama. 
Fonte: Acervo do PNCSA,  agosto de 2010. 

 

Na escola da aldeia, os Karapãna trabalham na perspectiva de tornar ao 

cotidiano a língua e a cultura Karapãna. Tomaram o Nheengatu como língua de seu 

povo. O pai e a mãe do professor são, respectivamente, das etnias Karapãna e 

Piratapuia, e ambos falam Nheengatu. A maioria de seus filhos entende, mas não 

fala o Nheengatu.  O professor dessa escola passou a realizar pesquisa com seus 

pais e a interagir melhor com eles para conhecer melhor sua língua. Pela escola, é 

que a casa se tornou um lugar de transmissão da língua e de fortalecimento da 

identidade indígena. 
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Os Kokama 

 

Foto 39: Festa das “comidas típicas” na comunidade Kokama Nova Esperança em Manaus; à frente 
o professor da comunidade, seguido do cacique e demais membros da comunidade, apresentando a 
dança Kokama.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, novembro de 2010. 

 
Os Kokama estão em processo de tornar ao cotidiano a sua língua e seus 

rituais. Sua língua foi considerada por muitos linguistas como uma “língua 

desaparecida”. O ressurgimento Kokama na década de 1980 possibilitou o 

reavivamento da sua língua. A língua Kokama no Brasil estava tão somente na 

memória dos mais velhos. Foi registrada por alguns estudiosos e com a ajuda de 

pesquisadores conseguiu ser transformada em material didático que está sendo 

utilizado no processo de tornar ao cotidiano a língua Kokama.  

“É importante ressaltar que, para os Kokama atuais, o fato de a língua dos 

seus pais ser ensinada como segunda língua é irrelevante. Para esses Kokama, 

aprendê-la como segunda língua equivale a aprendê-la como primeira língua”. 

(VIEGAS, 2010, p.30). 

Para Viegas (2010), os Kokama na atualidade lutam “para ter sua língua de 

volta”, apontando algumas tentativas isoladas desse processo, mas, na realidade, o 

povo Kokama está num movimento de afirmação étnica, utilizando a língua no seu 

processo de reafirmação étnica e, nesse sentido, muitas experiências estão 

ocorrendo em toda a Amazônia (Tefé, Tonantins, Santo Antônio do Içá, São Paulo 
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de Olivença, Sapotal, Tabatinga e Benjamin e outros);  em Manaus, ela está sendo 

realizada na comunidade Nova Esperança Kokama, no Ramal do Brasileirinho.  

O professor Kokama também está nesse processo de aprendizado da língua 

e para isso conta com a ajuda dos “parentes” que moram no interior da Amazônia, 

falantes da língua, do linguista do CIMI, Padre Ronaldo, e dos materiais 

disponibilizados pelo curso de Licenciatura em Letras, Kokama e Espanhol na 

OGPTB em Benjamin Constant (AM) organizados pelas linguistas do Laboratório de 

Língua Indígena (LALI), da Universidade de Brasília, Ana Suely Arruda Cabral e 

Chandra W. Viegas, e pela professora e pesquisadora Kokama Altaci Corrêa Rubim. 

Esses registros são muito relevantes para o povo Kokama, pois muitos de seus 

idosos já estão morrendo levando consigo o conhecimento do povo Kokama. 

 

Os Sateré-Mawé 

 

Foto 40: Crianças Sateré-Mawé no espaço educativo da escola da comunidade no dia do Ritual da 
Tucandeira, na comunidade Y‟aperehyt. 
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, novembro de 2010. 
 

A escola dos Sateré-Mawé em Manaus também se encontra no processo de 

ensinar à nova geração, que mora em Manaus, a aprender a língua Sateré-Mawé. 

Muitos que estão na cidade não falam, mas o professor escolhido para trabalhar na 

comunidade fala e escreve em Sateré-Mawé. Nas aldeias dos rios Marau e Andirá, a 

língua Sateré-Mawé é bastante falada. Para o professor, ensinar a língua na cidade 

é difícil, pois os pais precisam ratificar os conhecimentos em casa, e isso não tem 

ocorrido. A comunidade estabelece parceria com uma instituição que trabalha com a 
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“alfabetização bilingue” português e Sateré-Mawé com os pais das crianças na 

própria comunidade e com os mesmos professores da comunidade.  

 

Os Tikuna 

 

 

Foto 41: Comunidade Wotchimaücü durante a oficina de mapa do PNCSA.  
Fonte: Acervo do PNCSA, setembro de 2009. 

 

Os Tikuna em Manaus são os que mais falam fluentemente sua língua 

materna. As crianças Tikuna nascidas na cidade não estavam falando Tikuna. Mas 

por meio de um projeto chamado “Revitalização da Língua Tikuna na Cidade”, 

realizado pela Universidade Federal do Amazonas, dois professores foram 

escolhidos e passaram a ensinar às crianças a língua Tikuna e incentivaram os pais 

a falarem na língua com seus filhos. O projeto teve seu ponto positivo, estimulou as 

crianças e os jovens a querer falar e entender a língua. 

Dessa forma, ensinar a língua indígena na escola indígena é mais do que 

traduzir, é mais do que decodificar. Implica contextualizar, politizar, reafirmar a 

identidade étnica. Se o povo não tem sua língua própria, como baré e Karapãna, 

ensina-se o Nheengatu, antes instrumento de dominação, atualmente, instrumento 

de luta. Se a língua é pouco falada, importa pesquisar, procurar na perspectiva de 

articular os saberes e as “tradições”. Cada comunidade politicamente organizada dá  
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respostas às pressões externas com a transmissão organizada de suas culturas 

específicas. O professor indígena tem um papel fundamental neste esforço de 

resistência e afirmação linguística. 

 

 

3.1.3 Escola Diferenciada como espaço de construção da identidade 

coletiva 

 

O caminho percorrido durante a pesquisa de 2009 a 2010 nos proporcionou 

a participação em encontros, assembleias, reuniões, festas, oficinas de mapas, 

rituais, cerimônias, audiências públicas e outros atos. Essas participações nos 

aproximaram ainda mais dos professores e das comunidades pesquisadas. 

Durante a pesquisa nossa interação só aumentou, possibilitando um diálogo que, 

segundo Gerald D. Berreman (1975), deve ser uma preocupação do pesquisador 

em pelo menos dois procedimentos inerentes à interação social: tentativa de dar a 

impressão desejada de si próprio aos outros e interpretação da atitude dos outros. 

Nesse sentido, os agentes sociais me viam como “parente”, “parente próximo”. 

Muitas vezes, durante a entrevista, eles ficavam tão à vontade que eu achava 

agressivo utilizar o gravador digital numa relação tão íntima. 

Conversávamos e eu os ouvia; após a conversa, retirava-me e a escrevia 

no diário de campo. Era como participar da família, e como todo parente que 

demora a aparecer, sempre recebe uma cobrança. Mesmo explicando, o processo 

de estudo que estava fazendo. A cada comunidade que visitei fui muito bem 

recebida, apesar de ouvir muitas histórias de pesquisadores que apareciam nas 

comunidades e, depois do trabalho deles terminado, sumiam. No final de nossas 

entrevistas, falavam-me: “venha mais vezes que contaremos mais de nossa 

história”. Ou então: “é importante ter alguém de nosso povo falando e contando 

nossa história, isso nos ajuda a fortalecer”: 

 

[...] assim que é uma coisa interessante, porque nós mesmo hoje 
temos escrevendo a nossa própria história, nós mesmo temos 
colocando em papel registrando o que a gente se sente o que a 
gente é, porque antes quem registrava era o não indígena ele 
colocava do jeito que ele via, o ponto de vista dele né, hoje não, nós 
colocamos o nosso dia a dia eu acho que com a formação de vários 
indígenas aí eu acho que vai avançar bastante no respeito mesmo na 
educação indígena que faz como que ela favoreça melhor e seja bem 
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respeitada, porque é aí vão as pessoas os estudantes ou qualquer 
pessoa que for ler um livro é da historia produzida pelo próprio 
indígena vão dizer a é assim que eles vivem é desse jeito né, porque 
até a gente mesmo vê muitas histórias escrita pelos não indígena 
que isso aí é totalmente diferente. (CRUZ, Raimundo. Entrevista 
cedida pelo professor Kambeba no dia 22 de junho de 2010 na 
Universidade do Estado do Amazonas). 

 

Nessa perspectiva, descrevo o processo da escola diferenciada em Manaus 

apoiada numa relação com os agentes sociais pesquisados desde 2005 e estar 

participando desse momento de construção, ora como pesquisadora e ora como 

militante. 

O processo de reorganização social dos indígenas na cidade parte do princípio 

da politização da identidade (ALMEIDA, 2008), em que grupos de diferentes etnias se 

unem em prol de um objetivo comum. A escola também agrega várias etnias, pois os 

estudantes são filhos dos indígenas que se reorganizaram em associações e 

formaram comunidade na cidade. Uma de suas reivindicações consiste no lugar para 

seus filhos estudarem e aprenderem saberes específicos e venham atender a suas 

várias demandas. 

Para Silva (2008), as mobilizações que convergem para movimentos sociais 

são formas de os agentes sociais reelaborarem os processos de estigmatização de 

que historicamente têm sido vítimas. Assim, temos a escola, transformada pelas 

comunidades indígenas em instrumento de formação que vai além da aprendizagem 

da cultura, da língua e da “tradição”, abrangendo uma forma mais ampla, como a 

“formação política vinculada às necessidades e demandas atuais e seus históricos 

projetos sociais e étnicos [...] o sistema escolar em todos os níveis precisa ser 

apropriado a serviço dos projetos coletivos de vida” (LUCIANO, 2008, p.66-67).  

Vale ressaltar que o atendimento da reivindicação de escola diferenciada em 

Manaus foi parcial. O que se tem atualmente é uma Gerência de Educação Escolar 

Indígena e os professores contratados pela Secretaria de Educação. Essas foram as 

primeiras conquistas. Ainda falta chegar às comunidades, segundo os entrevistados, 

merenda escolar, construção de prédios com finalidade escolar, contratação das 

merendeiras. São ações, conforme reinteram, que precisam chegar o mais rápido 

possível à comunidade, principalmente a merenda. O indígena, chamado Gersem 

Luciano, Baniwa, em 1998 já alertava sobre problemas que a educação escolar 

indígena enfrentaria. São problemas antigos, mas bem atuais.  
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A educação escolar indígena “não pode funcionar sem dinheiro” (SANTOS, 

1998, p.6), e o que vemos em nossas escolas em Manaus são crianças indígenas 

passando mal porque não há merenda. A explicação oficial gira sempre em torno 

de “problemas burocráticos”. Escolhe-se o cardápio, mas a merenda não chega. 

Precisa criar a categoria professor e escola indígena para que venham verbas 

específicas para construção de escola e merenda, entra ano e sai ano e ainda 

esbarra nos processos burocráticos da Secretaria.  

Nessa perspectiva, enquanto o poder público não consultar as 

comunidades indígenas e ouvir suas reivindicações, o que vemos é a GEEI ser 

assumida por não indígenas, cujas ideologias burocráticas imperam, resultando no 

Projeto Político Pedagógico imposto sem o devido diálogo com as comunidades 

envolvidas.  

A construção da Escola Diferenciada perpassa pela organização das 

comunidades indígenas em Manaus. De modo que nos levam a dizer que a 

identidade construída coletivamente serve de estratégia para a autoafirmação 

(BARTH, 2000) e cada comunidade indígena na cidade, com seus respectivos 

professores por intermédio da escola de suas aldeias se tornam principais 

representantes dessa construção e fortalecimento de sua identidade étnica.  

 Assim, apresentarei as vozes dos professores, lideranças, pais e alunos 

das comunidades pesquisadas sobre o que se quer e como se quer a Educação 

Escolar indígena em Manaus, pois cada povo falará de sua realidade e eu 

pesquisadora deste trabalho apresentarei a comunidade e apenas sistematizarei 

suas falas deixando que eles, próprios venham dar visibilidade às suas realidades.  

 

3.1.3.1 Povo Kambeba 

 

Três Unidos 

  
Foto 42: Placa da FUNAI na Comunidade Três Unido. 
Foto 43:  Aldeia Três Unidos. 
Foto 44: Casa do tuxaua da aldeia Três Unidos. 
Fonte: Acervo da Pesquisadora indígena Altaci C. Rubim, agosto de 2010. 
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Localizada à margem esquerda do rio Cueiras a comunidade Três Unidos é a 

primeira comunidade indígena desse rio. É uma comunidade formada por indígenas 

da etnia Kambeba, oriundos da Terra indígena do Igarapé Grande no município de 

Alvarães no rio Solimões. Ao avistar as casas que compõem a comunidade, 

deparamo-nos com uma praia grande à sua frente. No tempo da seca, ela fica maior 

e na cheia ela não desaparece por completo. Na comunidade, residem 14 famílias 

num total de 64 pessoas. O seu líder é Waldemir da Silva. 

As casas seguem os modelos das comunidades indígenas do rio Cueiras, 

cobertas por palha, zinco, telha de brasilit, cercadas por madeira. Na comunidade, 

há várias barraquinhas expostas em círculo para venda de artesanato, cada família 

tem sua barraca. Há uma igreja católica, chamada Divino Espírito Santo, há a escola 

indígena Kambeba e o Polo-Base do DSEI de Novo Airão, que é composto por 

médicos e dentistas que atendem às comunidades indígenas do Cueiras. Há 

disponibilizados botes para o transporte de pacientes para o DSEI Manaus ou Novo 

Airão. 

A escola diferenciada do povo Kambeba começou o seu processo em 1999 

quando o atual cacique participou de uma reunião com os representantes da COIAB 

sobre o “resgate” da tradição e da cultura do povo indígena. A partir daí, passaram a 

se preocupar em ter um professor para ensinar às crianças a cultura, a tradição, a 

língua e os costumes do povo Kambeba. Foi nesse período que, aos 14 anos, 

Raimundo Cruz foi escolhido para ser o professor indígena da comunidade. Na 

trajetória dos professores indígenas conheceremos o processo. Na escola, estudam 

crianças, jovens e adultos, e o professor Raimundo ensina os conhecimentos da 

escola regular, a língua e a cultura Kambeba. 

Os moradores vivem praticamente da agricultura e da pesca, 

complementando com a caça, coleta de frutos e produtos naturais para produzirem 

seus artesanatos, como sementes, cipós, tintas naturais e outros, além de 

realizarem o plantio de mandioca e macaxeira para fazer farinha, beijus, tapioca, 

goma, bolos e outros. Por ser uma comunidade indígena e por estar na foz do rio 

Cueiras, é uma comunidade muito visitada pelos turistas nacionais e internacionais 

proporcionando a melhoria de vida local. 

Por ser a primeira comunidade a se identificar como indígena do rio Cueiras, 

foi a primeira a enfrentar os conflitos vivenciados com os não indígenas. 
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Madeireiros, pescadores e caçadores de grande porte adentram o rio e seus 

afluentes, retirando e espantando os animais que a utlilizam como subsistência. 

Outro sofrimento é a limitação do uso do recurso do território. Estas são as principais 

pressões vivenciadas por eles e pelos demais povos indígenas do baixo rio Negro. 

Nesse sentido, vale ressaltar que todas as comunidades dos Cueiras do município 

de Manaus estão dentro do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Cueiras-

Apuaú, cujo rio é todo mapeado pelo Instituto de Proteção Ambiental (IPÊ) e é uma 

área coberta por sítios arqueológicos, com solo rico em areias, seu rio com muito 

seixo, rico em fauna e flora. Com tantas riquezas e ainda com grande número de 

matas, despertou em organizações governamentais e não governamentais grandes 

interesses que prejudicam seus moradores. Os grandes projetos de Parque Estadual 

Setor Sul (PAREST), Área de Proteção Ambiental (APA), Projeto de Assentamento 

do INCRA e outros se sobrepõem numa ação em que os agentes sociais não são 

considerados. 

Nessa perspectiva, os agentes sociais se reorganizam, se mobilizam e lutam 

reivindicando seus direitos em relação à demarcação da Terra Indígena Cuieiras e a 

continuação da escola diferenciada em sua comunidade. Nesse sentido, 

apresentaremos um pouco do que pais, alunos e professores dizem do espaço 

educativo, considerado escola diferenciada, de acordo com o relato dos Kambeba. 

 

Escola Diferencia KAMBEBA 

 

    

Foto 45: Crianças Kambeba estudando na escola. 
Foto 46: Crianças Kambeba em preparação para apresentar suas danças.  
Foto 47: Crianças Kambeba descascando milho. 
Fonte: Acervo do professor indígena Kambeba Raimundo Cruz da Silva, 2009. 
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Liderança Professor
47

 Pais Crianças 

Estou de rosto pintado 
para dar exemplos, pra 
poder meus filhos me 
verem e me seguirem. 
Nós não temos vergonha 
de se assumir. (Valdemir 
da silva, Tuxaua). 

Comecei a revitalizar 
fazendo esse trabalho 
com o acompanhamento 
do meu avô né, e a 
partir daí desse 
acompanhamento desse 
trabalho feito eu 
estudando trabalhando 
na escola mesmo sem 
apoio e hoje eu vou 
completar 17 anos na 
questão de trabalhar 
mesmo na questão da 
revitalização língua e 
cultura  do meu povo.  

“os meus quatro 
filhos estudam na 
escola e eu espero o 
melhor para eles 
aprendendo nossa 
cultura.”( Marilucia 
Braga Cruz, 33 anos 
mãe de 4 crianças 
que estudam na 
escola). 
 

“gosto da escola 
aprendo a falar 
Kambeba” (Inhã, 
10 anos) 

 

“A escola que queremos”, segundo o professor entrevistado:  

 

Nós queremos uma educação indígena voltada pra povo Kambeba 
porque isso é importante isso que é melhor, não queremos aquela 
educação que venha de cima pra baixo coloque aqui porque essa 
educação é que nós recebemos já tem nos prejudicado muito né 
sempre eu falo quando essa educação que colocam pra nós já tem 
prejudicado muito fazendo com que até mesmo a gente deixe a 
nossa língua, a nossa cultura, a nossa tradição de lado; eles querem 
impor outra coisa e até hoje eu sofro esse problema que até mesmo 
na Semed não só na gerência indígena mais na gerência rural ainda 
eles impõe essa questão de querer fazer com que esse planejamento 
de educação nas escolas indígenas seja feita por eles algumas 
coisas não entendo o que esse planejamento de escolas indígenas 
tem que ser voltada às aldeias né de acordo com a vivência do seu 
povo (CRUZ, Raimundo. Entrevista cedida no dia 22 de junho de 
2010, na Universidade do Estado do Amazonas). 

 

Desafios apontados pelo entrevistado: 

 
Então pra nós Kambeba eu acho assim que a educação escolar 
indígena ela tem que ser respeitada né, tem que ser respeitado 
porque é uma educação passada de pai pra filho, tio, avô é uma 
coisa assim que eu acho importante porque eu aprendi muito com a 
educação indígena, na minha aldeia, eu aprendi fazer canoa, eu 
aprendi fazer remo, roça, fazer casa, aprendi a fazer muitas coisas e 
a respeitar os mais velhos de acordo com a educação que os meus 
pais me davam; hoje o que a gente pensa como a educação escolar 
indígena é que ela seja específica, respeitada e que ela seja uma 
educação que volte mesmo e faça com que os povos indígenas, a 
população os índios é seja de é valorizado não só na sua aldeia mais 
que expandindo em todas as secretarias tanto estadual como 
municipal quanto mesmo ao MEC. (Entrevista cedida pelo professor 

                                                 
47

 Entrevista cedida pelo professor Raimundo Cruz, no dia 22 de junho de 2010 na Universidade do 
Estado do Amazonas. 
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Raimundo Cruz, no dia 22 de junho de 2010 na Universidade do 
Estado do Amazonas). 

 

 

Conflitos, de acordo com o professor entrevistado:  

 

A gente é interno (somos todos família) assim na comunidade não 
tenho conflito né nem como liderança, nem com procedimento, 
vivendo de acordo com que o próprio índio vive, um ajudando o 
outro, trabalhando ali não tem negócio de dizer que professor é mais 
do que um que não tem emprego, a gente de saúde vive melhor, 
então a gente vive-se ajudando um ao outro né, para que cada um 
viva no nível só de convivência e a gente como indígena eu como 
Kambeba assim eu penso que a gente tem que viver de um nível só 
né pra não ter algum índio falando, aquele índio vive melhor e outro 
falando que vive pior, acho pra nós que todos tem que viver igual um 
respeitando o outro e procurando a melhoria de vida de cada um, 
tanto na parte da saúde quanto na parte da educação. (Entrevista 
cedida pelo professor Raimundo Cruz, no dia 22 de junho de 2010 na 
Universidade do Estado do Amazonas). 

 

 

A comunidade e a cooperação simples nas atividades de acordo com o 

professor entrevistado: 

 

Eu sempre penso assim que o melhor trabalho a ser feito é ouvindo a 
população e ouvindo os próprios indígenas né até mesmo eu como 
professor muitas vezes eu não penso tudo o que a comunidade quer, 
o que a comunidade pensa né, por isso que o meu trabalho vem 
sendo feito, meus planejamentos de aula, nós decidimos nas 
reuniões o que nós vamos trabalhar esse semestre na escola esse 
ano, o que a gente vai projetar, o que o aluno mais necessita 
aprender, então tudo isso a gente pensa pra trabalhar que é pra 
comunidade, os pais se integram e ajude o professor também a 
desenvolver esse trabalho não só na escola mais como em casa em 
qualquer canto em qualquer lugar da comunidade, então esse é o 
nosso pensamento. (Entrevista cedida pelo professor Raimundo 
Cruz, no dia 22 de junho de 2010 na Universidade do Estado do 
Amazonas). 

 

 

Problemas apontados pelo professor: 

 

[...] já nós temos um problema também, é na parte é já de 
demarcação de terra né porque a demarcação de terra é quem sabe 
causa muito conflito e aí no lugar que os índios são discriminados e 
que os brancos ainda não entendem é o que o índio quer, como que 
o índio o vive, quais são as leis que amparam os índios, ainda 
complica muito, existe conflito entre índios e brancos, por causa da 
demarcação né rio Cuieras, é o que ainda acontece, isso tem o não 
indígena que ainda não respeita o índio, ainda tem ainda o não 
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indígena que quer ver o índio massacrado do que ver o índio usar 
roupa sem ter nada na sua casa e até mesmo eu posso até dizer 
mesmo até o próprio órgão que nos apoia a FUNAI ela tem assim, 
parecer que eu não gosto é de querer ainda viver com os índios mais 
que seja massacrado que nem os índios do século passado, não 
quer que a gente o índio procure a melhoria que o índio quer, a gente 
o índio procura a melhoria que o índio fique lá na aldeia e que dali 
não sai só vivendo ali, ali eu não gosto disso, então conflitos assim 
que a gente passa né, que a gente é o maior problema que tem na 
parte de terra do território, mesmo eu acho que índio tem que viver 
no seu território, tem que correr atrás pra demarcar porque o índio 
sem terra eu acho que não tem como viver não tem saúde, não tem 
educação, não tem saneamento básico, não tem moradia, então é 
um  grande problema o índio sem terra (Entrevista cedida pelo 
professor Raimundo Cruz, no dia 22 de junho de 2010 na 
Universidade do Estado do Amazonas). 
 

Sustentabilidade assinalada pelo professor entrevistado:  

 

A minha comunidade lá a gente é nós temos um trabalho de turismo, 
lá recebemos o turismo e a gente tem duas empresas de turismo, lá 
que a gente leva turista pra nós toda semana, mais é assim uma 
visita que é respeitada que não prejudique ele, as agências de 
turismo, e nem prejudique nos também, nós fizemos combinações 
para respeitar a nossa cultura a nossa tradição, e eles também vindo 
nos visitar mais respeitando de modo que respeite a nossa cultura e 
a nossa tradição e ajude a comunidade também em algumas coisas, 
então é um projeto que nós temos várias reuniões pra chegarmos 
num senso pra que não prejudique nem ele nem nós, e hoje a gente 
tem ajuda, porque vendemos artesanato pra eles, eles dão outros 
tipos de ajuda pra nós e assim como também tem restrições em 
algumas coisas de nossa cultura que não deixamos eles olharem, 
eles podem olhar algumas coisas outras não, o índio tem que sempre, 
o indígena tem alguma coisa que pra ele é sagrado que não pode ser 
mostrado pra ninguém. (Entrevista cedida pelo professor Raimundo 
Cruz, no dia 22 de junho de 2010 na Universidade do Estado do 
Amazonas). 
 

3.1.3.2 Povo Karapãna 

 

Aldeia Kuanã 

 
Foto 48: Placa da FUNAI na Aldeia Kuanã. 
Foto 49: Centro Cultural Karapãna. 
Foto 50: Povo Karapãna no barracão no dia da oficina de mapa do PNCSA. 
Fonte: Acervo dos Pesquisadores do PNCSA, agosto e novembro de 2010. 
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Localizada no rio Cueiras, afluente da margem esquerda do rio Negro, a 

segunda comunidade é composta de índios e não índios. Os não índios identificam o 

local como Comunidade Nova Kanaã, e os indígenas a identificam como aldeia Nova 

Kuanã. Os conflitos vivenciados por esse encontro não os ajudam na melhoria de 

suas vidas. Os não indígenas temem a demarcação da terra e se queixam de os 

projetos beneficiarem só os indígenas. Isso ocorre mesmo considerando que a 

maioria são parentes, embora não se identifiquem como indígenas.  

A aldeia surgiu no final da década de 1990, antes viviam espalhados em sítios 

e passaram a se reunir para poder solicitar uma escola. A reivindicação da escola foi 

um fator de agrupamento. Durante a minha permanência na aldeia, observei que o 

povo indígena trabalha principalmente da agricultura, possui um professor indígena 

com vínculo empregatício com a prefeitura de Manaus e uma agente de saúde 

indígena. O professor e a agente de saúde indígena são os únicos membros com 

fontes de renda estáveis.  

A saúde é assistida pela FUNASA (em Iranduba), em que D. Dirce Anita da 

Silva Paulino (39a) é a Agente Indígena de Saúde (AIS) na comunidade. A SEMSA 

vem periodicamente ao Cueiras e atende aos indígenas da localidade. A agente 

indígena de saúde marca as consultas e faz a distribuição de remédios transcritos 

pelo médico. 

As questões referentes à Educação Diferenciada são atendidas pela Gerência 

de Educação Escolar Indígena da Secretaria Municipal de Manaus. Para que a 

comunidade possa gerenciar os recursos dos projetos que chegam até a aldeia, eles 

criaram a Associação Indígena Karapãna. Esta se encontra em processo de 

legalização. Atualmente, a aldeia está na Área de Proteção Ambiental, e seus 

recursos naturais se encontram dentro do Parque Estadual do Rio Negro-Setor Sul. 

Nesse sentido, há também conflitos entre quem mora na APA com os fiscais do 

Parque, pois precisam sempre de autorização para tirar algum produto natural.  
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Foto 51: Comunidade Nova Esperanca do rio Cuieiras com a placa do Parque Estadual rio Negro 
Setor Sul.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci Correa Rubim, agosto de 2010. 

 

A foto acima representa a presença do Parque na comunidade. São 13 

famílias indígenas, que residem em casas cobertas por palhas de caranã, zinco, 

brasilit, além de serem cercadas por madeiras. A religião predominante é a 

evangélica. 

A escola funciona no antigo prédio da escola regular que é coberto de telhas 

de brasilit e madeira. Ela está bastante deteriorada, quando chove molha os 

materiais dos alunos e do professor. Na escola, estudam 19 crianças e 23 jovens e 

adultos num total de 42 alunos das etnias: Baré, Karapãna, Sateré-Mawé, Tikuna, 

miranha, baniwa, tucano e outros. 

 

Escola Diferencia Karapãna 

 

Liderança Professor
48

 Pais
49

 Crianças
50

 

Queremos a escola 
para que nossas 
crianças não 
esqueçam nossa 
língua nossa cultura. 

A escola 
diferenciada não se 
resume às quatro 
paredes, como 
muitos 
coordenadores de 
núcleos ou 
gerência indígena 
deseja. 
 

Foi uma briga pra 
gente colocar o 
professor indígena, 
pois os não 
indígenas queriam 
que tivéssemos a 
nossa escola. (Dirce 
Anita,  

Eu gosto de assistir 
às aulas com o 
professor Joilson, eu 
ajudo tirar as fotos 
enquanto ele está 
ocupado. Eu também 
sou Karapãna. 

 

 

                                                 
48

 Entrevista professor Joilson da Silva Paulino karapãna,30:10:09. Entrevista  realizada no selva 
Parque as 16:45h. 
49

  Dirci Anita, 37,  karapãna, mãe de 5 estudantes indígenas, entrevista realizada 12-08-2010. 
50

 Gisele, 9 anos, krapãna, estudante, entrevista realizada 12-08-2010. 
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“O que ensinamos”, conforme entrevista do professor indígena:  

 
Tudo que a Educação Indígena pede a gente já viveu no passado, com os 
pais do pai do papai,e comigo há 20 anos aproximadamente . Tudo isso 
que a gente faz hoje, agente aprendeu dentro da casa da gente, com o pai, 
a mãe com o nosso povo e irmãos na prática. Essa metodologia, a gente 
começou a relembrar. E eu, como professor indígena faço o possível para 
estar próximo dos mais idosos da comunidade para compartilharmos 
experiências. (PAULINO, Joilson da Silva. Entrevista professor indígena, 
Karapãna,30 de outubro de 2009 no selva Parque as 16:45h). 

 

 

Problemas apontados pelos entrevistados: 

 
Os pais falavam que a escola indígena ia atrapalhar o desenvolvimento das 
crianças lá da escola regular. E muitos deles não queriam, mas foi preciso 
muita conversa para a gente permanecer. Então eu trabalhei o primeiro ano, 
foi isso, não acreditando muito tendo que enfrentar as falas de 
discriminação olhares de preconceito. (PAULINO, Joilson da Silva. 
Entrevista professor indígena, Karapãna,30 de outubro de 2009 no selva 
Parque as 16:45h). 
 

Primeiro ano de luta, pois trabalho numa comunidade mista. Mesmo porque 
eu não era mais visto como eu era. Mas sim uma pessoa com uma cabeça 
responsável. Saiu de uma sala de aula, de uma vida comum e assumiu uma 
responsabilidade. Agora, somos os pioneiros de Manaus em relação à 
Educação Escolar Indígena. (PAULINO, Joilson da Silva. Entrevista 
professor indígena, Karapãna, 30 de outubro de 2009 no Selva Parque). 
 

No segundo ano foi melhor. As pessoas começam a conhecer e entender 
um pouco, o que era a Educação Escolar Indígena, apareceu outro 
problema que era a diretora da escola. Porque eu trabalhava na escola 
regular em parceria com ela. Ela não entendia nossa metodologia de 
ensino. A gente pegava as crianças e levava pra prática. Para ela a aula era 
dentro de sala de aula, entre quatro paredes, um quadro, um livro uma 
leitura. E isso criou um impasse, tivemos que conversar e trazer o problema 
para o Gerência de Educação Escolar Indígena tentar resolver. (PAULINO, 
Joilson da Silva. Entrevista professor indígena, Karapãna, 30 de outubro de 
2009 no Selva Parque). 
 

A partir de então, as coisas ficaram mais esclarecidas. Agora eles estão 
vendo a função do professor como parceiro da escola regular. Estamos 
somando forças, ganhando recursos. Isso está abrindo espaço pra gente 
aqui, como professor indígena, a gente já é respeitado, não muito, mas é 
mais do que antes. (PAULINO, Joilson da Silva. Entrevista professor 
indígena, Karapãna,30 de outubro de 2009 no Selva Parque). 
 

O aprendizagem das crianças depois que entrou a escola indígena, eu 
posso dizer claramente que eles estão 10, porque as atividades que eles 
fazem lá com os alunos da escola regular sempre são os melhores. Nos 
eventos esportivos, nas atividades lúdicas, nas provas, eles são muitos 
dedicados. Todas as atividades que a gente incentiva eles fazerem e eles 
fazem. Mas também eles não gostam se a gente prometer em fazer uma 
coisa e não fazer. “sabe como é índio”. (PAULINO, Joilson da Silva. 
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Entrevista professor indígena, Karapãna,30 de outubro de 2009 no Selva 
Parque). 
 

Isso é uma responsabilidade para mim. Essa minha opinião pessoal de que 
é uma responsabilidade de que tudo se passa para o aluno, ele vai aplicar 
no dia adia dele. Então se a gente aplicar uma coisa errada, ele vai aplicar 
ali, ele diz: O professor fez eu também vou fazer. Então professor indígena 
pra mim é hoje carregar a comunidade indígena na costa, porque quando a 
gente não está lá, os problemas que surgem não são resolvidos, pois a 
comunidade não sabe nem por onde recorrer e procurar ajuda. Agora, 
quando o professor indígena está na comunidade, eles jogam toda a 
responsabilidade para o profesor pra ele solucionar os problemas, a gente 
nunca pode tudo, mas a gente tenta fazer por onde ajudar, não deixar eles 
desesperançosos, incentivar eles não desistir das lutas, principalmente 
nossa causa que vem de muito tempo. (PAULINO, Joilson da Silva. 
Entrevista professor indígena, Karapãna, 30 de outubro de 2009 no Selva 
Parque). 
 

Trabalho como professor indígena há três anos e sou muito cobrado. Tenho 
que participar de tudo, das aulas com os não indígenas, como único 
professor diferenciado e ainda fazer trabalho que a rural joga pra eu fazer. 
Eu tenho que dar conta e isso pesa também não somente como índio, ou 
professor indígena, mas na outra área da educação. (PAULINO, Joilson da 
Silva. Entrevista professor indígena, Karapãna 30 de outubro de 2009 no 
Selva Parque). 

 

 

O que é ser professor Karapãna para os próprios entrevistados: 

 

Professor indígena não é só professor de sala de aula, de quatro paredes e 
que fique só preenchendo diário de classe, copiando plano de aula de uns 
livros já elaborados para passar para os alunos. O professor indígena tem 
que correr atrás do que é real para ensinar para as crianças, tanto na vida 
cultural, como na prática como no preparo pra eles encararem o futuro de 
hoje. (PAULINO, Joilson da Silva. Entrevista professor indígena, Karapãna, 
30 de outubro de 2009 no Selva Parque). 
 

Professor Karapãna pra mim é uma luta, todo dia tem que está pesquisando 
renovando, correndo atrás, quando a gente não está em sala de aula, tá 
conversando com os idosos, procurando saber qual é a melhor forma de 
ensinar, qual é a forma melhor que eles, os pais, os avós, veem pra gente 
ensinar as crianças. (PAULINO, Joilson da Silva. Entrevista professor indígena, 
Karapãna, 30 de outubro de 2009 no Selva Parque). 

 

Escola indígena é um espaço onde a gente pode estar expondo o 
conhecimento dos nossos avós de nossos bisavós que já se forma. Então 
escola indígena é para buscar o conhecimento riquíssimo que já estava 
esquecido enterrado ali, junto com nossos ancestrais. E essa é a função da 
escola indígena, buscar a tradição materna, os costumes, as atividades 
diárias e trabalho. Melhorar a educação das crianças por meio do respeito. 
Local em que se pode aplicar as metodologias diferenciada mesmo. Não 
seguir uma linha reta, mas sempre dar um jeito dessa linha atingir vários 
locais, assim como uma linha que o peixe leva numa galhada. Então a 
Educação Escolar Indígena abrange todo um espaço tanto do branco, do 
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negro, do velho e do novo. Envolve tudo. (PAULINO, Joilson da Silva. 
Entrevista professor indígena, Karapãna, 30 de outubro de 2009 no Selva  
Parque). 

 

 Desafios registrados: 

 

Escola Diferenciada é liberdade para ensinar os conhecimentos de nossa 
cultura às nossas crianças sem estarmos presos a quatro paredes. Eu sou o 
professor indígena de minha aldeia que necessita estar sempre saindo dela 
para resolver os conflitos que ela vive, pois esses conflitos mexem com a vida 
do meu povo, não dá para ficar só ensinando a nossa cultura sem olhar esse 
lado. Pois se eu não for lutar pelos nossos interesses não teremos terra, nem 
recursos naturais para sobrevivermos. E o órgão público que estamos ligado 
está preocupado em fazer nós preencher papel. (PAULINO, Joilson, entrevista 
cedida durante a viagem aos Cueiras, 18 de agosto de 2010).  

 

Nós nos chamamos Associação e povo indígena Karapãna.  Na nossa aldeia   
Kuanã hoje enfrentamos no rio Cueiras resultados de projetos que dificultam a 
demarcação de nossa terra, INCRA e outros. Também enfrentamos a extração 
de madeira, areia, seixo no rio Cueiras. Tiraram muito pau de escora, madeira 
serrada, isso prejudicou muito nossa fauna. (PAULINO, Joilson, entrevista 
cedida durante a viagem aos Cueiras, 18 de agosto de 2010). 

  
“Quando olhei meus pais muito abatidos por estarem sofrendo com preconceito 
dentro da comunidade, assumi minha identidade indígena, pra me proteger e 
proteger meu povo”. (Dirci Anita, 37, Karapãna, entrevista realizada, 12 de 
agosto de 2010). 
 
“Estavam discriminando meus filhos e eu chamei a diretora, os pais dos 
alunos não indígenas que estavam fazendo isso e eles pararam”. (Dirci 
Anita, 37, Karapãna, entrevista realizada 12 de agosto de 2010). 

 

 

3.1.3.3 Povo Kokama 

 

Comunidade Nova Esperança Kokama 
 

 
Foto 52: Placa da Comunidade Nova Esperança Kokama. 
Fonte: Acervo do professor Kokama, em 10 de julho. 
Foto 53: Entrada da comunidade. 
Foto 54: Centro Cultural - apresentação da dança Kokama; 
Fonte: Acervo da professora Altaci C. Rubim. 
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A caracterização da comunidade e a sua trajetória foi relatado no capítulo I da 

dissertação, pontuaremos as falas dos membros da comunidade sobre a escola 

diferenciada. 

 

Escola Diferencia Kokama 

 

Liderança Professor Pais Crianças 

“A escola na 
nossa 
comunidade é 
uma conquista” 
 
 
“No que 
podemos 
ajudamos o 
professor” 

A gente tem muita dificuldade não 

temos uma estrutura para 
trabalhar toda vez que chove a 
nossa lona é rasgada nossa 
palha voa, pela chuva, não tem a 
merenda, conclusão a gente não 
tem muitas vezes o material 
didático que é muito importante 
dentro da comunidade. 
trabalhamos conforme aquilo que 
a gente adquire dentro da 
comunidade. Muito pouco a 
SEMED contribui.  

“a escola aqui da 
comunidade ajuda as 
crianças aprender 
mais” 
 
“É bom pra nossos 
filhos aprender nossa 
cultura” 

“Gosto de estudar e 
aprender a nossa 
língua” 
 
 
“Gosto das 
brincadeiras do 
professor” 

 

Escola Diferenciada e os pais Kokama: 

 

“A escola de dentro da aldeia ajuda nossas crianças a se identificarem com 
o seu povo” (Maria do Perpétuo Socorro dos Santos Costa, 45 anos, 
Kokama, mãe de 8 estudantes que estudam na escola entrevista realizada 
na comunidade Nova Esperança Kokama no dia 24 de novembro de 2010). 
 

 

Escola Diferenciada na voz das Crianças Kokama: 

 

 

Foto 55: Crianças com o professor Kokama em atividades da escola, na Comunidade Nova 
Esperanca Kokama.  
Fonte: Acervo da pesquisadora Altaci C. Rubim, outubro de 2009. 

 

 

Gosto de estudar na escola de dentro da aldeia, tem mais sombra, não é 
quente como a escola de fora.[...] Aprendo a escrever e a cantar na língua. 
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Gosto de estudar com o professor porque ele ensina bem e eu gosto de 
tudo. 
(Jaqueline Santos Costa, 9 anos, Kokama, estudante da escola da aldeia;        
entrevista realizada no dia 24 de novembro de 2010). 

 
 

“Gosto de estudar aqui na escola, aprendo a escrever número e palavra em 
Kokama” (Ana Beatriz, 5 anos, Kokama, estudante da escola da aldeia; 
entrevista realizada no dia 24 de novembro de 2010). 
 
“Gosto de estudar, de brincar e dançar na escola da aldeia” (Jessé Santos 
Costa, 5 anos, Kokama, estudante da escola da aldeia; entrevista realizada 
no dia 24 de novembro de 2010). 
 

“Eu aprendo a lê e a escrever em Kokama” (Alex Gomes de Souza, 9 anos, 
Kokama, estudante da escola da aldeia; entrevista realizada no dia 24 de 
novembro de 2010). 

 

 

Escola Diferenciada na voz da Liderança: 

 

“A escola é boa dentro das comunidades”. (Carlos Cezar da Costa Santos, 
50 anos, Mura, entrevista realizada na comunidade Nova Esperança 
Kokama no dia no dia 24 de novembro de 2010) 
 
“As crianças que estão vindo não conhecem a língua, os pais não 
conhecem,apenas os avós, por isso é importante aprender a língua na 
escola da aldeia”. (Carlos Cezar da Costa Santos, 50 anos, Mura, atual 
coordenador da comunidade Nova Esperança Kokama, entrevista realizada 
na comunidade Nova Esperança Kokama no dia 24 de novembro de 2010). 

 

A escola na nossa comunidade é uma conquista para o nosso povo, mas 
ainda falta muita coisa nela, não tem merenda, não tem material para o 
professor trabalhar e ainda a Secretaria Municipal não dá o apoio 
necessário para a escola. (Jardeline dos Santos Costa, 25anos, Kokama, 
tem uma filha que estuda na escola da comunidade; entrevista realizada 25 
de novembro de 2010). 

 

Em relação ao professor, ponto de vista de lideranças, coordenadores e 

caciques: 

 

Nós temos na figura do professor uma pessoa responsável que ensina 
muito bem as crianças e os jovens e adultos da comunidade, ajuda no que é 
possível a comunidade, mas está com problemas com a família e como 
estamos em comunidade todos ficam sabendo o que acontece e isso 
futuramente pode inteferir no seu trabalho. (Carlos Cezar da Costa Santos, 
50 anos, mura, atual cacique da comunidade Nova Esperança Kokama, 
entrevista realizada na comunidade Nova Esperança Kokama no dia 24-11-
2010). 
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“O que ele faz não bate com que ele ensina na escola” (Carlos Cezar da 

Costa Santos, 50 anos, Mura, atual coordenador da comunidade Nova Esperança 

Kokama, entrevista realizada na comunidade Nova Esperança Kokama no dia 24 de 

novembro de 2010). 

 

 “É uma excelente pessoa, o problema é a bebida” (Carlos Cezar da Costa 

Santos, 50 anos, Mura, atual coordenador da comunidade Nova Esperança Kokama, 

entrevista realizada na comunidade Nova Esperança Kokama no dia 24-11-2010). 

 

 

3.1.3.4 Povo Sateré-Mawé 

 

 

Foto 55: Placa da comunidade. 
Foto 56: Símbolo do Porantin. 
Foto 57: Profesores Sateré-Mawé produzindo material didático-preparação do Centro Cultural para o 
Ritual da Tucandeira. 
Fonte: Acervo da Pesquisadora Indígena Altaci Corrêa Rubim, 21 de novembro de 2010. 
 

 

A comunidade Sateré-Mawé está localizada na rua comandante Wogal, na 

área verde do conjunto Santos Dumont. Possui 8 famílias morando na comunidade, 

“as famílias localizadas fora dessas comunidades são oriundas de um núcleo 

familiar Sateré-Mawé dos clãs Gavião e Açaí, ou seja, da família da senhora Tereza 

(hoje, com mais de 80 anos) e do senhor Abdão (falecido) (SANTOS, 2008, p.43). O 

cacique Moisés Sateré-Mawé, tuxaua da comunidade, desde 2002 participou da luta 

pela Educação Escolar Direnciada em Manaus. Em 2005 o conheci, pois, em sua 

comunidade, realizei minha pesquisa de monografia intitulada “O reflexo da 

sociedade envolvente sobre as crianças da aldeia Y‟aperehyt”. Acompanhei a luta 

para terem um professor bilíngue em sua comunidade. Quando conseguiam trazer 

um professor para a comunidade não conseguiam mantê-lo e o professor voltava.  
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Escola Diferencia Sateré-Mawé 

 

Liderança Professor Pais Crianças 

O processo de 
Educação Escolar 
Indígena nas 
comunidades 
Indígenas na cidade 
está parada. (Moisés 
Ferreira, 31, entrevista 
realizada durante a 
viagem ao rio Cueiras, 
18-08-2010). 

Ajudar na questão da 
formação do prof. dentro da 
escola, ajudar ler , 
escrever, ensinar a 
escrever em sateré, como 
lê os significados das 
palavras em sateré. Ajudar 
dessa forma dentro da sala 
de aula com os alunos e 
com quem estiver presente.  
 

A escola é boa 
porque incentiva a 
aprendizagem da 
língua” Helenilce 
Corrêa de Souza, 25 
anos, entrevista 
realizada, 22-11-
2010 na aldeia 
Y‟aperehyt. 
 

 

Estudo na escola de 
dentro pra ser 
educado em sateré, 
a respeitar os 
grandes e os 
pequenos” 
(Keulisson, 5 anos, 
entrevista realizada, 
22-11-2010 na aldeia 
Y‟aperehyt.) 
 

 

 

Escola Diferenciada e Liderança Sateré-Mawé 

 

A Educação Escolar Indígena está parada. Iniciou, deu o primeiro passo e 
parou. Tanto na falta  do reconhecimento pelo poder público em relação à 
construção de escola, reconhecimento da escola, a merenda e material 
didático. Precisaria de alguém mais ativo para acompanhar mais de perto, 
o processo de Educação Escolar Indígena nas comunidades Indígenas na 
cidade. (Moisés Ferreira, 31, entrevista realizada durante a viagem ao rio 
Cueiras, 18-08-2010) 

 

 

Em relação ao professor, como é visto pela liderança: 
 
 

Essa pesquisa sobre a elaboração da identidade dos professores indígenas 
é muito importante para você professora e também para nós, pois nós 
estamos no segundo professor indígena e atualmente enfrenta problema 
em relação à bebida alcoólica que o professor tem tomado. Já 
conversamos com ele, mas ele não mudou, até saiu da aldeia para poder 
beber. Não sei se ele continuar assim vamos trocá-lo. Quando o professor 
indígena não está envolvido de corpo e alma envolvido no trabalho ele vai 
agir como professor da escola não indígena. (Moisés Ferreira, 31,entrevista 
realizada na comunidade Y‟aperehyt 20-09-2009) 

 
Queremos que o professor se envolva com toda comunidade, com as 
programações e também crie e ajude a chamar a comunidade para se unir. 
Como por exemplo, dar ideia de como consertar as palhas que cobrem 
nossa  escola que pegou fogo. (Moisés Ferreira, 31,entrevista realizada na 
comunidade Y‟aperehyt 20-09-2009) 

 

 

Escola diferenciada e as crianças: 
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“Estudo na escola de dentro pra ser educado em sateré, a respeitar os grandes e os 

pequenos”. (Keulisson, 5 anos, entrevista realizada, 22-11-2010 na aldeia 

Y‟aperehyt). 

 

“Na escola da aldeia me sinto feliz”. (Keulisson, 5 anos, entrevista realizada, 22-11-

2010 na aldeia Y‟aperehyt). 

 

“Quando eu crescer, quero continuar sendo índio”. (Keulisson, 5 anos, entrevista 

realizada, 22-11-2010 na aldeia Y‟aperehyt). 

 

“Gosto de estudar nas duas escolas”. (Bruno, 10 anos, entrevista realizada, 22-11-

2010 na aldeia Y‟aperehyt). 

 

“Gosto de estudar mais na escola de fora”. (Brenda, 11 anos, entrevista realizada, 

22-11-2010 na aldeia Y‟aperehyt). 

 
 
Escola Diferenciada e pais das crianças: 
 
 

A escola Sateré-Mawé ajuda as crianças não ter vergonha da cultura deles, 
ajuda a não perder a cultura. (Franciane Pantoja, mãe de Bruno, entrevista 
realizada 19 de novembro de 2010) 
 
Sou o melhor da turma, falo e entendo mais em sateré do que os outros. O 
professor fala e escreve em sateré. Quando ele fala em sateré pede pra 
nós traduzir em Português, quando ele fala em português pede pra nós 
falar em sateré. (Bruno, 10 anos, entrevista realizada, 22-11-2010 na aldeia 
Y‟aperehyt) 
 
Gosto de lê e escrever em sateré (Bruno, 10 anos, entrevista realizada, 22-
11-2010 na aldeia Y‟aperehyt) 
 
A escola é boa porque incentiva a aprendizagem da língua. (Helenilce 
Corrêa de Souza, 25 anos, entrevista realizada, 22-11-2010 na aldeia 
Y‟aperehyt) 
 
A escola na comunidade é boa porque ajuda proteger nossas crianças. 
(Suzi Ferreira de Souza, 19 anos, entrevista realizada, 22-11-2010 na 
aldeia Y‟aperehyt) 
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3.1.3.5 Povo Tikuna 

 

Comunidade Wotchimaücü 
 
 

 
Foto 58: Comunidade Tikuna no dia da oficina de mapa. 
Foto 59: Almoço com comídas típicas no Centro Cultural Tikuna.  
Foto 60: Atual cacique sr. Reginaldo (à esquerda) da comunidade e à direita o cacique anterior, sr. 
Deníziu, todos são componentes do grupo musical Wotchimaücü. 
Fonte: Foto do acervo do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), 12 de setembro de 
2009. 

 

A comunidade se formou com os indígenas Tikuna, oriundos das aldeias 

Tikuna: Filadélfia e Umariaçu do Alto Solimões. Quando chegaram a Manaus 

ficaram em diversos bairros, como Japiimlândia, Petrópolis e outros, residindo em 

casas alugadas ou com algum parente. Nesse período, o bairro Cidade de Deus 

estava em processo de formação, e um dos parentes Tikuna avisou os demais que 

eles poderiam conseguir um terreno. E assim algumas famílias Tikuna do Alto 

Solimões foram morar no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. 

O povo Tikuna considera que “a formação da comunidade se deu com a 

aproximação geográfica dos sujeitos, se configurando um processo permeado de 

dificuldade” (SILVA, 2009, p.46). No processo de organização da comunidade, 

tiveram como parceiros o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Pastoral 

Indigenista. 

Em 2002, foi legalizada a Associação da Comunidade Wotchimaücü (ACW), 

consolidando a parte jurídica da comunidade e de sua afirmação étnica. 

 

Formaram então a Associação Comunidade Wotchimaücü (ACW), 
cuja a criação se efetivou em 2002. O órgão legalmente constituído, 
além do fortalecimento da cultura, objetiva fomentar uma formação 
política dentro da comunidade, procurando alternativa de geração de 
renda, visando a melhoria da qualidade de vida dos Tikuna 
associados. (SILVA, 2009, p.53). 
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Nessa busca, eles passam a se fortalecer e, com o apoio da Universidade 

Federal do Amazonas, iniciaram um projeto de “revitalização” da língua e da cultura 

Tikuna em Manaus. Para Silva (2009), por mei de observação e de ym diagnóstico 

sociolingüístico foi detectado que as crianças e os jovens da comunidade tinham 

dificuldades em falar a língua, e os pais sentiam dificuldade em se comunicar com 

seus filhos na língua Tikuna. Nesse sentido, era preciso que fosse realizado o 

projeto para que as crianças não deixassem de ser o que sempre foram, Tikuna.  

 

[...]Podemos dizer, então que a revitalização da língua Tikuna em 
Manaus, se configura como um marco de identidade, configurando-
se como uma de passar para as crianças alguns dos fundamentos de 
sua identidade étnica. Uma vez que aprender uma língua não 
significa apenas saber decodificar letras, palavras ou frases, mas 
também significa conhecer o mundo, o mundo dos antepassados, e o 
seu mundo atual. (SILVA, 2009, p.54). 

 
Nesse sentido, a comunidade Wotchimaücü passa a se preocupar com o 

fortalecimento da identidade étnica das crianças e jovens de sua comunidade. 

Atualmente os Tikuna têm em sua comunidade 1 Centro Cultural, local em que 

funciona a escola, a produção de artesanato, as assembleias, reuniões, os 

encontros, as apresentações culturais, festas de comidas típicas e outros. A 

comunidade possui 14 famílias, num total de 78 pessoas. 

 

Escola Diferenciada Tikuna 

 

Liderança Professor Pais Crianças 

“Falta muita coisa 
para nossa escola 
diferenciada, não 
temos merenda, não 
temos merendeira, 
não temos o prédio 
de nossa escola”. 
(Reginaldo Luciano 
Marcolino, 51 anos; 
entrevista realizada 
em 27-11-2010 na 
comunidade 
Wotchimaücü). 
 

Que as crianças volta sim 
como próprio adulto 
mesmo falar e conversar 
e pra que eles aprendem 
entender através do 
método entendeu, 
através da cultura, 
através da informação, 
através da comunicação, 
objetivo nós temos as 
crianças falar mesmo 
100%. (Professor 
Indígena Aldenor Basque 
Félix, 10 de agosto de 
2010, Entrevista no 
Centro Cultural 
Wotchimaücü). 
 

A escola Tikuna não 
tem estrutura, mas 
atende ao número de 
aluno que estuda pela 
manhã e a tarde”. As 
crianças se incomodam 
com as artesãs no 
nosso Centro Cultural, 
onde funciona a escola 
e as artesãs com as 
crianças” (Deníziu 
Peres, 29 anos, Tikuna; 
entrevista realizada em 
27-11-2010 na 
comunidade 
Wotchimaücü). 
 

 

Na escola, aprendo a 
falar em Tikuna.” ( 
Ionne P. Florentino, 9 
anos, Tikuna, 
estudante da escola da 
comunidade; entrevista 
realizada em 27-11-
2010 na comunidade 
Wotchimaücü). 
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Escola Diferenciada e as Lideranças Tikuna: 

 

“O professor é muito bom em nossa comunidade, eu não sei das outras”. 
(Reginaldo Luciano Marcolino, 51 anos; entrevista realizada em 27-11-2010 
na comunidade Wotchimaücü). 
 
 “Falta muita coisa para nossa escola diferenciada, não temos merenda, não 
temos merendeira, não temos o prédio de nossa escola”. (Reginaldo 
Luciano Marcolino, 51 anos; entrevista realizada em 27-11-2010 na 
comunidade Wotchimaücü). 
 
 “A escola de nossa comunidade é importante porque as crianças estudam 
resgatando a língua aqui na cidade, hoje já estão conseguindo falar Tikuna”. 
(Reginaldo Luciano Marcolino, 51 anos; entrevista realizada em 27-11-2010 
na comunidade Wotchimaücü). 
 
 “Nós que somos pais falamos a língua, mas as crianças que vão pra escola 
aprendem mais o português, mas atualmente com o professor indígena eles 
tem um reforço para aprender a língua, uma vez que os pais falam com eles 
na língua.” (Reginaldo Luciano Marcolino, 51 anos; entrevista realizada em 
27-11-2010 na comunidade Wotchimaücü). 

 

Em relação ao professor: 

 
Quando as crianças estão faltando, o professor fala para os pais durante as 
reuniões, conversamos e resolvemos esse problema, tudo que acontece na 
escola e na comunidade reunimos em reunião. (Reginaldo Luciano 
Marcolino, 51 anos, Tikuna; entrevista realizada em 27-11-2010 na 
comunidade Wotchimaücü). 
 
A escola Tikuna não tem estrutura atende ao número de aluno que estuda 
pela manhã e a tarde”. As crianças se incomodam com as artesãs no 
nosso Centro Cultural, onde funciona a escola e as artesãs com as 
crianças” (Deníziu Peres, 29 anos, Tikuna; entrevista realizada em 27-11-
2010 na comunidade Wotchimaücü). 
 
 As artesãs são as mães das crianças que estudam na escola, como todos 
ficam próximo uns dos outros quando as crianças estão bagunçando as 
mães interferem na aula e chama a atenção de seu filho para prestar 
atenção na aula do professor. Isso é bom, porque as mães ajudam 
diretamente o professor na sala de aula.” (Deníziu Peres, 29 anos; 
entrevista realizada em 27-11-2010 na comunidade Wotchimaücü). 
 
Acho que o professor poderia usar uma metodologia diferente uma com as 
crianças pequenas e outra com as maiores. Com as crianças pequenas 
muita dinâmica e pinturas; com as crianças maiores, como ele, o professor 
já vem trabalhando com as histórias do nosso povo. Mas o professor 
trabalha com todos, partindo da história, acho isso muito forte para as 
crianças menores” (Deníziu Peres, 29 anos; entrevista realizada em 27-11-
2010 na comunidade Wotchimaücü). 
 
 O nosso professor está aprendendo com o processo de implantação da 
escola diferenciada na cidade, pois quando saímos de nossa aldeia não 
tinha escola diferenciada, tudo era muito longe‟. (Deníziu Peres, 29 anos, 
Tikuna; entrevista realizada em 27-11-2010 na comunidade Wotchimaücü). 
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Com a escola indígena de nossa comunidade, as crianças Tikuna 
aprendem a língua Tikuna e reafirmam a identidade étnica na cidade e 
como em nossa aldeia, aprendem a conhecer nossa cultura, nossa 
gramática, isso fortalece o movimento Tikuna. (Deníziu Peres, 29 anos; 
entrevista realizada em 27-11-2010 na comunidade Wotchimaücü). 

 

 

Escola Diferenciada e Pais das crianças Tikuna: 

 
Pra mim é importante estudar na escola regular e na escola indígena, porque 
nós indígenas quando saímos da aldeia, não sabe falar bem o português, por 
exemplo eu, quando cheguei na cidade não sabia falar português só falava 
Tikuna. Só comecei a falar o português quando comecei a frequentar a 
escola regular. ( Omaida P. Vasquez, 26 anos;Tikuna, mãe de dois 
estudantes da escola da comunidade; entrevista realizada em 27-11-2010 na 
comunidade Wotchimaucu). 
 
Todos nós gostamos do professor indígena, ele está dando muito bem as 
aulas. (Omaida P. Vasquez, 26 anos, Tikuna, mãe de dois estudantes da 
escola da comunidade; entrevista realizada em 27-11-2010 na comunidade 
Wotchimaucu). 
 
Eu não entendo em casa eu e meu marido falamos em Tikuna, meus filhos 
entendem, mas só agora com a escola indígena estão conseguindo falar. 
Falam numa frase metade português metade Tikuna. (Omaida Pereira 
Vasquez, 26 anos, Tikuna, mãe de dois estudantes da escola da 
comunidade; entrevista realizada em 27-11-2010 na comunidade 
Wotchimaucu). 
 
Na escola, aprendo a falar em Tikuna. ( Ionne P. Florentino, 9 anos, Tikuna, 
estudante da escola da comunidade; entrevista realizada em 27-11-2010 na 
comunidade Wotchimaucu). 
 
Na escola, aprendo a pintar, ler e escrever em Tikuna. (Daniele P. Vasquez, 
4 anos, Tikuna, mãe de dois estudantes da escola da comunidade; entrevista 
realizada em 27-11-2010 na comunidade Wotchimaucu). 
 
Na escola, aprendo os nomes dos animais e das frutas em Tikuna. (Denilson 
P. Vasquez, 4 anos, Tikuna, mãe de dois estudantes da escola da 
comunidade; entrevista realizada em 27-11-2010 na comunidade 
Wotchimaucu). 
 

 
Escola Diferenciada e o professor Tikuna: 

 

É pra nós professora a escola diferenciada é aquela que você vai, vai é 
trabalhar com matéria, que vai pra resgatar a cultura e você vai trabalhar 
num dinâmica dos povos Tikuna entendeu, da origem dos povos Tikuna, 
você vai trabalhar de acordo com o que você vai trabalhar e quando você 
vai trabalhar em ajuri, você vai trabalhar só numa coisa. Pra nós a educação 
indígena é isso é trabalhar em conjunto em coletividade entendeu em 
sociedade, Wotchimaücü entendeu pra nós é educação diferenciada é a 
cultura que nós preserva muito mesmo, preserva mesmo futuramente para 
que as crianças não esqueça a língua. (Professor Indígena Aldenor Basque 
Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 
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Objetivo da Educação Escolar Indígena na cidade de Manaus: 

 

Que as crianças volta sim como próprio adulto mesmo falar e conversar e 
pra que eles aprendem entender através do método entendeu, através da 
cultura, através da informação, através da comunicação, objetivo nós temos 
as crianças falar mesmo 100%. (Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 
10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 

 

 

Instrumentos necessários para se ter uma Escola Diferenciada: 

 
Eu sempre falo assim, quando você fala de uma escola diferenciada, 
quando a escola já tá pronta, já quando você já basta da escola entendeu, 
ainda não tem escola mesmo escola diferenciada por isso que eu falo 
quando você fala uma escola diferenciada, não tem, quando eu falo mesmo 
na escola diferenciada quando eu tô debaixo da escola entendeu por 
enquanto não tenho por enquanto nós estamos trabalhando somente com 
revitalização da língua entendeu e quando você fala uma escola, quando 
você vê que é a escola vê que tá aí a escola JO”I como está escrito ali aí 
você fala da escola plantada na comunidade por enquanto não tem nada 
disso. Nós estamos trabalhando só com a revitalização da língua Tikuna 
mais nos estamos conquistando, já então nós já tem resultado nessa parte. 
(Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista 
no Centro Cultural Wotchimaücü). 

 

 

Pais dos alunos e a Educação Escolar Indígena:  

 

 Os pais pra revitalização da língua pra eles é bem específico entendeu 
100% já pra eles pra que eles possam, é, é ouvir pra que eles possam não 
ter essa imagem suja, pra eles pros pais dos alunos porque muitas vezes os 
comentários que estão lá comunidade Filadélfia como se concentra em 
outra comunidade eles ficam assim rindo da gente, a porque essas pessoas 
as que moram na cidade esquece a língua Tikuna só porque eles não tão se 
comunicando estão perdendo a língua, pra nós é importante, por isso que 
tem o professor próprio pra poder resgatar a cultura, resgatar a cultura não 
resgatar a língua entendeu. (Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 10 
de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 

 

 

A escola diferenciada e os alunos: 

 
Estão aceitando que pra eles é muita coisa, muito ótimo pra eles entendeu, 
eles gostam de vim pra cá, eles gostam de ouvir, eles gostam de desenhar, 
eles gostam de escrever, eles gostam de se comunicar eu falei ainda agora 
pra vocês que eles gostam pra eles é uma coisa permanente na vida deles 
entendeu. (Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 10 de agosto de 2010, 
Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 
 

Só tem projeto de Educação Escolar Indígena para as crianças, quando 
eles passam a ser adolescentes, eles não perdem mais a língua, mas 
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deixam de frequentar as aulas, entendeu. (Professor Indígena Aldenor 
Basque Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural 
Wotchimaücü). 

 

 

 O que a escola Indígena não pode deixar de ensinar: 

 

Pra mim assim no meu ponto, na minha fala tem que ser tudo professora, 
tudo a cultura principalmente da cultura, da origem, da língua entendeu, 
porque a língua, principalmente a língua a gente não pode deixar de desde 
pequeno que nós nascemos nesse mundo nós fala né, duas línguas 
português e Tikuna então a gente não podemos de deixar, isso não pode 
morrer, então essa daí na minha opinião, tem que ser plantado mesmo aqui, 
a gente tem que ter carimbado mesmo na comunidade não pode morrer 
principalmente nossos Clã entendeu, não pode morrer, porque muitos 
Tikunas eles não respeitam mais clã, então pra mim a clã é permanente até 
a morte entendeu, isso mesmo, ela ta falando que nunca a gente esquece 
do ritual da moça nova entendeu, nosso costume, a gente nunca vai 
esquecer entendeu, sempre eu falo a gente conversa quando a gente tamo 
junto a gente conversa, a gente fala que isso não pode deixar morrer 
entendeu, isso pode ficar permanente registrado. (Professor Indígena 
Aldenor Basque Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural 
Wotchimaücü). 
 

Para nós, os Clãs não pode morrer entendeu, porque Clãs é um passo de 
comunicação professora, porque através de Clã você vai conhecer novas 
pessoas, conhecer nova geração, como que vai ser, você não pode 
namorar com as pessoas aqui mesmo do Clã se não vai virar tudo 
bagunçado entendeu, você mesmo vai sugerir, você mesmo vai lá e 
perguntar o que é Clã, assim a vida, na vida da sociedade dos Tikunas vai 
fortalecer mais, porque Clã significa meio de comunicação quem é essa 
pessoa com quem você vai se casar é por isso que depois quando acontece 
rituais da moça nova de acordo com os Clãs que você vai se pintar dentro 
dos rituais da moça nova, dentro da dança, dentro da festa da moça nova, 
você vai ver não é igual, a pintura já é diferente de acordo com os Clãs, 
porque desde pequeno que você vai sair do parto, da nossa mãe já nasce 
com Clãs, já nasce com nome, já nasce com cada nome quem aqui dá é o 
pai que dá o avô, quando você nasce nesse mundo, quando você ganha 
parto dentro da tua mãe, você sair e depois você vai crescer de acordo com 
os Clãs e você vai acompanhado, você não pode quebrar esse Clã, é 
parente ou é não, assim vai a Clãs fica permanente, fica registrado no povo 
Tikuna. (Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 10 de agosto de 2010, 
Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 
 
por exemplo Clã de mutum, Clã de Avaí eles podem se casar porque eles 
não são parente, porque eles tem asas, porque eles tem penas entendeu, 
não pode casar e não pode namorar, esse é um grande pecado pra nós, 
agora mutum, buriti pode porque já é fruta, já é pássaro, Avaí com manguarí 
pode porque já pertence a um animal e uma fruta entendeu, então isso cada 
Clã existe a gente pratica até hoje, não morre e isso tem que permanecer 
no livro entendeu que muitas pessoas não respeitam aqui mesmo dentro da 
comunidade tem isso o pessoal não respeitam, nesse caso o próprio irmã 
seja que não nasce da família nasce da família, mais é de milhões  de 
quilômetros quando você vai lá na comunidade pergunta qual é o seu Clã? 
É Clã de mutum a você é minha irmã, porque você pertence, seja que ela 
não é da família, mais é família parte do Clãs isso não pode morrer o Clã. 
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(Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista 
no Centro Cultural Wotchimaücü). 
 
É que a escola diferenciada tem que permanecer entendeu, pra isso que 
serve a lei, pra gente a lei serve pra isso né, pro diferenciado pra que todas 
as etnias. Cada etnia não pode derrubar, não pode matar, não pode é 
discriminar essa revitalização da língua, porque essa língua é importante 
pra nós, pra nós que nasce na cidade, porque você vai ficar isolado dentro 
da cidade, dentro do civilizado todo dia que você fale português, você vai 
ficar perdendo cultura, assim então fica permanente na revitalização, na 
escola, na língua diferenciada, isso tem que ficar permanente mesmo e que 
nós não morra a língua que seja registrada pra nós, é importante isso pra 
que nós podemos é dar, repassar pros nossos filhos que tá vindo aí, 
repassar pros filhos que não sabe o que é Tikuna, o que é língua, é língua 
mãe, o que é língua mais assim eles vão aprendendo e quando eles tiver 10 
anos, 15 anos, 20 anos, ele vai aprender o quê que é, qual é a identidade 
dele que na verdade é Tikuna. (Professor Indígena Aldenor Basque Félix, 
10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 
 

 

 Conflitos vivenciados na comunidade? 

 
Aqui na comunidade mesmo não acontece muito isso, fora daqui, na relação 
assim dos conflitos eu acho que não há muito conflito agora, porque já 
antigamente acontece isso entendeu, por exemplo nos povos Tikuna 
aconteceu muito tempo isso, em 1989 aconteceu aquele massacre né que 
aconteceu na capacete, então por demarcação de terra, então muitas 
pessoas Tikuna foram baleados e morrerem entendeu, então eu espero que 
isso que nossos governantes, que nosso juiz toma providencia pra que não 
aconteça mais isso aqui na cidade, também as vezes acontece também 
aqui dentro da comunidade, acontece um preconceito através da briga 
entendeu, tem que acabar isso daí entendeu, preconceito isso quer dizer 
discriminação entendeu, acabar com isso daí mais assim nós também fica 
no nosso lugar mesmo a gente se reúne. (Professor Indígena Aldenor 
Basque Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural 
Wotchimaücü). 

 
Os conflitos que a gente trabalha é que nós se valoriza por nós mesmo 
entendeu é como trabalhar na parte dos artesanatos entendeu, como 
trabalhar, como é que nós a gente vai se organizar, como a gente vai 
trabalhar na parte das músicas, como a gente vai se organizar, quando 
chega uma festa dias dos pais, dia das mães, dia das crianças assim vai se 
organizando pra que nos podemos trabalhar em conjunto. (Professor 
Indígena Aldenor Basque Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro 
Cultural Wotchimaücü). 
 
 
São quase 80 pessoas, 80 pessoas todas as totalidades crianças, mais o 
nosso censo do levantamento dos Tikuna nós temos quase 300 pessoas 
que moram aqui na cidade de Manaus. (Professor Indígena Aldenor Basque 
Félix, 10 de agosto de 2010, Entrevista no Centro Cultural Wotchimaücü). 

 
 

 

Observei que, durante a pesquisa com os professores indígenas, me senti em 

casa, discutíamos assuntos relacionados ao movimento indígena e as problemáticas 

vivenciadas pelos indígenas da cidade. Trocávamos informações, ajudando-nos 



154 

 

mutuamente. Ressalto a proximidade vivenciada por mim na pesquisa de mestrado 

e do Deníziu Peres, povo Tikuna terminando seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), juntos fizemos o power point de sua apresentação final. Presenciei várias 

reuniões em que se discutia a presença de pesquisadores dentro da comunidade e o 

quanto era importante ficar bem claro pra comunidade o que eles ganhariam em 

troca. Caso isso não fosse concordado, o pesquisador não entraria para realizar a 

pesquisa.  

 A pesquisa me aproximou ainda mais dos povos indígenas da capital e dos 

municípios do interior. Compartilhamos muitas informações sobre os territórios, 

processos de territorialidades específicas e língua. As minhas viagens marcaram o 

importante momento de informações com o movimento indígena da cidade e dos 

interiores. Os dois anos de estudo e pesquisa me fizeram refletir os nossos 

processos próprios de aprendizagem e as nossas lutas pela efetivação dos direitos 

escritos nas bases legais do país. 

 A apropriação da escola como elemento estrangeiro à sua cultura vem cada 

vez mais servindo como estratégia nas suas lutas, a escola vem sendo ressignificada 

para os próprios povos indígenas. E atualmente, é um momento novo de se pensar 

algo novo que não está sendo muito entendido porque ainda não está terminado, é 

um processo a construção da escola diferenciada. A escola indígena parte do 

pressuposto de que o diálogo com a comunidade é essencial para esse processo. 

Não se pode pensar algo para a escola diferenciada dissociada da questão da 

comunidade ampla, da família dentro do contexto das vivências e experiências 

significativas para a comunidade. 

 Nesse sentido nos reportamos novamente para os planos de organização 

social, que revelam também uma passagem do professor indígena da sua 

comunidade versus do professor indígena empregado da SEMED. Para Bourdieu 

(2006), a passagem é compreendida no sentido do agente social visualizar a posição 

ocupada por ele de forma reflexiva. No entanto, o que ocorre com os “que ocupam as 

posições dominadas no espaço social estão também em posições dominadas no 

campo de produção simbólica” (BOURDIEU, 2006, p.152). 

  O caso dos professores indígenas de Manaus e de tantos outros é tentar 

atender suas demandas que são atividades socioculturais e políticas relacionadas 

aos alunos, às lideranças das comunidades e da escola indígena que estão ligadas 

aos novos processos de territorialização e ser funcionário público. Tomamos, como 



155 

 

exemplo, o professor Karapãna, cuja realidade é diferente das demais comunidades, 

pois o caso de sua aldeia foi explicitado no primeiro capítulo desta dissertação. Uma 

comunidade mista com indígenas e não indígenas que vivem em constantes 

conflitos, pois não entendem que o professor é uma liderança que luta em prol da 

demarcação da terra, por alimentação, por projetos de sustentabilidade para sua 

comunidade, luta para impedir que o orquidário natural de sua aldeia não seja 

destruído pela ação dos tiradores de areia, luta para que o rio que passa enfrente a 

sua aldeia não se torne poluído por causa dos tiradores de areia e seixo. Esse 

professor sai de sua aldeia em busca de formação e informação para poder estar 

mais preparado para lidar com as problemáticas de sua comunidade. Nesse sentido, 

a GEEI e a escola regular de sua comunidade consideram-no como professor que 

está em constante ausência de sua comunidade. 

 O professor Karapãna faz uma passagem “de ruptura com as representações” 

(BOURDIEU, 2006, p.152) que nem sempre é compreendida pela instituição 

passando a “sofrer” uma coerção institucional e não ser compreendido pelos seus 

próprios parceiros. Os demais professores vivem uma tensão em fazer essa 

passagem, tentam conciliar a demanda da instituição e da escola e da comunidade 

indígena. Tal esforço tem ocasionado graves doenças para os professores indígenas 

de Manaus.  Bourdieu (2006) comenta, em seu livro “O poder simbólico”, que, para 

perceber a passagem no sentido prático, faz-se necessário se desvincular do que ele 

chamou de “mitologia de tomada de consciência”, lutas simbólicas que os agentes 

sociais travam internamente ou externamente quando ocupam posições sociais 

dominadas no campo de produção simbólica sem lhes ser proporcinado meios para 

que possam exprimir suas próprias opiniões seus próprios ponto de vista. 

  Em Manaus, em 2005, foram dados alguns instrumentos por meio de 

formação para os professores indígenas fazerem essa passagem, mas é sabido que 

essa atitute não é fácil, principalmente para quem está em processo de construção 

de um pensamento, no caso a Escola Diferenciada que envolve fatores socioculturais 

e políticos em que o professor, como liderança deve ser bastante reziliente para se 

posicionar. 

 Dessa forma se faz necessário pensar a escola indígena em Manaus, como 

algo novo, sendo elaborado e gestado pelos professores, comunidades (lideranças 

políticas e tradicionais) e intelectuais indígenas, pois são eles que levantam essa 

bandeira, dialogando, dentro dos movimentos sociais, com as instituições, com as 
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instituições governamentais e não governamentais, reivindicando criar um espaço de 

valorização de suas culturas, línguas e em busca de dignidade e qualidade de vida. 

 

 

Foto 61: Professores indígenas após a contratação pela SEMED. À frente o cacique Luiz Sateré-
Mawé. Da esquerda pra direita na primeira fila, Arnaldo Yarumare, baré, comunidade Terra Preta; 
Dário Cidade, Sateré-Mawé, comunidade Y‟aperehyt; Raimundo Cruz, Kambeba, comunidade Três 
Unidos; Ernandes Baré, comunidade Igarapé-açuzinho; Ely Peixoto, Dessano, AMARN, in memorian. 
Na segunda fila da esquerda para a direita temos o professor Jonas Aleixo, baré, comunidade Terra 
Preta; Orígenes Corrêa Rubim, Kokama, comunidade Nova Esperança; Tubias Tikuna, comunidade 
Wotchimaucu; Joarlisson Garrido, baré, comunidade Nova Esperança Cueiras e Joilson da Silva 
Paulino, Karapãna, Aldeia Kuanã. De camisa preta à esquerda, o professor Sixto Menezes, baré, 
comunidade Boa Esperança Cueiras. 
Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Educação em julho de 2007. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

No decorrer da pesquisa desta dissertação, observei que a elaboração da 

identidade do professor indígena comporta diversas características de significativa 

relevância, que estão ligadas ao processo de construção da Educação Escolar 

Indígena em Manaus por meio do processo de territorialização dos indígenas na 

cidade. Essa relevância é resultante da história da formação das comunidades 

indígenas que estão nessa cidade e, sobretudo, as relações que foram constituídas 

no processo de construção da escola indígena. 

As relações que os agentes sociais estabeleceram durante o início da 

construção da escola indígena em Manaus em 2002 não se efetivaram coletivamente 

em 2005. Em 2002, houve discussões com a participação de lideranças indígenas, 

instituições, como já relatado durante esta dissertação, mas, em 2005, essa proposta 

foi levada apenas por uma pessoa, que recebeu a incumbência de formar a Gerência 

de Educação Escolar Indígena. 

Pode-se afirmar que, ao analisar as falas dos professores e lideranças 

indígenas e acompanhar o processo de construção da escola diferenciada desde 

2005, percebi que os efeitos desse fato dificultaram um pouco o processo de 

amadurecimento político de alguns professores indígenas, uma vez que, por não 

terem passado pelo processo de luta de reivindicação da escola indígena para sua 

comunidade, e sim somente suas lideranças e comunidade, visualizaram esse 

processo como uma “dádiva” do poder público e não como sendo resultado de um 

processo de reivindicação. 

A não participação direta dos professores indígenas de Manaus no processo de 

construção da escola diferenciada possibilitou um efeito inverso do que era proposto 

pela GEEI de 2005 a 2008, cujo objetivo era formar professores com uma 

consciência crítica de sua realidade, sabedores das bases legais, autônomos que 

pudessem colaborar com suas comunidades por meio da socialização de sua 

formação. Se, por um lado, os instrumentos disponibilizados por meio das oficinas, 

encontros e reuniões para que fosse realizada a passagem do professor da SEMED 

à efetivação do professor da comunidade, por outro, quem ministrou essas 

formações foi quem realizou a passagem. Os técnicos do GEEI (2005-2008) 
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tornaram-se mais sensíveis e com uma consciência da escola indígena do que os 

próprios professores indígenas naquele período. 

O professor indígena é considerado pelas suas comunidades uma liderança em 

quem depositam muitas expectativas e que nem sempre são correspondidas. A sua 

identidade cada vez mais é reafirmada dentro e fora de sua comunidade, a sua 

autoidentificação contribui também para que os alunos e a comunidade assumam 

também sua identidade, mas a sua posição como liderança política ainda está em 

processo de construção, ressaltando que isso é um processo específico de cada 

comunidade, pois cada uma delas possui realidades diferentes, exigindo muito ou 

pouco a atuação política do professor indígena. 

As lideranças tradicionais das comunidades dos professores indígenas não 

se sentem ameaçadas pela liderança do professor, uma vez que o professor (nem 

todos) acaba cedendo às pressões da instituição e ficam dentro da comunidade 

trabalhando sem ajudar a liderança tradicional a resolver os problemas da própria 

escola e da comunidade. Nesse sentido, ressalto que a Educação Escolar 

Indígena é um projeto de futuro das comunidades, o Estado não tem que oferecer 

o “resgate” de uma cultura, mas sim reconhecer e respeitar a cultura dos povos 

indígenas na cidade. Mais ainda é um desafio para o professor indígena ter esse 

olhar.  

Atualmente, por estarem sobre pressão da SEMED, os agentes sociais 

buscam alianças no movimento indígena por meio do COPIAM: quando se sentem 

ameaçados, fazem suas denúncias, recorrem ao apoio jurídico e de suas 

comunidades, sem necessariamente colocar nenhum representante se não o 

COPIAM para levar suas reivindicações aos órgãos competentes. 

O campo da educação está sendo considerado pelos agentes sociais um 

espaço privilegiado de sua autodefinição que, cada vez mais, tem uma abrangência 

maior, na vigência de relações conflituosas e heterogêneas e de pressões externas. 

Nesse sentido, a educação escolar diferenciada está sendo forjada numa situação 

determinada por fatores externos, como no caso das unidades que impõem aos 

agentes sociais situações que os levam a se posicionarem de forma efetiva. 

Com efeito, pela atribuição e elaboração de unidades étnicas, criam-se espaços 

para novas práticas socioculturais, ligadas ao controle e uso dos recursos naturais 

que as mantêm unidas contra todos os fatores que as separam. Essas unidades 

étnicas foram criadas dentro de um campo de luta social e de conflitos, em que a 
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educação está sendo apropriada pelos agentes como espaço da sistematização 

dessas unidades sociais. 

O que pretendi demonstrar em todos esses capítulos é que os povos indígenas 

de Manaus atualizam suas histórias, seus costumes e tradições por meio da memória 

de seus idosos, por meio de parentes (no sentido de pertencimento étnico que 

necessariamente não está ligado a parentesco consanguíneo), que chegam das 

aldeias à cidade, proporcionando-lhes um ensino e aprendizagem de suas tradições. 

No processo de construção sociocultural, emerge a lógica simbólica da 

distinção, apresentando que a existência humana não é apenas marcar as diferenças, 

mas consiste indelevelmente na produção social, em que os agentes sociais entram 

em relações determinadas num processo de superação do estado de exclusão, ao 

qual correspondem várias formas de consciência social, que possibilitam formas 

políticas de afirmação da diferença. 

Nesse sentido, a estrutura de sua existência, entendida como processo de 

construção de sua identidade coletiva, pressupõe a elaboração de estratégias de 

autoidentificação e de reconhecimento, em contexto de contradição. As relações 

constituídas nesse processo nos ajudam a entender os processos de territorialização 

dos indígenas em Manaus como um movimento de passagem de um objeto político--

-administrativo para uma comunidade organizada em que os sujeitos constroem uma 

identidade coletiva, sob formas de associações coletivas.  

Nessa estratégia de resistência, os agentes sociais se apropriam de 

mecanismos que lhes possibilitem tomar decisão, de representação e de 

reelaboração cultural para dirimir as tensões, os conflitos sociais e as dificuldades na 

construção de sua territorialidade específica.  

Nessa perspectiva, a atividade de campo me ajudou a entender que os 

discursos dos agentes sociais em relação à escola e suas práticas pedagógicas 

diferenciadas evidenciam formas de resistências contra implicações decorrentes da 

rigidez de um pensamento voltado para as práticas utilitaristas e pragmáticas, 

reproduzido por um sistema de ensino regular “igual” para todos. 

Quanto aos pais e alunos, apesar de apresentarem nas entrevistas que 

consideram a escola como essencial para a manutenção da cultura de seu povo, 

acompanhando o cotidiano das comunidades, observei que, às vezes, essas 

opiniões se divergiam. Os pais querem que os filhos aprendam a língua e a cultura, 
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mas eles não querem. Às vezes, os filhos querem, mas os pais não querem. Vale 

ressaltar que essa realidade é de algumas escolas indígenas.  

Os povos indígenas em Manaus utilizam os recursos para atividades 

econômicas de autoconsumo, para elaboração de suas identidades coletivas, 

corroborados pela atividade de ensino e aprendizagem do professor bilíngue na 

modalidade de Educação Escolar Indígena. Também os recursos naturais são 

utilizados nas atividades lúdicas e nas relações sociais com outras comunidades. 

A relação memória e etnicidade é fundamental para o processo pedagógico, 

pois já constitui, na própria ação dos agentes sociais, um processo de ensino e 

aprendizagem. Tomando como exemplo os agentes sociais de uma determinada 

unidade associativa, os indígenas, devido aos conflitos interétnicos ou com os não 

indígenas, buscam, na memória, os conhecimentos para reafirmar a identidade 

indígena, sistematizada na prática pedagógica do professor bilíngue, criando uma 

fronteira de resistência para caracterizar as interações, numa relação de competição, 

cooperação e antagonismo, trazendo acontecimentos vividos pelo grupo ao qual se 

sentem pertencer.  

Com o trabalho de pesquisa desta dissertação, foi possível perceber o fator 

burocrático como barreira para permitir que comunidades e associações etnicamente 

reconhecidas, como AMARN, São João-Bararuá e São Tomé, não tenham 

professores contratados para trabalhar na Educação Diferenciada. Ao analisar a 

representação social dos professores indígenas, deu-se um passo para compreender 

de maneira mais aprimorada as comunidades indígenas em Manaus e suas formas 

de organização. 

Dessa forma, o futuro da Educação Escolar Indígena em Manaus vai depender 

do engajamento coletivo do professor, do aluno e da comunidade num projeto de 

futuro que seja realmente dessas comunidades, em que elas possam ter realmente 

autonomia para administrar, que possa haver um equilíbrio nas atribuições do 

professor para que ele não se sinta tão sufocado pela instituição e pela comunidade, 

para que ele não possa ter tantas atribuições e, por causa disso, cumprir com os 

deveres da instituição em detrimento das demandas da escola e de sua comunidade.  

Faz-se necessário relembrar a fala de Gersem Luciano Baniwa: “não se faz 

escola diferenciada sem dinheiro”. A SEMED precisa atender às reivindicações para 

a efetivação da escola indígena, deve cumprir com o pacto do território 

etnoeducacional do Baixo Amazonas, no qual está prevista a assinatura da criação 
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da categoria escola e professor indígena, pois até agora são apenas promessas, os 

espaços educativos ainda não são considerados escolas indígenas, pois são 

precários nas comunidades, não há merenda e não há material didático. Há um 

Projeto Político Pedagógico imposto pela GEEI que quebra o próprio processo 

dialógico da construção do PPP dentro das comunidades indígenas e ainda não 

possibilita a entrada dos próprios indígenas para direcionar os trabalhos realizados 

na GEEI.  

Esta dissertação sugere novos estudos, novas análises, aponta caminhos para 

que se venha pensar a Escola Diferenciada Indígena, como processo de 

consolidação das territorialidades específicas nas vozes de todos os agentes sociais 

envolvidos, alunos, professores, pais, lideranças tradicionais, políticas e comunidade. 

Em síntese, que o professor indígena seja escolhido pela sua comunidade, como diz 

Bonin (1994), que sejam livremente escolhidos, conforme critérios de cada povo e 

mais, que sejam acompanhados pelas comunidades, avaliados, orientados e, se 

necessário for, serem substituídos sem enfrentar problemas burocráticos, como foi 

observado durante nosso trabalho de campo, que professores indígenas que saíram 

não puderam ser substituídos por causa de problemas burocráticos.  

Que a elaboração de sua identidade seja visualizada como processo que é 

construído gradativamente, por meio da memória coletiva de sua comunidade e as 

bases legais que amparam. Que a escola indígena, repito, seja realmente um projeto 

de comunidade, um projeto coletivo, daí a importância do fortalecimento das 

identidades coletivas na construção da Escola Diferenciada que tem, na figura do 

professor, uma liderança que precisa cada vez  se apropriar dos mecanismos legais, 

conhecer cada vez mais sua cultura, sua língua, os conhecimentos ditos universais, 

sua realidade, e estar sempre preparado para assumir as demandas de sua 

comunidade.  

Chego ao final deste trabalho, agradecendo a tiakuara tsene ene Sioro, a Deus,  

a confiança dos povos indígenas e a consideração. E espero que este trabalho venha 

contribuir para reflexão sobre o professor e a Escola Diferenciada em nossas 

comunidades. 
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Discurso Gersen Luciano dos Santos, Baniwa expõe as dificuldades e desafios 

na implantação da Educação Escolar Indígena, apresentado no I Seminário de 

Educação Escolar Indígena no Amazonas em maio de 1998: 

 
Como o tema desta conferência sugere “Professores Indígenas; a 
especialidade da Educação Escolar Indígena”-tentarei aqui abordar alguns 
elementos que, no meu entender, são fundamentais para este enorme 
desafio dos professores indígenas. As sugestões e críticas devem ser 
sempre entendidas como necessária e, portanto, úteis para construção de 
uma política de educação escolar indígena que verdadeiramente esteja 
pautada e voltada para a realidade das nossas comunidades. Neste 
sentido, percebemos que lamentavelmente até hoje este desafio ainda não 
foi encontrado seriamente pelos nossos poderes competentes e nem pelas 
nossas articulações de base. Mas o que é essa especificidade e o que 
pode ser a especificidade da educação escolar indígena? O tema 
especificidade da educação indígena é necessariamente associada a 
educação indígena diferenciada. Termos comuns porém profundos. Se não 
se reconhece a diferença não pode haver especificidade. Para mim, aí está 
o maior problema, ou melhor, o maior desafio para a Educação Escolar 
Indígena desejada pelos Povos Indígenas, mas especificamente pelos 
professores indígenas. Permitam-me todos aqui iniciar levantando para 
discussão alguns pontos chaves desse desafio, tendo como pressuposto 
toda riqueza e experiência acumulada das últimas décadas de luta dos 
professores indígenas da Amazônia Brasileira. Ao considerarmos essa 
trajetória histórica, percebemos que quantos avanços, quantas conquistas, 
quantas experiências interessantes por este país afora nos encorajam 
neste caminho. Se por um lado é verdade, por outro percebemos que os 
nossos povos, as comunidades e as nossas escolas têm mudado muito 
pouco quanto a sua realidade presente e perspectivas futuras de 
autonomia, de afirmação de identidade, de garantia plena de vida social 
própria, capaz de dar vida plena, ou seja, garantir o nosso modo de ser e 
viver reconhecida, valorizada pela sociedade envolvente. Não será porque 
falta alguma coisa importante nesse processo de luta? – O que será 
educação e sua importância para os índios hoje? Na busca por resposta 
mergulharemos nas nossas experiências práticas do dia-dia. Logo 
constatamos que dentro das nossas práticas não conseguiremos superar 
elementos complexos das nossas relações: - Nossos projetos e o projeto 
do Estado: contradições, paralelismo (vertical); - Projetos indígenas e 
projetos dos não-índios: protagonismo, autonomia (vertical); - Definição do 
projeto social indígena, capaz de responder a nossa realidade de contato 
dos nossos povos indígenas; - Preceitos Constitucionais que ninguém 
aplica, por falta de mecanismos específicos que depende da vontade 
política de nossos governantes. - Não basta só criar um Conselho de 
Educação Escolar Indígena, se não trabalharmos no sentido de mudar 
nossa mentalidade, nossas estruturas burocráticas que inviabilizam 
qualquer educação escolar indígena; - O poder público não pode pensar 
em projeto escolar para os índios, seu papel é apoiar e dar condições para 
que os índios o façam, o desenvolvam. Por exemplo, quando se fala de 
cultura, não é obrigação do Estado resgatar, recuperar, e sim reconhecer, 
valorizar e afirmar a cultura de um povo indígena; - A educação Escolar 
Indígena tem que ser abraçada pelos índios, como mecanismo, como 
instrumento para afirmação e consolidação de seus projetos históricos, 
como um todo, e não ao mesmo modelo da educação não-
indígena(mercado); - A educação Escolar Indígena não pode ser limitada 
ao ensino bilíngue, produção de livro didáticos próprios, mas parte do 
projeto de vida coletivo dos povos indígenas; -  No campo da política da 
Educação, a educação escolar indígena jamais progredirá, sem condições 
financeira, como hoje vem acontecendo, muito menos a partir das leis, das 
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normas administrativas e burocráticas do nosso país; -Os esforços do MEC 
são louváveis, no Plano Nacional de Educação, nos PCNIS, mas longe de 
responder minimamente para que se tenha uma política de  educação 
escolar indígena , defendida pela Constituição Federal, na qual estejam 
presentes os termos: autonomia, diferença, especificidade, protagonismo, 
pluricultural, e afirmação da identidade. Espero que a criação do Conselho 
Interinstitucional de Educação Escolar Indígena inicie para valer esse 
processo. Isso só será possível se o conselho permitir ou admitir que os 
professores e lideranças indígenas têm o direito de elaborar e ter sua 
educação própria, diferenciada e mais que isso, que esta tem que ser 
pensada, elaborada e administrada por eles. Sem isso, será somente mais 
um instrumento burocrático, dentre muitos, e nossos anseios ficarão à 

espera de novos milagres. (SANTOS, 1998, p.6). 
 

 


