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RESUMO 

 

 

A pesquisa teve como objetivo central, analisar as novas territorialidades na cidade de 

Manaus, ocorridas a partir do êxodo indígena, e como específicos verificar os principais 

motivos que provocaram o êxodo de suas comunidades de origem para a cidade de Manaus, 

identificar cartograficamente as associações criadas pelos indígenas e para eles, quem são os 

indígenas que as formam, a que povos pertencem e de onde vieram, em quais bairros de 

Manaus residem. Estas associações funcionam como suporte para luta e conquista de seus 

direitos como brasileiros. A partir das associações os indígenas criam novas territorialidades, 

pois ao se estabelecerem em áreas urbanas os indígenas vão conquistando um novo território 

para viver e reproduzir sua cultura. Ao mesmo tempo em que se sentem pertencer à 

comunidade de origem, possuem também o sentimento de pertencer à cidade onde residem. 

Dessa forma a territorialidade é precisamente esse sentimento de pertencimento a um 

determinado território. A cidade é o lugar onde as novas relações sociais ocorrem, onde a vida 

continua e a cultura vai aos poucos se re-configurando. Com a finalidade de investigar a 

ocorrência de associações estabelecidas em Manaus, foram realizados levantamentos 

bibliográficos e de campo junto às associações indígenas, com aplicação de questionários com 

as lideranças das associações, bem como com algumas famílias componentes de tais 

associações. Foi realizado um mapeamento com auxilio do softwer SIG’s (Sistema de 

Informações Geográficas) além da utilização do GPS – (Sistema de Posicionamento Global), 

com apoio do Laboratório de Cartografia do Departamento de Geografia. Foram identificadas 

treze (13) associações indígenas existentes em Manaus. O presente estudo mostrou que a 

migração dos indígenas em direção aos centros urbanos está vinculada principalmente a busca 

de melhores condições de vida. Na maioria dos casos os motivos que levam os indígenas a 

migrarem para as cidades estão diretamente ligados à busca de tratamento médico, de uma 

melhor qualidade de ensino e até mesmo para a obtenção de mercadorias. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indígenas na cidade, Territorialidade, Cultura. 
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RESUMEN 

 

 

 

La investigación tuve como objetivos centrales, analizar las nuevas territorialidades en la 

ciudad de Manaus, ocurridas a partir del éxodo indígena, verificar los principales motivos que 

provocan el éxodo de sus comunidades de origen hasta la ciudad de Manaus, identificar 

cartográficamente las asociaciones creadas por los indígenas y para ellos, quién son los 

indígenas que las forman, que pueblos ellos pretensen y dónde vinieron, cuales barrios de 

Manaus residen. Estas asociaciones funcionan como base para la lucha y conquista de sus 

derechos como brasileños. A partir de las asociaciones los indígenas crean nuevas 

territorialidades, pues al establecerse en áreas urbanas los indígenas van conquistando un 

nuevo territorio para vivir y reproducir su cultura. Al mismo tiempo en que se sienten 

pertenecer a su comunidad original, poseen también lo sentimiento de pertenecer a ciudad 

donde residen. Por esta forma la territorialidad es precisamente lo sentimiento de 

perteneciente de un determinado territorio. La ciudad es lo lugar donde las nuevas relaciones 

sociales ocurren, donde la vida sigue y la cultura va a los pocos refigurándose. Con la 

finalidad de investigar la ocurrencia de asociaciones establecidas en Manaus, fueron 

realizados levantamientos bibliográficos y de pesquisa junto a las asociaciones indígenas, con 

aplicación de cuestionarios con los liderazgos de las asociaciones, así como algunas familias 

componentes de las asociaciones. Fue realizado un mapeamento con el auxilio del softwer 

SIG’s (Sistema de Informaciones Geográficas) allá de la utilización del GPS – (Sistema de 

Posicionamiento Global), con el apoyo del Laboratorio de Cartografía del Departamento de 

Geografía. Fueron identificados trece (13) asociaciones indígenas exigentes en Manaus. El 

presente estudio mostró que la migración indígena en dirección a los centros urbanos está 

relacionada principalmente a la busca de mejores condiciones de vida. En la mayoría de los 

casos los motivos que llevan los indígenas a migraren para las ciudades están directamente 

ligadas a busca del tratamiento médico, de una mejor cualidad de estudio y hasta mismo para 

la obtención de mercadorías. 

 

 

PALABRAS-CLAVES: Indigenas en la ciudad, Territorialidad, Cultura. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Há mais de cinco séculos os povos indígenas no Brasil vêem sofrendo constantes 

ataques da sociedade envolvente. Sempre resistindo e lutando de forma coletiva, conseguem 

sobreviver. Neste contexto enquanto algumas nações indígenas foram dizimadas ou 

modificaram e outras conseguiram resistir e estão até hoje lutando pela sobrevivência. Se no 

passado usavam armas como arco e flecha na constante luta pela sobrevivência, hoje se 

utilizam de outras armas.Usam as organizações como as associações indígenas criadas por 

eles mesmos para terem o direito de continuarem existindo física e culturalmente.  

Se nos primórdios da chegada dos europeus esses povos autóctones foram submetidos 

à intensa escravidão, sofreram com a expropriação de suas terras, com a constante violência 

física e moral, com doenças que conseqüentemente os levavam a morte em pouco tempo. 

Ao se passarem mais de 500 anos esse quadro ainda permanece quase que inalterado. 

Se antes os interesses eram dos europeus, que estavam em busca de riquezas, e para isso 

desrespeitavam e desvalorizavam os povos indígenas, hoje a sociedade envolvente continua, 

apesar de outra configuração histórica, com praticamente os mesmos interesses. Mudaram-se 

apenas alguns atores sociais. A atual sociedade capitalista continua a incessante busca por 

riquezas, pelo lucro a cima de qualquer coisa e para isso não respeita os direitos que os povos 

indígenas alcançaram ao longo da história.  

Todo esse processo causou um enorme prejuízo aos povos indígenas, o mais marcante 

foi a redução drástica destas populações. Como salienta Faria (2007), de acordo com o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 1992), em mais de 500 anos de exploração, de 

violência e de submissão os milhares indígenas habitantes do atual território brasileiro foram 

reduzidos a apenas 300 mil.  

Marshall Salhins assegura que essas sociedades não estavam simplesmente 

desaparecendo há um século. O autor afirma que várias famílias estão desaparecendo, física e 
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culturalmente – e estarão sempre desaparecendo, mas aqueles povos que sobreviveram 

fisicamente ao assédio colonialista não estão fugindo à responsabilidade de elaborar 

culturalmente tudo o que lhes foi infligido. 

 

as culturas supostamente em desaparecimento estão, ao contrário, muito 

presentes, ativas, vibrantes, inventivas, proliferando em todas as direções, 

reinventando seu passado, subvertendo seu próprio exotismo [...](LATOUR, 

1996, p.5 Apud SALHINS, 2003, P.9). 

 

 

Assim o autor evidencia que a cultura é um processo dinâmico que cria e recria 

significados de acordo com as necessidades dos grupos sociais, principalmente povos 

indígenas que se recusavam tanto a desaparecer quanto a se tornar como nós. 

Durante muito tempo algumas nações indígenas se tornaram submissas à sociedade 

envolvente, perdendo alguns traços típicos de suas culturas e se apegando a outros traços da 

cultura da sociedade envolvente. O Cristianismo foi uma das formas encontradas pela 

sociedade envolvente para que isso ocorresse. E hoje através das constantes e inúmeras lutas, 

estes povos estão resgatando sua tão almejada autonomia, reivindicando direitos básicos como 

emprego, educação e saúde diferenciada, e principalmente um território para a sobrevivência 

e permanência de seus povos, tanto em áreas urbanas como nas comunidades de origem.   

No Estado do Amazonas o cenário de lutas e conflitos entre os indígenas e os 

interesses da sociedade envolvente não se configura de forma diferente do restante do país. 

Através destas lutas os povos indígenas acabam criando novas territorialidades em lugares 

distantes de suas origens, nas áreas urbanas dos grandes centros. No Estado do Amazonas, em 

busca por melhores condições de vida para si e para os filhos, muitos indígenas acabam 

migrando principalmente para a cidade de Manaus. Desta forma a cidade de Manaus foi 

escolhida como área de estudo. 
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Ao se estabelecerem em centros urbanos como Manaus, os indígenas formam 

organizações como as associações, para que unidos possam reivindicar alguns direitos básicos 

além de buscarem a permanência dos elementos de sua identidade. 

Desta forma este projeto tem o objetivo de compreender as novas territorialidades 

indígenas produzidas a partir das associações indígenas sediadas na cidade de Manaus. Para 

se alcançar tal objetivo foi necessário identificar cartograficamente as associações indígenas 

sediadas em Manaus, analisar as formas de organização dos indígenas na cidade, verificar os 

motivos do êxodo indígena e demonstrar como ocorre a territorialidade pelos indígenas na 

cidade. 

Assim este estudo contribui na produção de conhecimento sobre a territorialização 

destes indígenas na cidade, onde estão estas associações e de onde vieram.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Cultura, Território e Territorialidade 
 

O conceito antropológico de cultura torna-se de fundamental importância para a 

realização deste trabalho e autores como Roques Laraia, Clifford Geertz e Marshall Salhins 

nos ajudam a compreendê-lo.  

De acordo com Laraia (2004), o termo germânico Kultur era utilizado para designar os 

aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto que as realizações materiais eram 

referenciadas pela palavra francesa Civilization. Mas, como afirma o autor esses dois termos 

foram reunidos por Edward Tylor (1832-1917) no vocábulo inglês Culture. Que é “todo 

complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (Tylor, 1871 

apud Laraia, 2004). Desta forma o homem vai ao longo de sua vida, internalizando vários 

aspectos da cultura compartilhada pelos integrantes deste grupo e de certa maneira, vai aos 

poucos contribuindo para a transformação e criação de novos aspectos culturais.  

Desta forma, como afirma Laraia, o conceito de cultura é definido por Edward Tylor, 

pela primeira vez, demonstrando que a cultura não é algo transmitido biologicamente e sim 

um aprendizado que o homem adquire ao longo de sua vida. Este fato foi constatado 

posteriormente por outros autores como, Kroeber em 1917, que rompe com os laços entre o 

cultural e o biológico. Para Kroeber a cultura passa a prevalecer em relação ao biológico.  

Laraia (2004) reforça, afirmando que, “o homem é o único animal a possuir cultura”. 

Isto é explicado através da habilidade desenvolvida pelo homem, ao longo de sua evolução, 

tanto de falar como de produzir artefatos necessários para facilitar suas atividades. 

Construindo e reconstruindo artefatos e símbolos, o homem vai se tornando um ser possuidor 
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de um grande diferencial em relação às outras espécies de seres vivos. Esse diferencial é a 

cultura. 

Já Geertz (1989) afirma que a cultura é um conceito de difícil discussão e para se 

chegar a uma conclusão clara e objetiva o estudioso tem que percorrer um caminho longo e 

delicado. Criador juntamente com David Schneider, da corrente que defende a “cultura como 

sistemas simbólicos”.  

Assim Clifford Geertz afirma que “os símbolos são partilhados pelos atores (os 

membros do sistema cultural) entre eles, mas não dentro deles. São públicos e não privados”. 

E estudar a cultura seria, portanto estudar o código de símbolos compartilhados pelos 

membros da cultura, conforme evidencia o autor. 

Através da simbologia o homem pode expressar, por exemplo, sua religiosidade, 

portando em seu pescoço um colar com uma cruz ou simplesmente o ato de fazer o sinal da 

cruz, está assim simbolizando o cristianismo. Mas, esta análise deve ser realizada com muita 

cautela, pois este símbolo pode ter outro significado para outros povos que não tenham o 

cristianismo como religião predominante. Assim um mesmo objeto pode ter diferentes 

significados para diferentes povos indígenas ou mesmo para a sociedade envolvente. 

Marshall Salhins (2003) evidencia que a cultura é um processo dinâmico que cria e 

recria significados de acordo com as necessidades dos grupos sociais. De acordo com a 

argumentação do autor, por mais que estejam distantes geograficamente de seus locais de 

origem, os grupos que compartilhem de mesma cultura, tentarão reproduzi-la onde estiverem. 

Ao analisar um grupo de samoanos que residiam na Nova Zelândia, Marshall Salhins afirma: 

“a alguém que tinha trabalhado em Samoa, parecia que os samoanos haviam recriado Samoa 

na Nova Zelândia, e que tudo acontecia de modo muito parecido como acontecia em Samoa”. 

(MACPHERSON, 1978; KOTCHEK, 1978 apud SALHINS, 2003). 
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De forma semelhante acontece com os indígenas que residem nos centros urbanos. 

Eles reproduzem vários aspectos culturais de sua Terra de origem. Isto fica evidenciado pela 

construção das moradias, da produção do artesanato, das danças, da alimentação, na troca de 

matéria-prima para a produção das peças. Desta forma são criados e recriados novos 

significados como afirma Marshall Salhins. Se em suas comunidades de origem os indígenas 

dançavam como manifestação de alegria de uma comemoração, na cidade essa mesma dança 

pode representar outro aspecto que antes talvez nem fosse necessário, o lado econômico, por 

exemplo, ou ainda como forma de manter a identidade e a união. 

Assim a cultura é entendida como um processo dinâmico ao qual os sujeitos 

envolvidos vão contribuindo, manipulando e ensinando os outros ao mesmo tempo são 

manipulados, remodelados e constantemente aprendendo. O homem nesta perspectiva atua 

como um “motor” que manipula a cultura de forma inconsciente, mas, ao mesmo tempo é 

manipulado por ela. Como afirmam alguns autores, desta forma um ser humano ao ser 

inserido, através de nascimento e/ou da migração, em uma determinada sociedade irá adquirir 

os traços culturais desta sociedade, dando assim sua inconsciente contribuição, suas marcas 

serão impressas neste grupo ou sociedade. 

 Da mesma maneira que a cultura é dinâmica o território também o é. Assim autores 

como Santos, Haesbaert e Raffestin nos nortearam a respeito deste conceito que é trabalhado 

frequentemente pela ciência geográfica. Além de estar presente de forma intensa nas 

discussões atuais dos povos indígenas. 

 A definição de território na visão do Estado Nacional não é a mesma para as 

populações indígenas. Para o Estado Nacional, de acordo com Faria (2003), o território é “tão 

somente uma superfície delimitada por fronteiras que separa um Estado nacional de outro”. 

Para os povos indígenas o território é um espaço onde estão distribuídos os recursos materiais, 
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morais e espirituais, além de conter uma dimensão cosmológica, necessária a sua 

sobrevivência. 

Na concepção de Santos (1994, p.111), o espaço “é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, entre sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como o quadro único onde a história se dá” e território 

corresponde a frações funcionais do espaço. Nesta perspectiva o território é o espaço 

funcionalizado, apropriado por determinados atores sociais, que lhe atribuem determinadas 

funções, num dado momento histórico. 

De acordo com esse autor o território é formado por pequenas porções do espaço, 

apropriado pelos homens, que de acordo com a necessidade são atribuídas funções em um 

determinado espaço de tempo. 

Haesbaert (2004) entende território “como um espaço que não pode ser considerado 

nem estritamente natural, nem unicamente político, econômico ou cultural [...]”, trabalha com 

a idéia de território como um hibrido, seja entre o mundo material e ideal, seja entre natureza 

e sociedade, em suas múltiplas esferas - econômica, política e cultural (HAESBAERT, op.cit, 

p.74-77). A forma e a função a ser adquirida pelo território dependerão dos atores sociais que 

dele se apropriarem e de seus interesses. 

Nesta perspectiva o território é visto como um conjunto heterogêneo, onde vários 

fatores se inter-relacionam produzindo o território. 

Para Raffestin (1993) o termo território é em muitas ocasiões, confundido com o 

conceito de espaço, outra categoria de análise da Geografia. Mas ainda de acordo com o autor, 

o território é formado a partir deste, “o espaço é anterior ao território”. 

 Como salienta Raffestin: 

 

o território é, um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por conseqüência, revela  relações marcadas pelo poder. 
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O espaço é a “prisão original” e o território é a prisão que os homens 

constroem para si (RAFFESTIN, 1993. p.144). 

 

 

Com isso, para o autor, qualquer projeto no espaço expresso por representação revela a 

imagem de um território, de um local de relações e por causa destas relações, a noção do 

território se inscreve em um campo de poder. A construção de uma realidade é um 

instrumento de poder que atua no território produzido. A descrição de território feita pelo 

autor demonstra que há uma forte relação do território com o poder. Ainda de acordo com 

Raffestin é no território que se dão as relações entre os homens, através destas relações se 

estabelece o poder. 

Nesta perspectiva a relação entre cultura e território, produz a territorialidade que vem 

demonstrar a diversidade sociocultural do mundo. 

   A territorialidade (HAESBAERT, 1997) está ligada à idéia de domínio ou gestão de 

uma determinada área que recebe uma função, que depende da forma de apropriação tanto do 

poder público estatal, de grupos sociais ou de grandes empresas que lançam seus tentáculos 

por grandes áreas territoriais, assumindo um duplo sentido: o controle efetivo, legitimado pelo 

poder e à dimensão afetiva, que associa a identidade de grupos ao espaço (uma relação até 

certo ponto cosmológica).  

Territorialidade, segundo Andrade (1994): 

 

 
é encarada como um processo subjetivo de conscientização da população de 

fazer parte de um território, ou seja, a ligação ou a inter-relação entre ambos, 

sendo o conjunto de práticas e suas expressões materiais, capazes de garantir 

a apropriação e permanência de um dado território por um determinado 

agente social, tendo muitas características com o espaço vivido, marcado por 

trocas de experiências entre o território e o indivíduo por serem ambos 

dinâmicos, interagindo reciprocamente (ANDRADE, 1994.). 
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De acordo com o ponto de vista de Andrade a territorialidade reflete todas as 

dimensões vividas pela coletividade, pois os homens “vivem” ao mesmo tempo o processo 

territorial, ou seja, a apropriação do espaço através de suas ações, internalizando sua 

subjetividade na construção dessa territorialidade, assim como o produto territorial por 

sistema de relações existencial ou produtivista. Estas relações são de poder porque há 

interação entre os atores, que procuram modificar tanto as relações com a natureza quanto as 

relações sociais. A territorialidade está diretamente relacionada com as raízes que o indivíduo 

cria com o lugar vivido ao longo de sua vida e/ou permanência nesse lugar, o que o faz 

valorizar sua cultura. A valorização da vida simples e das ações do cotidiano provoca um 

sentimento de territorialidade que é transformado em sentimento de confraternização entre as 

pessoas lugares. 

Como afirmado anteriormente, a territorialidade é uma identidade criada a partir da 

relação dialética entre território e sociedade - leia-se comunidade, povoado, nação etc. Tanto 

o território vai influenciar na forma de organização da comunidade como a comunidade vai 

influenciar na organização do território de acordo com interesses econômicos, políticos, 

sociais de forma coletiva ou individual (FARIA 2007). 

De forma resumida, podemos afirmar que a territorialidade é o sentimento de 

pertencimento a um determinado lugar, uma interação dialética entre o homem e o território. 

 

 

2.2 Índios na (da) Cidade,citadinos e/ou urbanizados 

 

 Quando se fala em indígenas em áreas urbanas sempre surgem dúvidas, são indígenas 

na ou da cidade, índios urbanizados ou simplesmente indígenas?  
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 De acordo com o antropólogo Raimundo Nonato Pereira da Silva (2001), índios 

urbanos “são aqueles indígenas que por algum motivo, tiveram que migrar de suas 

comunidades de origem para áreas urbanas”. 

Silva (2001, p.65) afirma “que é possível considerar que há índios na cidade, sendo 

também pertinente observar que há índios da cidade já nascidos em áreas urbana”. Dessa 

forma podemos diferenciar índios na cidade de índios da cidade, como base na afirmação do 

autor.  

Já Oliveira (1968),  entende como índios citadinos aqueles nascidos em áreas urbanas, 

enquanto aqueles que saíram de suas aldeias para residir em áreas urbanas, são denominados 

pelo autor como migrantes. Dessa forma tanto índios nascidos nas cidades como os índios que 

migraram para as cidades são denominados, pelo autor, como índios urbanizados. Como fica 

evidenciado em sua afirmação, ao fazer referência ao povo da etnia Terêna “o grosso da 

população Terêna urbanizada é constituído de indivíduos migrantes e de citadinos”.  

De acordo com Oliveira (1968), os Terêna deram início a sua migração para os centros 

urbanos, principalmente através das mulheres que eram levadas para trabalharem como 

empregadas domésticas. A partir destas mulheres, outros integrantes das famílias foram aos 

poucos migrando para as cidades. De forma semelhante aconteceu com a maioria dos 

indígenas que migraram para Manaus. 

Por ser feita de cunho familial, a migração para as cidades, representa uma ruptura radical 

entre esta família e sua comunidade de origem, embora não seja uma separação total, pois os mesmos 

geralmente deixam suas terras, como salienta Oliveira (1968). 

 Dentro desta perspectiva a busca da diferenciação de um termo para o outro se torna 

fundamental para o entendimento da dinâmica dos povos indígenas que residem em áreas 

urbanas. 
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2.3 Índios na (da) cidade de Manaus 

 

Conforme afirma Silva (2001), índios na cidade são aqueles que moram na cidade, 

porém não nasceram em áreas urbanas, mas sim em uma comunidade qualquer. Aqueles que 

por algum motivo, tiveram que sair de suas comunidades de origem para os centros urbanos, 

como Manaus e outros. 

Esse deslocamento é realizado, na maioria das vezes, em busca de melhores condições 

de vida. 

 

a corrente migratória tem inicio, geralmente, com o deslocamento grupal ou 

individual até os Centros Missionários estabelecidos na região, a procura da 

assistência educativa, sanitária, ou mesmo obtenção de mercadorias.               

(FÍGOLI, 1984. P. 215 apud SILVA, 2001. P. 21). 
 

 

Como salienta Fígoli (1984), os indígenas quando se direcionam para um determinado 

centro urbano, estão em busca de melhores condições de vida. Uma qualidade de ensino 

melhor para si e para os filhos buscando alternativas de renda,tratamento médico, são diversos 

os motivos que levam os indígenas a se retirarem de suas Terras. 

Oliveira ao fazer uma análise da situação dos índios Terêna residentes em áreas 

urbanas como Aquidauana e Campo Grande, no Mato Grosso, afirma que o estado de espírito 

que precede a migração dos indígenas para os centros urbanos, não só implicando em uma 

mudança geográfica, mas, sobretudo, social, assim autor salienta que: 

 

a intenção do índio que sai de sua aldeia é “mudar de vida” – a    sua e de seus 

familiares - , não podendo admitir (pelo menos idealmente) o retorno às 

condições de existência inerentes à sua Reserva.[...] e quando é um chefe de 

família com muitos filhos em idade escolar, crê  encontrara na cidade as 

escolas que não encontrou junto ao Posto Indígena, bastantes desmoralizadas 

na consciência tribal; acredita, ainda, obter na cidade a assistência médica que 

inexiste na Reserva:  e   remunerado para si e para os filhos que não 

“estraguem o corpo”, que os mantenham afastados dos trabalhos braçais.( 

OLIVEIRA, 1968). 
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 Assim empregos que para a sociedade envolvente não são de grande prestígio, são 

disputados pelos indígenas ferrenhamente, funções que variam de gari a moço do escritório, 

esta ultima é uma das funções mais disputadas.   

 Para Silva (2001), “índios da cidade são aqueles indígenas nascidos em áreas urbanas 

e que vivem nas cidades”.Alguns jovens indígenas da cidade podem passar muito tempo sem 

descobrirem que são indígenas, como observou Silva em um dialogo que teve com um 

indígena do povo Sateré-Mawé na área central de Manaus. 

 

 [...] comecei a indagar-lhe sobre a constituição dos grupos indígenas no 

bairro onde ele mora. Disse-me que só veio a descobrir que era Satere-Mawé 

aos dezenove anos, “no primeiro encontro” de que participou no Centro de 

Retiro Jordão (SILVA, 2001. p.49). 

 

 

O autor afirma que os índios da cidade, quando não são transformados em seres 

“invisíveis” por parte da sociedade envolvente, em muitas situações são cobrados a 

demonstrarem suas condições de indígenas. São constantemente questionados e cobrados a 

respeito de seus hábitos e costumes. 

Com isso, podemos perceber, que a diferença básica entre índios da e na cidade e 

índios urbanizados está relacionada a visão de determinados autores como Silva e Oliveira, 

configurando se apenas no fato de o primeiro ter nascido em áreas urbanas, enquanto o 

segundo é aquele individuo que migrou para as áreas urbanas. Enquanto que o termo índio 

urbanizados são todos aqueles indivíduos que migraram para determinados centros urbanos.   
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3 METODOLOGIA 

 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, trabalhamos com a pesquisa de campo, 

utilizando-se dos procedimentos metodológicos da observação participante, técnica de escuta 

sensível e da mediação, essenciais para alcançar os resultados e pesquisa de gabinete. 

Utilizamos fontes primárias e secundárias e aportes teóricos da Geografia e Antropologia 

como cultura, territorialidade, território, índios na e da cidade. A observação participante é 

essencial para que os pesquisadores estabelecerem relações comunicativas com pessoas e ou 

grupos da situação investigada com o intuito de serem mais bem aceitas. Neste caso, a 

participação do pesquisador torna-se fundamental é importante na identificação dos valores e 

dos comportamentos vivenciados durantes as entrevistas e conversas informais, ou melhor, 

conhecer os sujeitos da pesquisa. 

Assim Freire (1981, p.38), afirma que: 

 

Simplesmente não posso conhecer a realidade dos que participam a não ser 

com eles como sujeitos também deste conhecimento que sendo para eles, 

um conhecimento de um conhecimento anterior (o que se dá ao nível de 

uma experiência cotidiana) se torna um novo conhecimento. Se me interessa 

conhecer os modos de pensar e os níveis de percepção do real dos grupos 

populares, estes grupos não podem ser meras incidências do meu estudo. 
 

 

Utilizamos principalmente fontes primárias com levantamento de dados junto às 

lideranças indígenas das associações estudadas e fontes secundárias junto aos órgãos 

governamentais e não-governamentais indígenas como a Confederação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB, a Confederação das Organizações Indígenas e 

Povos do Amazonas - COIAM e indigenistas como a Fundação Estadual dos Povos Indígena - 

FEPI, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Conselho Indigenista Missionário – CIMI e 

outras fontes como monografias, dissertações e teses. 
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Como instrumentos foram realizados entrevistas abertas, questionários, registros 

fonológicos, iconográficos; mapeamento territorial georreferenciado e discussão em grupo. 

Utilizamos nas reuniões com a diretoria das associações técnica de escuta sensível e da 

mediação para que não houvesse influência do pesquisador no resultado do trabalho. Para o 

mapeamento territorial georreferenciado foi utilizado o GPS – Sistema de Posicionamento 

Global e o softwer SIG’s - Sistema de Informações Geográficas. 

A metodologia proposta permitiu, por meio da participação efetiva, que os envolvidos 

demonstrassem seus conhecimentos sobre suas formas de organização e os problemas 

enfrentados nas cidades o quem possibilita reafirmarem-se como protagonistas de suas 

histórias ao assumirem o controle das forças de transformação da sociedade, promovidas pelo 

contato com a economia de mercado, predominante na sociedade contemporânea. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Indígenas na cidade de Manaus 

 

 

Historicamente, no contexto do Estado Nação, sucederam-se vários processos de 

integração que pretendiam apagar as identidades étnicas, e um dos mecanismos usados para 

conseguir este objetivo, foi a imposição de novas territorialidades, novas demarcações 

territoriais e novos regimes de propriedade e acesso aos recursos naturais e novas relações de 

produção. Os estudos dedicados a esta problemática, acompanharam durante várias décadas a 

erosão, a decadência e até a extinção de sistemas culturais nativos locais, assim como, os 

processos de alienação e perda do território. No entanto, também registraram os processos de 

resistência à transformação e refuncionalização das identidades e dos territórios, assim como a 

dotação de novos sentidos ao território, criando novas territorialidades, onde certos elos 

básicos conseguiram ser mantidos. Os indígenas são compelidos a participar de um processo 

crescente de inserção no mundo moderno incorporando vários aspectos culturais e bens 

produzidos pela sociedade ocidental  

Dessa maneira, surge outra configuração através da (re) construção de territórios na 

cidade refletida na materialização das condições socioeconômicas, de como a 

comunidade/povo poderá ter acesso as formas de garantir sua mudança no aspecto cultural 

econômico. 

Entender as peculiaridades dos lugares requer mais do que apenas observar, 

principalmente, quando se busca como resultando final um conhecimento mais amplo da 

complexa realidade local.   

Em 1982, viviam no Brasil cerca de 190 mil índios (CIMI, 1982); 234 mil em 1990 

(Centro Ecumênico de Documentação e Informação, já extinto – CEDI, 1991); 
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aproximadamente 300 mil em 1992 e de acordo com o IBGE, 2000, eram 734.131 mil 

indígenas no país. Em termos absolutos, a população indígena tem crescido nos últimos anos. 

Não é demais lembrar que os valores expressos são parciais e podem ser acrescidos, se 

levarmos em conta os grupos isolados e arredios da Amazônia, o que dificulta um censo 

preciso da população indígena (FARIA, 2007). 

As instituições indigenistas governamentais e não governamentais divergem em 

relação a números da população, etnias indígenas e a quantidade de terras. De acordo com o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 2007), são 850 terras indígenas existentes, 241 

povos com uma população de 734.131 indígenas. Para a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI, 2007), existem 611 terras indígenas, 215 povos com uma população de 460 mil, 

com estimativa de 100 a 190 mil indígenas vivendo no meio urbano e para o Instituto 

Socioambiental (ISA 2007), são 593 terras indígenas, 227 povos com uma população 

estimada em 600 mil indígenas, dos quais 480 mil são habitantes de terras indígenas e 120 mil 

estão inseridos no meio urbano.            

Em Manaus, hoje vivem aproximadamente 20 (vinte) mil indígenas de acordo com a 

Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB, 2008), sendo que 

o IBGE (2007) afirme que são apenas 7(sete) mil indígenas. 

Embora haja uma divergência em relação ao numero exato de indivíduos indígenas 

habitando a cidade de Manaus, é sabido que é um numero bastante expressivo. E estes 

indígenas, vindos de vários municípios e comunidades do interior do Estado do Amazonas 

estão localizados hoje, alguns de forma concentrada outros não, em alguns bairros da cidade 

de Manaus, como os bairros da Copempensa, Jorge Teixeira, Redenção, Santos Dumont, 

Mauazinho, Ramal do Brasileirinho, Comunidade São João, Coroado, Cidade de Deus, 

Aleixo, São José, Tarumã, Santa Etelvina, Lírio do Vale, João Paulo, São Francisco, 
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Francisca Mendes, Alvorada, Japiim, Parque Dez e outros. Em sua grande maioria, 

organizados em associações indígenas. 

Independente do lugar em que estejam localizados, os povos indígenas que ainda 

sobrevivem no Brasil, receberam e ainda recebem um tratamento que de imediato os 

constrange a partir do momento que ocorrem imposições econômicas, culturais e sociais. Mas 

estão sempre tentando modificar este quadro em busca de seus direitos assegurados pela 

Constituição Federal de 1988. Com isso as associações funcionam como uma alternativa pela 

busca destes direitos.  

 

 

4.2 Associações indígenas em Manaus 
 

 

Ao longo da pesquisa foram identificadas cartograficamente treze associações (figura 

01) indígenas sediadas na cidade de Manaus, em bairros como: Japiim, Cidade de Deus 

(Cidade Nova), Compensa, Aleixo, São Francisco, Redenção/bairro da Paz. Além destas 

foram identificadas outras associações que por motivos relatados nas considerações finais não 

foram identificadas cartograficamente, são: Associação das Mulheres Kambebas, Associação 

Indígena do Estado do Amazonas, Associação da Coordenação Indígena Kokama de Manaus, 

Associação dos Artesões Indígenas da Amazônia Brasileira, Associação Arte e Cultura 

Indígena do Amazonas, Associação dos Índios Waimiri-Atroarí e a Associação Organização 

Wotchimaucu.  

As associações indígenas caracterizam-se principalmente por serem instituições sem 

fins lucrativos e palco de reivindicações onde os indígenas podem buscar apoio para as 

diversas dificuldades enfrentadas, atuando como referencial para os povos indígenas da e na 

cidade.  
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Através dessas organizações devidamente reconhecidas juridicamente, os indígenas 

ganham espaço no contexto urbano, “ganham vez e voz”, diante dos órgãos governamentais e 

sociedade civil.Sem possuir vínculos com uma associação, um indígena dificilmente 

conseguirá conquistar algo. A partir da criação de uma organização, os indígenas podem 

elaborar e/ou solicitar projetos juntamente a órgãos como a FEPI; participar de reuniões e 

eventos junto a instituições como a COIAB e outros; promover eventos; realizar atividades 

comerciais de forma coletiva, como a produção de artesanato e/ou a apresentações de danças 

ou ritual indígena com fins lucrativos ou não. As associações não são criadas aleatoriamente, 

simplesmente porque alguém quis criá-las. Elas são criadas pelos próprios indígenas para que 

ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS - MANAUS 

 
    Figura 1 - Mapa de localização das sedes das associações identificadas cartograficamente.  

          Organizador: David Grijó Cavalcante (2009). 
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através delas, possam reivindicar seus direitos e reforçar aspectos culturais de grande 

relevância para os mesmos.  

Na cidade de Manaus estão estabelecidas aproximadamente 13 associações indígenas, 

criadas e compostas por indígenas de diversas etnias originários de terras indígenas do Estado 

do Amazonas, a partir do êxodo indígena. 

Em busca de alternativas de sobrevivência na cidade alguns buscam fontes de renda 

enquanto outros aguardam o apoio de entidades religiosas, organizações governamentais e 

não – governamental e desta forma vão aos poucos, criando e recriando novas territorialidades 

na cidade dando novos significados e funções através das novas relações. 

Através das associações ocorre a união dos indígenas urbanos, independente de sua 

etnia. É claro que o contato se dá de forma mais intensa com indígenas de mesma etnia. As 

novas territorialidades construídas por aqueles que saíram por diversos motivos de suas 

comunidades de origem e encontraram na cidade um refúgio para se estabelecerem e 

buscarem uma melhor qualidade de vida. Através das associações indígenas, novas 

territorialidades vão sendo configuradas, laços vão sendo unidos e fortificados. Por meio das 

associações os indígenas podem reivindicar direitos fundamentais para sua sobrevivência e 

permanência na cidade de Manaus com dignidade. O estar na cidade, serem nascidos na 

cidade, cria uma nova forma de relação e uma identificação coletiva. 

Essa forma de se organização em associações foi a maneira encontrada pelos indígenas 

para se unirem e lutarem pela sobrevivência física e cultural na cidade de Manaus, uma vez 

que a coletividade é um fator marcante na cultura indígena. Essas associações são lugares 

onde os indígenas manifestam de forma significativa a sua cultura. São lugares de encontro 

dos indígenas que estão dispersos por vários bairros da cidade de Manaus, que compartilhados 
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com seus “parentes” 1 suas alegrias e questionamentos, onde se fala com freqüência suas 

línguas maternas, onde as crianças aprendem a respeito de sua cultura como os mitos, que se 

praticam danças tradicionais, onde se come e se bebe alimentos típicos de suas culturas. Por 

outro lado, as associações representam uma forma de organização para desenvolver relações 

econômicas por meio dom artesanato, principalmente e de outras atividades produtivas. 

Com isso, várias Associações foram e estão sendo criadas por indígenas que lutam 

pelo direito de residirem na cidade de Manaus e serem respeitados como indígenas. 

 

4.2.1 Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro – AMARN 
 

De acordo com Silva (2001), em 1984 foi criada a primeira organização indígena em 

área urbana da cidade de Manaus e a primeira organização de mulheres indígenas do Brasil, a 

Associação das Mulheres do Alto Rio Negro – AMARN (Figura 2).  Porém somente em 1987 

conseguiu o registro em cartório.  Ainda assim a associação teve grandes feitos, como 

participação da criação da COIAB e na elaboração dos direitos indígenas na constituição de 

1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Forma, como os indígenas se referem á outros indígenas independente de serem ou não parentes 

consangüíneos.  

 
Figura 2- Sede da AMARN, Bairro do Aleixo. 

Fonte: Silva, 2009. 
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A AMARN está localizada no bairro do Aleixo no Conjunto Vilar Câmara e tem como 

atual Coordenadora a indígena Jucimeire Serra da etnia Wanano, que há três anos está à frente 

da associação como coordenadora. Seu trabalho, como coordenadora, já está sendo 

finalizando, pois a duração de uma gestão é de apenas três anos. A diretoria é formada por 

uma coordenadora, uma vice-coordenadora, uma secretária e uma tesoureira.  Para a eleição 

da coordenação são indicadas às candidatas, através de reuniões, que posteriormente serão 

votadas por todas as associadas. E no final deste processo é eleita a nova coordenação que 

atuará por mais três anos. A cada bimestre ocorrem as reuniões com as integrantes da 

associação, onde são discutidos os assuntos mais relevantes. Vale salientar a língua materna 

Tukano é a língua de comunicação pois predomina entre as associadas. 

De acordo com a coordenadora, a associação foi criada com iniciativa da antropóloga 

Janet Chernela que se sensibilizou com a situação carente e a discriminação sofrida pelas 

mulheres indígenas em Manaus. Muitas delas eram trazidas para Manaus por religiosos com a 

finalidade de trabalharem como empregadas domésticas. Mas como tinham hábitos e 

costumes completamente diferentes da sociedade nacional. Não realizavam as tarefas do lar 

de forma satisfatória para as senhoras, muitas trabalhavam apenas para pagar a comida. A 

moradia e as roupas fornecidas pelos patrões. As poucas que eram remuneradas em dinheiro, 

o valor pago a elas era irrisório e não dava para suprir as suas necessidades básicas. Com isso 

eram discriminadas e sofriam constantemente com os maus tratadas.  

Neste contexto muitas mulheres abandonavam as casas onde trabalhavam sem 

condições de retornarem para as suas comunidades/aldeias de origem e sem terem parentes ou 

casa para se abrigarem, ficavam nas ruas ou em áreas periféricas. Assim muitas foram 

constituindo família com não indígenas e assim permaneciam em Manaus. Com o auxilio da 

antropóloga Janet Chernela, que foi a doadora da sede para o estabelecimento da associação, 

essas mulheres conseguiram reverter esse quadro. E unidas formaram a AMARN, apoiando 
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outras mulheres indígenas residentes em Manaus, que se encontrava em situações 

semelhantes. Em pouco tempo a AMARN passou a ser um ponto de referência e apoio para as 

mulheres indígenas na cidade de Manaus.  

Existente há 25 anos essa associação é formada por mulheres indígenas de diversas 

etnias como: Arapasso, Tukano, Tariano, Desano, Piratapuia, Wanano, Baré, Baniwa e 

Kubeo. Os homens não podem se associar, mas atuam como voluntários. As associadas não 

residem nas proximidades da associação, encontram-se espalhados por vários bairros da 

cidade de Manaus. 

Com o principal objetivo de auxiliar as mulheres indígenas residentes na cidade de 

Manaus que necessitem de apoio, independente de sua etnia, a AMARN estabeleceu como 

objetivos gerais, em seu estatuto: 

 Representar as mulheres indígenas do Alto Rio Negro residentes em Manaus em fóruns e 

instancias que se fizerem necessárias; 

 Reivindicar junto aos órgãos competentes assistência médica, maternal, jurídica no que for 

possível para a solução dos problemas de suas associadas e das mulheres indígenas 

provenientes das organizações indígenas do Rio Negro;  

 Incentivar a formação profissional de suas associadas para que elevem suas condições de 

vida e de emprego; 

 Estimular e garantir a produção artesanal e manual de suas associadas; 

 Colaborar e participar da luta pela garantia e ampliação dos direitos dos povos e 

comunidades indígenas no Estado do Amazonas e no Brasil, direito, sobretudo à terra, à 

sobrevivência física e cultural; 

 Dar apoio político para a criação de outras associações de mulheres; 

 Denunciara as violências praticadas contras mulheres indígenas; 
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Estes objetivos visam principalmente à proteção para as suas 80 mulheres associadas e 

outras as mulheres indígenas que também não são associadas, e que buscam apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3, mostra o local de trabalho nos fundos da sede da associação, onde são 

realizadas as reuniões, a produção de artesanato e as festas. 

Como principal fonte de renda, as mulheres associadas confeccionam produtos 

artesanais e também para conseguirem manter em funcionamento a instituição. No inicio dos 

trabalhos da associação, elas realizavam eventos como, café da manhã regional e almoços 

típicos, abertos ao público em geral. Porém, de acordo com a coordenadora os resultados não 

foram satisfatórios provocando assim a finalização destas atividades. Como salientou a 

coordenadora, este trabalho não deu certo devido à localização da sede da associação, que fica 

em um local residencial e não comercial. Hoje a dedicação exclusiva incidir na produção de 

artesanato.  

 

 

 

 
Figura 3– local onde ocorrem os eventos. 

Fonte: Silva, 2009. 
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As figuras 4 e 5 representam algumas peças da produção das mulheres indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes artesanatos que anteriormente eram produzidos apenas na sede da associação, 

hoje é realizado pelas mulheres em suas residências devido à distância entre as residências das 

associadas e a sede da associação. Estes produtos são vendidos em eventos, aos quais elas 

participam e na própria AMARN. Ao final das vendas os lucros são divididos da seguinte 

maneira: 50% ficam para a associada que produziu o material e os 50% restantes ficam para 

associação cobrir seus pagamentos, para que possa continuar com seu trabalho de apoio aos 

indígenas que vivem em Manaus. 

No decorrer desses 25 anos de existência a AMARN alcançou várias conquistas, desde 

receber o reconhecimento legalmente como instituição, à construção de uma sede própria bem 

como a implantação de um sistema de ensino diferenciado. Neste sistema as crianças 

indígenas estudam em escolas regulares da rede municipal ou estadual de ensino e em outro 

turno tem aulas da língua materna. Como a associação possui integrantes de diversas etnias, 

 
Figura 4 – Brincos artesanais, ao fundo 

uma peneira típica. 

Fonte: Silva, 2009. 

 
   Figura 5 - Porta-jóias.  

   Fonte: Silva, 2009. 
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chegou-se ao consenso de que a língua ensinada seria o Tukano. É um projeto em parceria 

com a  Prefeitura Municipal de Manaus (PMM). 

 A associação e incumbida à tarefa de indicar os professores e disponibilizarem um 

espaço para que ocorram as aulas.  A prefeitura por sua vez, através da Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED), tem a obrigação de realizar a contratação de professores, os 

pagamentos salariais dos professores e a disponibilização de merenda escolar. Atualmente as 

aulas são realizadas apenas aos sábados devido a distancias da sede da associação, onde são 

realizadas as aulas e a moradia dos estudantes além de não haver transporte escolar. Através 

das aulas diferenciadas os indígenas urbanos estão conseguindo manter a língua materna que 

se constitui em um dos principais traços culturais de um povo, principalmente para o Alto Rio 

Negro, que possui a maior diversidade lingüística das Américas, língua esta que estava sendo 

deixada de ser praticada pelos mais velhos e nem repassada aos mais jovens. Através da 

implantação de um sistema de ensino diferenciado houve um fortalecimento em vários traços 

culturais da cultura indígena. Pois através do ensino da língua são ensinadas muitas lendas, 

canções tradicionais, histórias e estórias a respeito das manifestações culturas indígenas. Tudo 

isso é feito com o cuidado para atender as diversas etnias que compõem a associação. 

Contam com o apoio de instituições como a COIAB e a SEMED e parcerias com 

algumas instituições como o Instituto Consulado da Mulher. Neste último o apoio foi dado 

através de oficinas sobre empreendedorismo.  

De acordo com a coordenadora a associação tem uma grande preocupação para que 

sejam mantidos os principais traços culturais. Atos como a utilização de uma alimentação 

tradicional, o uso da língua materna, cada vez mais falada entre os indígenas em lugares 

abertos, fazem com que seja reforçado, principalmente nos mais jovens, o sentimento de 

orgulho em ser indígena. Fato que anteriormente não ocorria, pois os indígenas se sentiam 

constrangidos principalmente ao falarem a própria língua. 
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Os contatos com as comunidades de origem são raros, como afirma a coordenadora, 

devido, principalmente à distância. Já o contato com outras associações existentes na cidade 

de Manaus é realizado de forma bem intensa. São realizados através de reuniões, 

principalmente organizadas pela COIAB, onde várias associações são convocadas, em 

eventos como festas típicas realizados pela própria associação, em seminários, debates e 

manifestações.  

Como foi pioneira no Estado do Amazonas, a AMARN serviu de inspiração para 

muitas outras organizações existentes em Manaus, como a Confederação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB e a Associação das mulheres Indígenas Sateré 

Mawé, fundada em 1989 com participação da AMARN nas discussões. A COIAB é uma 

instituição de apoio a outras organizações afiliadas a ela, que articula e propõe ações políticas 

e econômicas para os povos indígenas da Amazônia brasileira. 

 

4.2.2 Associação das Mulheres Indígenas Sateré Mawé – AMISM 
 

 

Criada oficialmente em 1998, para defender os interesses das mulheres indígenas da 

etnia Sateré Mawé que viviam e vivem na cidade de Manaus, a associação teve como 

fundadora a Sateré Mawé Zenilda da Silva Vilácio que por aproximadamente dez anos se 

manteve a frente da associação como coordenadora.  

D. Zenilda esteve à frente da associação durante todo esse tempo, mesmo ocorrendo 

de quatro em quatro anos as assembléias para a mudança da gestão, sendo somente substituída 

por uma de suas filhas, após seu falecimento. Esta nova coordenadora não teve um bom 

aceitamento por parte das associadas, principalmente por motivos da constante ausência na 

associação. Com isso uma nova coordenação foi eleita e até o momento da realização desta 

pesquisa ainda não tinha sido empossada. Em parceria com a coordenação geral da associação 
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da cidade de Manaus trabalham  três coordenadoras na base que fazem a representação da 

coordenadora, nas bases. 

Com sua sede própria localizada atualmente no bairro da Compensa II, a AMISM já 

funcionou em outros bairros como Redenção e Cachoeirinha.  

A figura 06 mostra a fachada da Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé. Na 

figura desenhada na parede há uma luva com a gravura de uma mulher na frente 

representando o ritual de passagem de menino a homem, tornando-se assim apto a constituir 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem como principal objetivo, a proteção e apoio às mulheres indígenas da etnia 

Sateré-Mawé moradoras da cidade de Manaus e também às mulheres residentes nas 

localidades de origem, as chamadas bases. Além de contribuir com o fortalecimento do Povo 

Indígena Sateré Mawé, através da reivindicação de seus direitos e seu desenvolvimento 

sustentável, a associação focaliza a questão da mulher indígena, priorizando a proteção das 

terras, o bem estar social, cultural e econômico. A associação luta pelos direitos indígenas 

assegurados na constituição brasileira, denuncia toda forma de violência praticada contra as 

 
Figura 6 – Atual sede da AMISM. 

Fonte: Silva, 2009  
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mulheres indígenas e divulga informações gerais para as comunidades no que se refere às 

lutas indígenas mais amplas. Também incentiva e promove o trabalho coletivo nas 

comunidades e entre as famílias indígenas residentes nas bases, o plantio de arvores frutíferas, 

hortaliças, e plantas medicinais, a coleta de lixo das aldeias Sateré Mawé e o zelo pelo 

ambiente.   

A história da AMISM se confunde com a história de vida da fundadora da 

organização, D. Zenilda. Através de relatos da representante da associação, a segunda 

tesoureira da gestão anterior Jucenilda Pena de Souza, muitas mulheres indígenas como D. 

Zenilda e suas irmãs foram trazidas para Manaus por intermédio do SPI com a finalidade 

estudar. Mas na verdade acabavam trabalhando como empregadas domésticas. E por serem 

mal tratadas saiam dos empregos e passavam a viver em área periféricas nas chamadas 

“invasões”.  

Desde 1992 as mulheres indígenas Sateré Mawé estão se organizando para reivindicar 

seus direitos garantidos na Constituição Federal: educação diferenciada, ensino bilíngüe, 

saúde, auto-sustentação, dentre outros. Desta forma a criação da associação veio fortalecer 

esta luta.  

Assim, D. Zenilda juntamente com suas irmãs unidas fundaram a AMISM em 1996 

passando a ser reconhecida legalmente somente em 1998. A associação foi criada a 

legitimação dos direitos alcançados perante a constituição brasileira. É também uma luta pela 

sobrevivência de mulheres indígenas na cidade de Manaus. A partir desse momento ao 

ganharem reconhecimento como associação as mulheres indígenas Sateré Mawé, passaram a 

participar de eventos, encontros, reuniões, seminários, inclusive eventos fora do Brasil.  

Atualmente a AMISM conta com aproximadamente 90 associadas todas da etnia 

Sateré-Mawé, entre as integrantes da cidade que se encontram territorializadas por 

aproximadamente vinte bairros da cidade de Manaus e as moradoras das aldeias dos rios 
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Marau e Andirá. Sendo que a associação não atende apenas suas associadas, de forma 

indireta. Ela atende também muitas outras mulheres indígenas Sateré Mawé e suas famílias. 

No início de suas atividades a AMISM teve como principais parceiras a COIAB, a 

AMARN, órgãos como Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica - 

FUCAPI e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA que deram suas 

contribuições ao longo desses anos de existência da associação, importantíssimas para sua 

permanência. Muitas parcerias foram conseguidas com as Embaixadas da Inglaterra e da 

Dinamarca, com apoio conseguido através de um reconhecimento institucional conquistados 

pela associação.  De acordo com informações obtidas na associação, atualmente por 

problemas de implantação da nova coordenação não estão abertos nenhuma parceria. 

O trabalho realizado pela associação tem fortalecido a organização das comunidades e 

o planejamento de atividades e o fortalecimento da cultura, resgatando danças e canções 

tradicionais. 

Como principal fonte de renda, desde sua implantação, a AMISM realiza a produção e 

venda de artesanato. Com a instalação da associação em sua sede própria, as mulheres 

associadas do meio urbano de Manaus ganharam um espaço para realizar seus trabalhos na 

produção do artesanato. Para escoar a produção as mulheres realizam a venda de seus 

produtos em praças e eventos aos quais são convidadas. Possuem contato comercial com uma 

loja na Inglaterra, que faz as encomendas através da Internet por email, da associação, e 

posteriormente são enviadas as peças para a loja. Esse contato ocorreu com o auxilio de uma 

médica inglesa que veio para Manaus realizar estudos em plantas medicinais utilizadas pelos 

indígenas. No seu retorno para a Inglaterra levando algumas peças do artesanato sateré e 

oferecendo para algumas lojas, ela conseguiu dar início as exportações da AMISM.  Se não e 

existissem enquanto associação isso não seria possível.  
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Os lucros são divididos da seguinte forma: 70 % são destinados à artesã que realiza a 

produção e os 30 % restantes ficam para a associação, para realizar os pagamentos das 

despesas geradas pela AMISM. Quando a artesã vende algumas peças de forma independente 

o lucro é exclusivo, não tendo a obrigação de fazer a contribuição para a associação. Muitas 

famílias, de acordo com a tesoureira, sobrevivem apenas com a produção do artesanato. 

Enquanto que para outras o artesanato é apenas uma fonte de renda extra. 

Nas figuras 7 e 8 visualiza-se algumas peças produzidas pelas mulheres Sateré Mawé.      

 

 

As peças acima utilizadas são de cores mais escuras já as peças exclusivas para o comércio 

possuem todo um colorido conforme as exigências do mercado. Para a confecção do artesanato, a 

maior parte da matéria-prima é fornecida pelas comunidades da base e outra é comprada aqui mesmo 

em Manaus.  Muitas peças são compradas já trabalhadas, restando apenas serem montadas e retocadas. 

Assim a AMISM cumpre uma das suas atribuições, que é inserir as mulheres indígenas em uma 

economia mais justa e solidária.  

Por intermédios das reuniões que ocorrem a cada trimestre entre a coordenação e as 

associadas, são apresentados os principais problemas e as possíveis soluções, encontradas pelas 

associadas. Dentre os assuntos mais discutidos está, a busca por escolas diferenciadas e atendimento 

 
Figura 8 – Colares tradicionais utilizados 

pelos índios. 

Fonte: Silva, 2009 

 

 

 

 
Figura 7– Peças produzidas para o comercio.  

Fonte: Silva, 2009  
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médico também diferenciado. A manutenção da cultura é outra grande preocupação predominante, 

principalmente para os indígenas da cidade. De acordo com a tesoureira da associação essa era uma 

das preocupações da fundadora da AMISM, o que fazer para que os indígenas nascidos em Manaus 

continuassem mantendo os principais traços culturais de seu povo, como principal instrumento para a 

manutenção da identidade, constituindo-se assim uma ferramenta muito importante neste processo.  

 

4.2.3 Associação Waikiru 

 

Localizada no Conjunto Santos Dumont, no bairro da Redenção/bairro da Paz, a 

Waikiru é uma associação mista, composta por homens e mulheres indígenas da etnia Sateré 

Mawé residentes em Manaus, diferentemente das duas associações citadas anteriormente, que 

foram fundadas e formadas exclusivamente por mulheres, cabendo aos homens apenas o 

voluntariado. 

Atualmente a associação encontra-se em funcionamento na residência de seu 

coordenador, o Sateré Mawé Manoel Luiz Gil da Silva. Está localizada nos fundos desta 

pequena barraca, que serve para a venda do artesanato (figura 9).  

           

 

                          

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Local onde está localizada a sede da associação Waikiru 

Fonte: Silva, 2009 



 43 

De acordo com a vice-coordenadora Erijane Cardoso, a associação surgiu com o 

principal objetivo de reconhecimento perante órgãos que trabalham com a questão indígena, 

para poderem participar de reuniões, encontros, discussões sobre a questão indígena e para 

poderem realizar e executar projetos. Assim surgiu a Waikiru, a partir das necessidades dos 

indígenas Sateré Mawé residentes na cidade de Manaus.  

Algumas mulheres já eram assistidas por associações como a AMISM. Mas, havia a 

necessidade de se criar uma organização que atendesse todos os indígenas da etnia Sateré 

Mawé, independente de seu gênero. Desde sua criação a Waikiru conta com apoio de 

instituições como a FEPI, a COIAB e a FUNAI. 

Associações como a AMARN e AMISM serviram de inspiração para os indígenas 

formarem a associação Waikiru. Sendo que a AMISM foi a associação que mais os apoiou, 

pois se tratava de indígenas da mesma etnia. Após vários anos de lutas e tentativas de criação 

de uma organização que representasse os interesses destes indígenas, em 2007 a associação 

Waikiru passa a existir legalmente. 

Nesta associação o tempo de gestão é de apenas um ano, mas a atual coordenação já 

está à frente da associação há dois anos. Vêm desde o início lutando para  construir a 

associação, lutando para manter e resguardar direitos conseguidos e realizar novas conquistas. 

Hoje uma das principais lutas é a busca por uma área para o estabelecimento definitivo de sua 

sede, a busca pela educação e saúde diferenciadas.  

Um dos critérios para se candidatar a coordenador da associação é ser associado e 

participar dos movimentos organizados pela associação. Nesta associação, falar a língua 

materna não é um dos pré-requisitos para se tornar uma liderança, diferenciando-se assim de 

associações como AMARN e AMISM. A cada dois anos ocorrem assembléias para a 

discussão do estatuto, e a cada bimestre é realizada uma reunião para discutirem, as principais 

dificuldades, alguma novidade, como um a implantação de projetos, por exemplo. 
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Contando com 65 famílias associadas, deste total 30 associados residem de forma 

concentrada no mesmo bairro onde temporariamente está localizada a associação enquanto 

outros encontram-se em vários bairros de Manaus. 

A associação tem como principais objetivos: 

 Lutar pelos direitos dos povos indígenas; 

 Denunciar as violências praticadas contra os povos indígenas; 

 Divulgar a cultura do povo Sateré Mawé; 

 Manter a cultura e o vinculo com as comunidades na área indígena do povo Sateré Mawé; 

 Ajudar na manutenção dos associados, como a confecção e venda do artesanato. 

O artesanato é uma das principais alternativas de fontes de renda para as famílias 

associadas.  As principais matérias-primas para a confecção do artesanato são obtidas nas 

bases, outras são encontradas em Manaus. Uma boa parte da matéria-prima comprada, já é 

trabalhada, cabendo ao artesão fazer apenas a montagem das peças. Não há uma produção em 

comum na associação. Os associados fazem seus artesanatos de forma independente em suas 

próprias residências. Muitas peças são vendidas para intermediários, que revendem estes 

produtos principalmente no centro da cidade de Manaus, conhecidos também como 

“atravessadores” ficam com a maior parte dos lucros.                   

Ao realizarem as vendas os artesãos têm a obrigação moral de doar uma parcela dos 

lucros para a associação, cujo valor é definido pelos próprios associados. Não cabe a 

associação impor-lhes um valor. 
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Nas figuras 10 e 11, são apresentadas algumas peças confeccionadas por uma 

associada. São colares e brincos, algumas replicas de peças utilizadas pelos indígenas em seu 

cotidiano, enquanto outras são produzidas de acordo com a exigência dos clientes.  

Outra fonte de renda para a associação constitui-se em apresentações artísticas 

realizadas por alguns indígenas, como a representação do Ritual da Tucandeira2·. A 

associação possui dois grupos musicais, o Mührihü e o Os Protetores da Floresta. O primeiro 

grupo atualmente está com apenas uma integrante, que canta músicas com letras relacionadas 

à questão indígena. O grupo musical, Os Protetores da Floresta possui quatro componentes 

que cantam cânticos indígenas em ritmos de forró, boi-bumbá e tradicional, utilizando 

instrumentos musicais de origem indígenas e da sociedade nacional, para suas apresentações.  

Esses dois grupos podem ser contratados para qual quer evento, cujo valor do cachê tem uma 

varia entre R$ 200,00 a R$ 400,00 reais por apresentação. Ao final de uma apresentação, a 

renda obtida, é dividida em percentuais iguais entre os componentes do grupo e a associação. 

                                                 
2 Resumidamente, é o Ritual de passagem do rapaz para a fase adulta. Durante alguns dias os jovens 

envolvidos nesse ritual, colocam uma luva confeccionada de palha e revestida com formigas 

Tucandeiras. Os jovens que conseguirem resistir até o final do ritual, estão aptos a constituir família.  

 
Figura 11 – Colares prontos para serem 

vendidos. 

Fonte: Silva, 2009  

 

 

 
Figura 10 – Brincos artesanais 

produzidos por uma associada 

Fonte: Silva, 2009 
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Para que a associação continue existindo, cada associado tem o dever de pagar uma 

taxa mensal no valor de R$ 5,00 reais. Desta forma, através das doações feitas pelos 

associados que vendem artesanato e que realizam apresentações artísticas e o pagamento de 

uma taxa mensal, a Waikiru vem conseguindo se manter em defesa dos interesses dos 

indígenas Sateré Mawé residentes meio urbano de Manaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de manter a cultura, os indígenas desta associação lutam para manter 

hábitos típicos como, dormir em redes (figura 12), alimentar-se de peixes e formigas como 

saúvas e fazendo suas pinturas corporais entre outras. 

 Outra grande preocupação é a manutenção da língua materna, que conforme a vice-

coordenadora da WAIKIRU é muito difícil mantê-la em área urbana. Mas, todos os esforços 

são direcionados para que assim consigam se manter residindo na cidade de Manaus, 

mantendo sua identidade. 

 

 

 

 
Figura 12 - Redes. 

Fonte: Silva, 2009 
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4.2.4 Associação dos índios Munduruku de Manaus  

 

Através de uma manifestação realizada por indígenas de diversas etnias, os 

Munduruku puderam conhecer algumas associações indígenas existentes em Manaus. Assim 

com isso, Adail Munduruku percebeu que deveria unir seus parentes e criar também uma 

organização para representá-los. Desta forma surge a associação dos índios Munduruku, 

composta por homens e mulheres indígenas exclusivamente desta etnia. 

Mesmo não existindo legalmente a associação dos índios Munduruku, já conseguiu 

apoio de instituições como a COIAB, participação em encontros, reuniões e eventos em geral 

organizados por esta coordenação. Mas este apoio dado pela COIAB, ainda é pouco, salienta 

Adail Munduruku, entretanto, conseguiram  o reconhecimento por parte dos parentes de 

outras associações. 

Defender os direitos dos indígenas da etnia Munduruku residentes na cidade de 

Manaus é o principal objetivo da associação. Somam-se a ele, organizar juridicamente a 

associação e conseguir um local para o estabelecimento da sua sede. A sede servirá como 

ponto de encontro, onde eles poderão desenvolver seus artesanatos, suas festas tradicionais, 

realizar reuniões e eventos. Além, de funcionar como um abrigo para receber os parentes da 

base, que por ventura tenham que se dirigir a Manaus, pois hoje os Munduruku que vêem a 

Manaus, vem em busca de melhores condições de estudos e/ou de tratamento médico e  não 

possuem um local adequado para se estabelecerem. Assim na sede da associação os 

Munduruku da base encontrariam o apoio necessário.  

A associação, há três anos tem como liderança o indígena Adail Munduruku. Para se 

tornar líder da associação o candidato deve atender a alguns critérios, como falar fluentemente 

a língua materna, estar envolvido nos movimentos indígenas, ter uma visão ampla da situação 

dos indígenas na cidade de Manaus. 
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A figura 13 mostra a sede temporária da associação, que está em funcionamento na 

residência do atual líder, mais precisamente no bairro do Japiim nas proximidades da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o próprio coordenador da associação, em Manaus residem 

aproximadamente 56 famílias Munduruku residentes em bairros como: Cidade de Deus, Jorge 

Teixeira, Cidade Nova, Manoa, Compensa e Japiim, sendo último neste ultimo 17 famílias 

residentes. Agora unidos pela associação, todos os indígenas vindos de suas bases enxergam 

em Manaus, uma alternativa para melhores condições de vida, conforme salienta Adail 

Munduruku. Com a implantação definitiva da associação há pretensões de se realizar 

trabalhos em parceria com a associação da base. 

Adail afirma que a maioria dos indígenas que residem em Manaus, não têm empregos 

fixos e estão inseridos no chamado mercado de trabalho informal ou são autônomos. A 

maioria dos indígenas de sua associação produz o artesanato como alternativa de renda. 

 
        Figura 13 - Sede e residência do coordenador da associação 

        Fonte: Silva, 2009 
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Participaram também da gravação de um CD em parceria com outros grupos indígenas. Este 

CD foi gravado com o a iniciativa da Prefeitura municipal de Manaus em conjunto com os 

indígenas residentes em Manaus. Este traz canções indígenas cantadas em suas línguas 

maternas. Alguns exemplares ficaram com os participantes da gravação como forma de 

obtenção de renda e são vendidos a um preço de R$ 25,00. 

As figuras 14 e 15 mostram respectivamente o artesanato e o CD com canções 

indígenas, duas alternativas de renda para os indígenas Munduruku residentes em Manaus. A 

renda obtida na venda do CD e de outras atividades realizadas em conjunto é administrada 

pelo Sr.Adail.  

Mas Adail tem outras idéias para tornar seu povo autônomo, sobrevivendo somente do 

fruto de seus trabalhos. O coordenador da associação tem o anseio de juntamente com o apoio 

da Prefeitura Municipal de Manaus e/ou do Governo do Estado do Amazonas de implantar 

malocas em pontos turísticos estratégicos dentro da cidade de Manaus. Nestes locais os 

indígenas poderiam realizar a venda de seu artesanato, de sua culinária e fazer apresentações 

de algumas danças e rituais.  

 
Figura 15 – CD cantos indígenas 

Fonte: Silva, 2009  

 
Figura 14 – Colares artesanais tradicionais. 

Fonte: Silva, 2009  
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Outro projeto já pronto para ser executado é a produção de camisas com temáticas 

indígenas, como pode ser observado nas figuras 16 e 17.  

 

Essas camisetas poderão ser adquiridas por turistas que venham a Manaus e levadas 

como recordação. O coordenador da associação teve esta idéia ao observar figuras de animais 

estampando as camisas representando o Estado do Amazonas. Assim os povos indígenas, não 

só Munduruku, poderão divulgar suas culturas para o resto do país e do mundo,  bem como 

também aproveitar  mais uma alternativa de renda.    

Há outras pretensões por parte do líder da associação como a criação de um site para a 

associação. Neste site serão divulgados todos os trabalhos realizados pela instituição, 

informações a respeito deste povo e de sua cultura. Será também um espaço onde a sociedade 

envolvente poderá ver os produtos artesanais e posteriormente comprá-los. São idéias e 

projetos que ajudarão a manter a cultura deste povo no meio urbano  que servirão para torná-

los cada vez mais autônomos.   

Para manter a cultura os Munduruku na cidade de Manaus, de acordo com Adail, em 

primeiro lugar cultuam o respeito pelos mais velhos. Respeito esse fundamental para o 

 
 Figura 16 – Camisas com desenhos 

e frases Munduruku.  

 Fonte: Silva, 2009  

 
Figura 17 – Camisas Munduruku. 

 Fonte: Silva, 2009  
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fortalecimento da cultura deste povo. O fortalecimento da língua materna, a realização das 

danças, a alimentação com comidas típicas, o respeito aos outros povos indígenas residentes 

em Manaus ou nas bases, a produção de artesanato são alguns dos instrumentos utilizados por 

eles para que sua cultura seja mantida.  

Dessa forma, salienta Adail Munduruku, “o povo Munduruku vivendo na cidade de 

Manaus não necessita ‘deixar’ de ser índio para continuar na cidade”.  

 

 

4.2.5 Associação dos Artesãos Indígenas Poterikharã Numiã - APN 

 

 A APN encontra-se localizada no Bairro São Francisco,(figura 18), contemplando 

homens e mulheres indígenas de etnias do Alto Rio Negro pertencentes a esta associação e 

residentes em Manaus. Está em funcionamento temporariamente neste endereço, pois não 

possui uma sede própria, embora já exista legalmente desde 2005.  Criada com o objetivo de 

buscar alternativas de renda para seus associados, que em sua maioria trabalham como 

empregadas domésticas, ganhando salários ínfimos que não atendem as necessidades básicas 

de suas famílias. 

De acordo com o tesoureiro da Associação Sr. Humberto Costa, a idéia da criação da 

associação partiu de iniciativa da AMARN, que ajudou de forma significante no início 

cedendo seu espaço para que ocorressem as reuniões. No início de suas atividades a 

associação se estabeleceu no local onde anteriormente funcionava a associação Yakinó, já 

extinta, que ficava localizada no centro da cidade.  
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A APN conta com aproximadamente 37 famílias indígenas associadas residentes em 

Manaus, em diversos bairros como: João Paulo, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Parque 

das Nações, Flores, Parque dez de Novembro, Coroado, São José Operário, Grande Vitória, 

São Francisco, São Jorge, Redenção, Jorge Teixeira, Educandos, dentre outros. São indígenas 

de várias etnias como: Tukano, Tariano, Desano, Tikuna, Sateré, Tuyuca, Arapaço, 

Piratapuya e Miriti-Tapuia, na sua maioria vindos do Alto Rio Negro. 

Tem como presidente a indígena da etnia Tukano Imaculada Lima Barreto que 

aproximadamente há um ano está na coordenação da associação. Lutando para atender as 

várias necessidades de seus associados, a APN almeja um local para a construção de sua sede, 

onde possam produzir seus artesanatos, suas comidas e bebidas típicas, onde ocorrerão suas 

festas, danças e rituais. Buscam também melhores condições de atendimento médico e 

educacional.  

Para que possam chegar a seus objetivos, contam com o apoio e parcerias com órgãos 

como a COIAB, a FEPI, a FUNAI e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

A COIAB os auxilia cedendo espaço para suas reuniões e eventos e convocando-a para  seus 

 
Figura 18 – Residência do Tesoureiro e sede (temporária) da 

associação. 

Fonte: Silva, 2009 
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eventos; a FEPI contribuiu de forma significativa na criação jurídica da associação e do 

estatuto;  a FUNAI foi o órgão que os ajudou através de uma assessória jurídica na orientação  

do processo de criação da associação. Por sua vez, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico contribuiu muito, para a venda do artesanato na Praça da 

Saudade.  

Para que a instituição continue existindo seus associados pagam uma taxa de R$ 5,00 

mensalmente. Para fazerem o levantamento das principais conquistas e tentativas de solução 

para os principais problemas a associação promove reuniões a cada dois meses, que ocorrem 

na residência do atual tesoureiro. 

De acordo com Humberto, à distância entre as casas dos associados é dificulta o 

comparecimento de todos nas reuniões. A maioria tem que trabalhar, pois as vendas dos 

artesanatos não é o suficiente para que sobrevivam em Manaus.   

Mas, unidos através da APN eles acreditam  que quando estiverem um espaço para 

realização de suas atividades conseguirão melhorar as condições de vida de todos os 

associados. 

 

 

4.2.6 Associação de Expressão Natural do Grupo Bayaroá 

 

 
 A Bayaroá está situada no km 04 da estrada BR-174, mais precisamente na 

Comunidade São João. Foi criada oficialmente em 2007 é desde o início de suas atividades, 

tem como presidente o indígena Justino Belchior Pena da etnia Tukano, sendo que a diretoria 

tem a duração de três anos. Para se candidatar o associado deve em primeiro lugar falar a 

língua Tukano e a língua portuguesa e não estar com nenhuma pendência perante a 

associação.  
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 Nas figuras 19 e 20 observa-se respectivamente, a estrutura externa e interna da 

maloca típica da cultura indígena, construída ao lado da residência do presidente da 

associação, onde está em funcionamento sua sede uma vez que, esta não tem sede própria. 

Este espaço, de acordo com Justino Pena, foi criado com o objetivo de ser um lugar utilizado 

por todos os indígenas para expressarem sua cultura. Nesta maloca ocorrem as principais 

reuniões, as discussões, as festas, a produção de artesanatos, além de ser uma representação 

da casa tradicional de sua comunidade de origem e de seu povo. 

 Como afirma o presidente da associação, a Bayaroá foi criada com o principal objetivo 

de trazer a revitalização da cultura dos povos do alto Rio Negro, residentes na cidade de 

Manaus. Valorizando os principais traços culturas destes povos. 

 

A associação tem associados de diversas etnias do Alto Rio Negro como: Tuyuca, 

Baré, Piratapuya, Desano, Tariano e Tukano que compõe a grande maioria dos associados. 

Um dos projetos mais intrépidos que a associação Bayaroá vem tentando executar é 

sem dúvidas a construção de um Complexo Turístico em uma área verde da cidade de 

Manaus. Para isso a Bayaroá estar reivindicando uma área juntamente ao Governo Municipal 

e Estadual. A principal meta deste projeto é introduzir o turismo como principal fonte de 

renda para os indígenas associados. Haverá toda uma infra-estrutura para a recepção de 

turistas, de acordo com o idealizador do projeto. 

 
Figura 19– Maloca, espaço onde ocorrem 

os eventos organizados pela Bayaroá. 

Fonte: Silva, 2009  

 
Figura 20 – Estrutura interna da maloca. 

Fonte: Silva, 2009  
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Será um espaço onde se reproduzirá a vida dos indígenas das bases na cidade, um 

simulacro. Neste lugar serão construídas as residências de seus associados, todas em 

estruturas típicas, que por sua vez, á será uma das atrações deste complexo. Bebidas e 

comidas típicas serão oferecidas aos turistas, assim como as apresentações artísticas como as 

danças, rituais, contos e lendas tradicionais destes povos do Alto Rio Negro. 

O projeto visa também à criação de pequenos animais como galinhas, a plantação de 

plantas frutíferas e medicinais. O artesanato será outra atração para os turistas que poderão 

observar o momento da produção e venda destes produtos, assim como a excursão pela área 

através de trilhas.  

Com a doação da área e o conseqüente financiamento para a realização deste  projeto, 

o coordenador acredita que conseguirá reunir de forma definitiva todos os associados, que 

passariam a morar e trabalhar no mesmo lugar. Desta forma acredita Justino, que resolverá 

alguns dos principais problemas enfrentados pelos associados, como a falta de emprego, 

principalmente, a busca de uma escola diferenciada com aulas em Tukano e atendimento 

médico diferenciado.  

Com isso os indígenas poderão alcançar o objetivo principal que os motivou a 

migrarem de suas comunidades de origem para a cidade de Manaus, que foi a busca por 

melhores condições de vida, sem que para isso “deixassem de serem índios”.  

Nesta perspectiva serão atendidas as 30 famílias associadas, aproximadamente 160 

pessoas, que destas penas 10 vivem no mesmo bairro da sede da associação. O restante 

encontra-se em diversos bairros como: Santa Etelvina, Matinha, Vau Paraíso, Vale do Sinai, 

Ouro Verde e Grande Vitória. 

No momento não está sendo realizada nenhuma atividade de geração de renda de 

forma coletiva. De acordo com o presidente da associação, os indígenas que estão produzindo 

artesanato estão fazendo de forma isolada. Isso devido, ao fim das exposições e venda de 
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artesanato, realizados na Feira Pú-kaá na Praça Cinco de Setembro (Praça da Saudade), que 

foi fechada para obras de revitalização. Outros vão sobrevivendo através de trabalhos 

informais. Como não há geração de renda para a associação, os associados têm que pagar uma 

pequena taxa de R$ 3,00 mensalmente para a manutenção da instituição. 

 Mesmo enfrentando várias dificuldades os indígenas conseguem permanecer na 

cidade, pois buscam em outras associações indígenas o apoio que necessitam. Desta forma há 

contatos com outras associações através de reuniões, ou mesmo através de festas realizadas 

por elas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Além das associações elencadas acima, existem outras como: a Associação das 

Mulheres Kambebas, Associação Indígena do Estado do Amazonas, Associação da 

Coordenação Indígena Kokama de Manaus, Associação dos Artesões Indígenas da Amazônia 

Brasileira, Associação Arte e Cultura Indígena do Amazonas, Associação dos Índios Waimiri-

Atroarí e a Associação Organização Wotchimaucu. Esta ultima não aceitou sua participação 

na pesquisa, pois de acordo com seu coordenador, este tipo de participação não leva nenhum 

retorno para a associação. De acordo com o mesmo, muitos pesquisadores os procuram para 

obterem informações que não os ajudam de nenhuma forma. Já as outras associações citadas 

acima, devido a freqüentes mudanças de endereços, de contatos e por não haver uma 

atualização dos contatos em órgãos como a COIAB e a FEPI. As outras associações não 

foram identificadas cartograficamente devido, principalmente, a desatualização dos contatos e 

endereços das sedes das associações, juntamente aos órgãos que as auxiliam. As associações 

possuírem uma freqüente mobilidade, principalmente aquelas que não possuem sede própria, 

estas geralmente mudam regularmente para a residência de um dos integrantes da diretoria.   

Com dados coletados juntamente às outras associações citadas no decorrer do 

relatório, conclui-se que as associações indígenas sofrem freqüentes mudanças de suas sedes, 

principalmente nas associações que não possuem uma sede própria. 

Assim os indígenas ao migrarem para os centros urbanos como a cidade de Manaus, 

estão almejando melhores condições de vida, buscando principalmente melhores empregos, 

uma continuidade a educação escolar de seus filhos e assistência médica. Muitos foram 

trazidos à Manaus por religiosos com o intuito de estudarem, mas acabavam tornado-se 

empregadas domésticas.  
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Em sua maioria, são instalados em áreas periféricas da cidade de Manaus, devido às 

condições financeiras e também porque mais se assemelha a seus territórios de origem.  

Mesmo havendo uma grande mobilidade entre os indígenas instalados nos diversos 

bairros de Manaus, estes se tornam “invisíveis”. Apesar de comporem um número bastante 

expressivo, os indígenas na e da cidade de Manaus, acabam de certa forma se tornando 

“invisíveis” para a sociedade envolvente. Em muitas vezes a sociedade envolvente os 

confunde com outros atores sociais, como os caboclos ou até mesmo com peruanos, 

colombianos, etc. Ora essa invisibilidade funciona de forma favorável para os indígenas, ora 

de forma negativa. Quando se questiona de moradores vizinhos aos indígenas se conhecem ou 

se podemos encontrar algumas associações indígenas, poucos sabem responder. Apesar de 

serem moradores no mesmo bairro há anos.  

Apesar dessa “invisibilidade”, de modo geral, a convivência entre indígenas e a 

vizinhança se da de forma harmoniosa. Sendo registrados poucos conflitos entre vizinhos e 

indígenas.  

Para se tornarem reconhecidos perante o Estado e a sociedade, os indígenas se 

apropriam de instrumentos, criados pela sociedade envolvente, como as Associações 

Indígenas, para reivindicarem seus direitos a cidadania. Desta forma, unidos por estas 

instituições reconhecidas legalmente, os indígenas conseguem não só o reconhecimento 

perante as autoridades e sociedade, mas conquistam, dia após dia o direito de continuarem 

sendo indígenas, valorizando e afirmando suas identidades e culturas.   

As associações funcionam como um “porto seguro”, um lugar onde os indígenas 

podem expressar-se sem receio de retaliações. Nestas associações são fortalecidos os 

vínculos, pois apesar de a maioria dos indígenas morarem dispersos por vários bairros da 

cidade de Manaus, encontram nas associações um referencial para realizarem seus eventos, 

suas festas tradicionais, seus artesanatos, suas discussões e a luta pela autonomia, 
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principalmente econômica. Com isso há um fortalecimento dos principais traços culturais 

ajudando os indígenas a afirmarem suas identidades étnicas mesmo em áreas urbanas como 

Manaus.  

Assim novas territorialidades vão se configurando, pois os indígenas na cidade de 

Manaus vão se articulando através das reuniões e encontros realizados pelas associações, 

ganhando cada vez mais o reconhecimento por parte do Estado e da sociedade envolvente. 

As associações assumiram um papel fundamental na vida dos indígenas da e na 

cidade, servindo não apenas como território de luta política, mas também como território para 

sua sobrevivência física, por meio de atividades econômicas e cultural através da valorização 

e reconhecimento enquanto povos indígenas, os primeiros habitantes desta terra. 
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6 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Descrição ago/08 Set Out Nov Dez jan/09 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Out 

1 
Levantamento 
Bibliográfico              

2 
Levantamento 
junto às 
associações 

             

3 
Preparação da 
apresentação 
parcial 

             

4 
Preparação do 
relatório parcial 

             

5 

Análise e 
sistematização 
dos dados e 
elaboração do 
mapa. 

             

6 
Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final 

             

7 

Preparação da 
Apresentação 
Final para o 
congresso 

             

8 

XVIII Congresso de 
Iniciação 
Científica 
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APÊNDICES 

 

 
Apêndice A - Questionário  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: 

 

TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES INDÍGENAS NA CIDADE DE MANAUS 
 

 

 Eu, Ivani Ferreira de Faria, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Amazonas/UFAM, informo que estamos realizando o projeto de Iniciação Científica-PIBIC 

que pretende compreender as novas territorialidades indígenas produzidas a partir das 

associações indígenas da cidade de Manaus. O estudo tem por finalidade:  
 

 Identificar cartograficamente as associações indígenas sediadas em Manaus; 

 Analisar as formas de organização dos indígenas na cidade; 

 Verificar os motivos do êxodo indígena; 

 Demonstrar a como ocorre a territorialidade construída pelos indígenas na cidade. 

 Registrar as atividades por meio  áudio-visual (fotografar, filmar  gravar); 

 

 As informações relacionadas aos tópicos acima, contidas nos formulário e entrevistas, 

será realizada pelo discente do Curso de Geografia Zilmar Lima da Silva. Vale ressaltar que, 

os entrevistados poderão desligar-se da pesquisa a qualquer momento, desde que seja essa a 

sua vontade.   

 Ao final do estudo, os resultados poderão ser disponibilizados sob a forma de 

relatórios aos interessados. No caso de dúvidas e perguntas que quiserem fazer, serão 

respondidas por nós. 

 

Concordo e autorizo o uso das informações concedidas ao estudo a projeto Território e 

Territorialidades Indígenas na Cidade de Manaus.  

 

NOME: __________________________________________________________________ 

ASSINATURA: ____________________________________________________________ 

 

Fone para contato: Laboratório de Geografia Humana-ICHL-UFAM (92) 3305-4467. 
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QUESTIONÁRIO 

 ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS NA CIDADE DE MANAUS 
 

1. Nome da Associação: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Endereço: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________Cep:_____________________________________________ 

 

3. Diretoria/Coordenação: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________Etnia:____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Gênero do(a) Coordenador(a) : 

(  ) masculino       (  ) feminino 

 

5. Escolaridade: 

(  )ens.superior completo (  ) ens. Superior incompleto   (  ) ens. Médio completo   (  ) ens. Médio 

incompleto    (  ) ensino fundamental completo   (  ) ens. Fundamental incompleto 

 

6. Tempo de gestão da atual diretoria: 

_____________________________________________________________________________ 

        

7. Data de criação: __/__/___ 

 

8. Sede da Associação: 

(  ) própria  (  ) alugada  (  ) cedida    (  ) outros _______________________________________  

 

9. A associação possui Estatuto: 

( ) sim   ( ) não  

 

10. O estatuto é registrado e m cartório: 

( ) sim   ( ) não  

 

11. A associação é filiada a COIAB: 

( ) sim   ( ) não  

 

 

12. Objetivos da Associação: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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13. Quantidades de famílias associadas: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

14. Etnias dos Associados: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. Freqüência das reuniões na Associação: 

 

        (  )Semanal     (  )Quinzenal     (  ) Mensal  (  ) Esporadicamente 

 

16. Há um cadastro das famílias que compõem a associação? 

             (   ) Não                (  ) Sim 
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Apêndice B-Roteiro de Entrevista 
 

ENTREVISTA 

ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS NA CIDADE DE MANAUS 

 

1) O que levou a criação da Associação? 

2) De que forma foi ocupada o lugar onde está estabelecida a Associação?  

3) A associação conta com apoio e/ou parcerias de órgãos governamentais e /ou não 

governamentais? 

a) Em caso afirmativo, quem são esses órgãos? 

b) De que forma esses órgãos contribuem com a associação? 

4) Quais são os critérios para a escolha das lideranças (diretoria) da associação? 

5) Das famílias associadas, quantas residem no mesmo bairro onde está instalada a 

Associação? 

6) Em quais bairros ou comunidades residem os outros associados?  

7) Há contato com outras associações? 

a) Em caso afirmativo, que tipo de contato? 

b) Quais são essas associações? 

c) Em quais bairros, comunidades e/ ou municípios estão localizadas as 

associações? 

8) Há alguma atividade econômica realizada pela Associação de forma coletiva  

9) Como é dividida a renda entre a Associação? 

a) Em caso afirmativo qual é essa atividade? 

b) De que forma essa atividade é realizada? 

c) Como é dividida a renda entre os associados? 

10) Quais são as principais dificuldades encontradas pela Associação?  

11) Quais foram as principais conquistas alcançadas pela Associação?  

12) Quais são os principais assuntos discutidos nas reuniões? 

13) Vocês matem a cultura tradicional? Como? 

 

 

 

 

 

 

 


