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 RESUMO  

 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar documentos sobre o processo de mobilidade de jovens 

estudantes indígenas para Manaus. Esta investigação foi inspirada pelo significativo número 

de jovens indígenas que migram para Manaus e não retornam ao seu local de origem. A 

abordagem utilizada foi qualitativa, levando em consideração aspectos sociais, históricos e 

subjetivos que não se desvinculam de inscrições ideológicas. A coleta de dados documentais 

foi realizada em livros, jornais, relatórios de pesquisas e revistas, onde foram encontrados 

discursos, e destes, foi feito um estudo com base numa matriz analítica. A análise particular 

de cada documento foi realizada a partir da Análise do Discurso. Os dados revelaram que a 

mobilidade para cidade destes jovens estudantes não está restrita a educação. Mas a uma 

objetivação que se faz da cidade, como o lugar do outro, que em um plano simbólico, pode 

ser considerado o lugar onde se resolve os problemas que estão sendo enfrentados na aldeia 

entre eles: falta de recursos financeiros, de assistência médica e de profissionalização, e ainda 

a perda de valores dos seus costumes. Também foi encontrado nos discursos que, em alguns 

casos, a vinda dos jovens indígenas para Manaus dá-se por determinação de um não-indígena. 

Apesar de muitos habitantes da cidade manauense possuir origem indígena, ainda existe um 

realce negativo em relação a indígenas na escola urbana. Isto leva alguns a quererem esconder 

sua identidade. Todos esses fatores contribuem para a modificação das construções subjetivas 

de identidade e cultura destes jovens estudantes indígenas no contexto urbano. Quanto aos 

dados encontrados pode-se afirmar que foram poucos, e que os órgãos, fundações e secretarias 

que tratam disso não possuíam até então, nenhum registro documental realizado por eles 

próprios, ou seja, o que estava no acervo destes lugares eram livros, revistas, jornais, dos 

quais a publicação, edição e realização foram feitos por outras instituições que não foram 

possíveis ser visitadas.  Contudo, através destes poucos dados, vê-se que a mobilidade 

indígena vem sendo realizada há bastante tempo, e que as circunstâncias sócio-educacionais, 

sócio-políticas e sócio-culturais, não apresentam uma condição adequada como se recomenda 

as políticas públicas. A educação dada a esses jovens não se dá conforme seus direitos. Os 

jovens estudantes indígenas, portanto, não se encontram em uma condição confortável na 

cidade, apesar de virem até ela em busca de “melhoras” de vida. 

 

Palavras chaves: Jovens indígenas. Estudante. Mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Abstract 

The main purpose of this research was to examine data records on the young indian people 

process of mobility into the city of Manaus. This work was greatly motivated by the 

significant number of young Indians who often migrate to Manaus and do not return to their 

mother place. It has been used a qualitative approach by considering social, historical and 

subjective features which are related to ideological patterns.  The data records collected were 

obtained mainly from books, newspapers, research reports and magazines, wherein pieces of 

discourses were used to carry out some studies based upon an analytic matrix. Particular 

analysis of each document collected was elaborated out of a detailed investigation of the 

discourse. The data records demonstrated that the mobility of these young students into the 

city is not restricted to education but also to the idea of a city object as a place of the other 

person which in a symbolic sense can be considered the place where are solved the problems 

they faced in their tribes: lack of financial resources, medical assistance, labor activities and 

yet the loss of their cultural values. Some discourses have also pointed out that in some cases, 

young indian people come to Manaus following a determination of some non-indian person. 

Nevertheless many Manaus citizens have Indian origin, there still exists a negative 

enhancement with respect to the presence of Indian people in urban schools and thus some 

Indian people try to hide their real identity. All these factors contribute to change the 

subjective construction of identity and culture of these young Indian students in urban 

context. With respect to the data records found, it can be said that they are scarce and the 

organizations, institutes and institutes which deal with the subject did not own any recorded 

information collected. However, through the data records, it can be realized that the Indian 

people mobility has been occurring since a long time and that the social, educational, political 

and cultural circumstances do not give appropriate conditions as recommended by public 

politics. The education offered to these young Indian people is not in accord with their rights. 

Consequently, young Indian people are not in a comfortable position in Manaus although they 

come to this city to improve their lives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CIMI                    Conselho Indigenista Missionário 

FUNAI                 Fundação Nacional do Índio 

IBGE                    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDBEN                Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

RCNEI                 Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena 

UFAM       Universidade Federal do Amazonas 

ISMA                    Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia 

COIAB                 Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

COPIAM              Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia 

COIAMA             Coordenação de Apoio aos Índios Kokama 

MEIAM                Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas 

SEMED                Secretaria Municipal de Educação 

SEDUC                 Secretaria de Educação do Estado 

IGHA                    Instituto de Geografia e História do Amazonas 

SEIND                  Secretaria de Estado para os Povos Indígenas 

FIOCRUZ             Fundação Oswaldo Cruz 

ONG                      Organização Não Governamental 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................08 

Objetivos...................................................................................................................09 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..........................................................................10 

Conceituando o que é “ser índio”.........,...................................................................10 

Etnicidade: definições e conceitos............................................................................12 

Indígenas na cidade de Manaus................................................................................14 

Educação escolar indígena e identidade...................................................................16 

Ética da alteridade ...................................................................................................18 

Jovens indígenas.......................................................................................................20 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................23 

Técnica da pesquisa..................................................................................................23 

Corpus da pesquisa...................................................................................................23 

Analise dos dados.....................................................................................................27 

RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................................28 

CONCLUSÃO.........................................................................................................38 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................41 

APÊNDICE .............................................................................................................42 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Este Projeto de Pesquisa articula-se e integra o Projeto de Pesquisa “Jovens estudantes 

indígenas e suas fronteiras nas cidades” que se propõe a estudar a questão de indígenas em 

seus processos de mobilidade e de criação de espaços interculturais nos ambientes urbanos 

amazônicos. 

Um estudo realizado por Weigel (2000) aponta indícios documentais a respeito de uma 

situação de significativo número de crianças e jovens Tukano retiradas, sistematicamente de 

suas comunidades, para estudar na cidade de Manaus. Um estudo posterior, empreendido para 

confirmar esta hipótese mostrou que, de fato, a vinda de crianças indígenas para a cidade se 

dá, entretanto, um grande número não veio para estudar e um significativo contingente nunca 

retornou para as comunidades, permanecendo na urbe (WEIGEL, 2006, p.78). 

Este movimento de mobilidade indígena em direção à cidade continua a ser um evento 

que se repercute, não só entre os Tukano, mas em diversas etnias. A cidade é vista pelo véu da 

ideologia como um espaço, onde seu plano simbólico representa um lugar melhor, mas que é 

do outro (não-indígena) em que o indígena não interfere e acaba por perder-se nele (WEIGEL, 

2006). Como se trata de algo que está mediado e influenciado pela ideologia, destaca-se uma 

dominação sobre os indígenas, que se encontra desamparado na urbe. 

Dentre os ganhos proporcionados pela cidade, a partir de um olhar das comunidades 

indígenas, a escolaridade, à qual se atribui a imagem de êxito social é almejada pelos 

indígenas representando a colonização do indivíduo por possibilitar trabalhos que exigem 

menos esforço físico e propiciam mais esforço social. (WEIGEL, 2000, p.45). 

Conhecer esta mobilidade dos jovens indígenas para a cidade de Manaus mostra uma 

faceta da história da sociedade amazônica, e faz com que ampliemos nosso olhar diante dos 

processos de vida do povo indígena. Compreendendo assim, uma alteridade que se faz 

presente em nossa realidade, mas que esmaece diante das sociedades tanto na deles quanto na 

nossa, pois se encontram numa fronteira que não é só geográfica ou espacial, mas de 

identidade. Confrontam-se como no poema do poeta português Mário de Sá Carneiro “Eu não 

sou eu, nem sou o outro/ Sou qualquer coisa de intermédio...”. Este intermédio para os 



 
 

indígenas confronta valores distintos e enfrenta diferentes tipos de exclusão, seja no campo 

político, cultural e educacional.    

O objetivo geral deste Projeto foi analisar em documentos e registros históricos a vinda de 

jovens estudantes indígenas para a cidade de Manaus, de modo que as circunstâncias e 

condições sócio-educacionais, sócio-políticas e sócio-culturais possam ser assimiladas, para 

melhor compreender a mobilidade e a permanência de tais indivíduos na cidade. 

Quanto aos objetivos específicos coube identificar os documentos e registros que 

discorrem sobre o assunto da migração dos jovens indígenas para Manaus, averiguar as 

distintas particularidades que acompanham a situação dessa mobilidade, e saber como está a 

realidade desses jovens em se tratando do acompanhamento e documentação das instituições 

da sociedade civil e do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Conceituando o que é “ser índio” 

 A busca pela tentativa de esclarecimento sobre o que é “ser índio”, não no sentido 

“ser” estritamente ontológico, mas no aspecto identitário, surgiu dos seguintes 

questionamentos: Será que o indígena que se ausenta da tribo para viver na cidade e não 

retorna mais continua sendo índio? Será que o indígena que não fala mais a língua materna 

deixa de ser índio? Será que o indígena que abandona seus costumes não é mais índio? Enfim, 

esses e outros processos dinâmicos interculturais nos inspiraram a esclarecer tais inquietações 

a respeito da identidade indígena. Além disso, essa tentativa de compreensão torna-se 

importante para efeitos do nosso estudo, pois nos ajuda a refletir sobre a pluralidade da 

temática e a esclarecer o enfoque dessa pesquisa. 

 Pensar sobre a questão indígena nos remete a gênese dessa denominação, onde 

percebemos que ela é provida de uma completa confusão, tanto no âmbito geográfico quanto 

no aspecto ignoto da diversidade. Como afirma Mellati apud Souza: 

 

Com este termo (índios) os conquistadores rotulavam as populações mais 

diversas desde o norte até o sul do continente americano. (...) Nada, pois 

havia de comum entre as populações americanas que justificasse serem 

denominadas por um único termo, índios, a não ser o fato de não serem 

europeus. (MELATTI, 1993, p.19-20 apud SOUZA, 2004, p.99). 

 

 Desse modo, percebemos que pelo próprio contexto histórico já temos uma tendência 

a não diferenciação das especificidades dos povos indígenas, o que leva a formação 

estereotipada e romântica do que é “ser índio”. Como fala Souza: 

 

Imediatamente surge o questionamento “Onde está o índio mesmo? Não usa 

pena, não fala língua, mas usa relógio digital?” Perguntas deste tipo 

somente se justificam num contexto de luta de interesses e conflitos sociais 

no qual aparecem como a ingenuidade do indivíduo que nunca refletiu sobre 

o caráter dinâmico das culturas ou de quem não se interessa em aceitá-las, 

preferindo trabalhar o imaginário romântico do índio intocado de 500 anos 

atrás, altamente conveniente para interesses de toda natureza, inclusive os 

interesses acadêmicos. (SOUZA, 2004, p.100). 



 
 

 

Esse cenário nos leva a notar que interesses econômicos, políticos e religiosos 

contribuem para alegorizar a imagem do índio, entretanto percebemos que o contexto 

identitário está além da inserção de costumes do não-indío nos povos indígenas conforme 

afirma Darcy Ribeiro “(...) a língua, os costumes, as crenças, são atributos externos a etnia, 

suscetíveis de profundas alterações, sem que esta sofra colapso ou mutação” (p. 446). Desse 

modo, alterações nos costumes indígenas não são preconizadores de troca de identidade. 

Como exemplifica Brandão apud Souza: 

Casas com telhado de suas águas, uso de enxadas e espingardas, 

vestidos no corpo das mulheres e o costume regional de batizar os 

filhos na igreja e possuir padrinhos não indicam a passagem do terena 

a sertanejo, nem transformam o tukuna em caboclo. (SOUZA, 2004, 

p.101). 

 Entretanto, tais práticas não-indígenas podem representar para alguns autores a perda 

da identidade indígena e a prerrogativa de uma identidade cabocla, conforme preconiza Penna 

apud Souza: 

As práticas “brancas” (...) podem ser apreendidas como capazes 

de fundamentar a “perda da identidade indígena” permeadas por 

interesses como a posse das terras indígenas e de suas riquezas. 

Pois a especificidade da representação de identidade encontra-se 

no vínculo com a problemática do reconhecimento social 
(SOUZA, 2004, p.101). 

 

A identidade indígena pode ser vista de muitos ângulos. No entanto, defini-la com os 

nossos olhos de alteridade, mesmo que estes carreguem um discurso científico, traz um risco 

que pode distanciar ao invés de aproximar da sua identidade. Isto ocorre com as noções 

geográficas, antropológicas, sociais que envolvem, cultura, língua, maneiras de agir, ou seja, 

todo um modo de considerar o ethos do outro por meio do nosso olhar.  Com isto, uma forma 

razoável de considerar tal identidade é a definição deles a este respeito, ou seja, o indígena 

precisa se reconhecer como índio e ser reconhecido pelo grupo como tal. Contudo, a 

continuidade das unidades étnicas depende da conservação de um limite. Este limite é 

demarcado pelas fronteiras de identificação que se encontram na interação com outros grupos 

sociais e étnicos que são determinados pela estrutura social no que tange a formação e 

conservação da identidade. 

  



 
 

Etnicidade: definições e conceitos 

 

 A etnicidade possui várias vias de definições e conceitos. Emerge das ciências sociais 

americanas no decorrer dos anos de 1950. É imposta como teoria na década de 1970. Já foi 

definida como qualidade aferente ao grupo étnico e como a existência deste. Gordon definiu-a 

como algo que designa o sentimento de formar um povo. Em Cohen (1974) ela é avaliada em 

termos de comportamentos. A discussão quanto a este tema foi tão diversa, e nesta 

diversidade existem variadas oposições, que se evitou uma atitude que fosse exclusiva e 

única.    

 Para chegar perto de uma definição sobre etnicidade é preciso averiguar sobre o 

fenômeno étnico. Este possui especificidades sensivelmente diversas que compreendem 

acepções que vão encadear na perspectiva do objeto da etnicidade. Este fenômeno é segundo 

alguns pesquisadores um produto do desenvolvimento econômico, que acontece a partir da 

expansão industrial capitalista e do desenvolvimento dos Estados-nações. Outros a 

consideram como algo que surge com a contemporaneidade. Para compreender esta 

modernidade social da qual estamos tratando citamos Giroux:      

 

(...) o projeto epistemológico de elevar a razão a um status ontológico. 

Nessa perspectiva, a modernidade torna-se sinônimo da própria civilização, 

e a razão é universalizada em termos cognitivos e instrumentais como a 

base para um modelo de progresso industrial, cultural e social. Está em jogo 

nessa noção de modernidade uma visão da identidade individual e coletiva 

em que a memória histórica é idealizada como um processo linear, em que o 

sujeito humano torna-se fonte fundamental de significado e ação, em que 

uma noção de territorialidade geográfica e cultural é constituída em uma 

hierarquia de dominação e subordinação marcada por um centro e por uma 

margem legitimados através do conhecimento e do poder civilizador de uma 

cultura eurocêntrica privilegiada. (apud OLIVEIRA, 2006, p.46). 

 

 Nesta perspectiva, característica da modernidade social, legitima-se a superioridade da 

cultura européia e o fenômeno étnico é tido como um produto da universalização. No entanto, 

pesquisadores como Francis (1960), acreditam que a etnicidade deve ser concebida como 

“uma visão universal das relações humanas”, e não como fenômeno característico dos grupos 

que o senso comum define como étnicos. Ainda, Glazer & Moynihan (1955), que 

influenciaram vários teóricos da década de 1970, colocam as manifestações dos grupos 



 
 

étnicos na contemporaneidade como a emergência de uma nova categoria social que é tão 

importante quanto a categoria da classe social no século XIX. 

 Assim, podemos observar de um modo geral, que o tema da etnicidade se dá, não em 

trâmites de demonstração de sua existência, mas tendo esta como problemática, ou seja, como 

consubstancialidade de uma entidade social e de uma cultura pela qual se define o grupo 

étnico.  As diversificadas maneiras de tratar a etnicidade culminam em formas desapropriadas 

de tratar termos como etnia, grupos étnicos e raça. No entanto, este último é visto atualmente 

como um mito do mundo moderno.  

 Várias foram as linhas teóricas que tentaram embasar a classificação dos seres 

humanos em raças. Vê-se com isto apenas conceitos que tiveram como principal utilidade a 

justificação de submeter outros povos a uma superioridade de alguns tipos sobre outros. 

Destas teorias, a última foi a diferença genética, que Hall (2001) diz que foi o último refúgio 

das ideologias racistas. Ele define raça como uma categoria discursiva e não biológica:  

[...] isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de falar, 

daqueles sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que 

utilizam um conjunto frouxo, freqüentemente pouco específico, de 

diferenças em termos de características físicas – cor da pele, textura do 

cabelo, características físicas e corporais, etc. – como marcas simbólicas, a 

fim de diferenciar socialmente um grupo (DALMOLIN, 2004, p.75).   

 Os antropólogos também acreditam piamente que as diferenças genéticas não 

determinam as diferenças culturais. Assim, quanto ao pensamento científico pode-se dizer que 

o termo raça, numa concepção que lhe confere conotação valorativa, encontra-se 

incompatível.  

 Com relação as possíveis confusões que podem haver entre etnia e raça, os teóricos da 

atualidade dizem que estes termos estão em sentidos diversos e se articulam de maneiras 

diferentes. Weber (1921, 1971) diz que etnia fica ao lado de crença do sentimento e da crença 

coletiva, enquanto, a raça, está ao lado do parentesco biológico efetivo. O grupo étnico para 

este sociólogo esta na crença subjetiva na comunidade de origem. Já a pertença racial é 

fundada na comunidade de origem.  

 Segundo esta acepção o grupo étnico passa a existir a partir de uma crença subjetiva 

na origem comum, e esta não está inserida na posse de traços fixos, mas, sobretudo, “na 

atividade de produção, de manutenção e de aprofundamento de diferenças cujo peso objetivo 

não pode ser avaliado independentemente da significação que lhes atribuem os indivíduos no 



 
 

decorrer de suas relações sociais”. Barth acaba por explicitar ainda mais estes traços físicos 

quando ele diz que não se pode considerá-los como a soma das diferenças objetivas, mas 

unicamente, aqueles em que os que estão atuando reconhecem como significativos. Assim, as 

mesmas características diferenciais perdem sua significação ou mudam, ou ainda, outras 

podem suceder e adquirir a mesma significação.                      

Nessa perspectiva, Barth (1998) esclarece ainda: 

(...) que a etnicidade não é um conjunto intemporal, imutável de “traços 

culturais” (crenças, valores, símbolos,ritos,regras de conduta, língua, código 

de polidez, práticas de vestuário ou culinária etc.), transmitidos da mesma 

forma de geração para geração na história do grupo; ela provoca ações e 

reações entre este grupo e os outros em uma organização social que não 

cessa de evoluir. (apud OLIVEIRA, 2006, p. 67). 

 

 A etnicidade, portanto, não pode ser classificada por traços culturais. Isto já foi 

demonstrado por Barth. Ele considera impossível encontrar um conjunto de traços culturais 

que acabam por permitir que haja distinção de um grupo para outro, e ainda diz que a variação 

da cultura é tanta que não se permite abranger por ela mesma o traçado dos limites étnicos. 

Assim, o que é importante de ser levado em consideração numa pesquisa que estuda este tema 

não é maneira pela qual estes traços culturais estão distribuídos, mas, sobretudo, como está 

sendo articulada e mantida socialmente esta diversidade étnica.      

 

Indígenas na cidade de Manaus 

 

 A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) estima 

que a população indígena de Manaus seja de aproximadamente 20 mil. Já as estatísticas do 

último censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 2000) estipularam que essa 

população indígena é sete mil. Segundo o Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 2007), os 

povos indígenas que vieram para Manaus são oriundos de: 

 

Povos indígenas em Manaus De onde vem 

Tikuna, Kokama, Cambeba 
Alto Solimões e Médio Solimões 

(Tabatinga, Benjamin Constant, Fonte 

Boa, Alvarães, Tefé, Santo Antônio do 



 
 

Içá, e outros. 

Tukano, Dessano, Tariano, Baniwa, Baré, 

Piratapuia, Wanana, 

Alto Rio Negro (São Gabriel da 

Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, 

Barcelos). 

Deni Juruá (Itamarati). 

Sateré Mawé, Munduruku, Mura 

Baixo Amazonas (Parintins, Maués, 

Barreirinha, Autazes, Nova Olinda do 

Norte, Borba). 

Apurinã Purus (Lábrea, Tapauá). 

 

De acordo com o CIMI, essa significativa população indígena na cidade de Manaus é 

comumente ignorada tanto pelo governo, sobretudo municipal e estadual, quanto pelas 

organizações não governamentais. Apesar de a Constituição Federal garantir tratamento 

diferenciado aos povos indígenas, eles vivem em situação precária conforme afirma o CIMI: 

 

eles vivem nos bairros da periferia, em lugares onde não há saneamento 

básico, postos de saúde, escolas, segurança e outros serviços básicos. Para 

sobreviver, muitas famílias produzem e comercializam artesanato, os 

homens fazem pequenos trabalhos e as mulheres são empregadas 

domésticas. 

 

Além disso, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) mesmo reconhecendo os 

chamados “desaldeados” como indígenas, não garante nenhum tipo de ação para eles. Pois a 

FUNAI só assegura os direitos do índio aos indígenas que estão nas suas terras.  

(...) a FUNAI não mantém nenhuma política pública voltada para a 

população indígena urbano. Segundo a assessoria de imprensa, não existe 

uma população específica porque esses índios ‘decidiram sair de suas terras 

indígenas e a Funai atua apenas em terras indígenas’. O critério de definição 

de um índio como tal, segundo a assessoria, é étnico, ou seja, é verificado se 

ele é filho de pais indígenas esse vive em terra indígena. 

(GIANNECCHINI, 2005 apud FREIRE, 2006, p.57). 

 

Diante dessas dificuldades, o número de organizações indígenas vem crescendo. Em 

Manaus, existem algumas organizações indígenas que buscam fortalecer as identidades 

étnicas e lutar pelos diretos do índio. São elas: 

 



 
 

Organizações indígenas em Manaus Sigla Tipo 

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira 

COIAB ONG 

Indígena 

Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas MEIAM ONG 

Indígena 

Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro AMARN ONG 

Indígena 

Associação das Mulheres Indígenas Sateré Mawé AMISM ONG 

Indígena 

Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia COPIAM  

Coordenação de Apoio aos Índios Kokama COIAMA ONG 

Indígena 

Associação Indígena Waykihu  ONG 

Indígena 

Associação de Produção e Cultura Indígena Yakino YAKINO  

Associação Comunidade Waimiri-Atroari ACWA ONG 

Indígena 

Organização Wochimaucü  ONG 

Indígena 

Instituto e Centro de Referência e Apoio a Saúde de Manaus ICRASIM ONG 

Indígena 

Organização Geral dos Povos Indígenas do Município de Fonte 

Boa, Jutaí e Médios Afluentes 

OGPIFJ-

MS 

ONG 

Indígena 

Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro AMARN ONG 

Indígena 

Coordenação das Organizações Indígenas do Amazonas COIAM ONG 

Indígena 

Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé AMISM ONG 

Indígena 

Associação Comunidade Waimiri-Atroari  ONG 

Indígena 

 

 

  Educação escolar indígena e identidade 

 

Boaventura Santos (197, p.35) fala que as identidades culturais: 

 

(...) não são rígidas nem, muito menos, imutáveis. São resultados sempre 

transitórios e fugazes de processos de identificação. Mesmo as identidades 

aparentemente mais sólidas, como a de mulher, homem, país africano, país 



 
 

latino-americano ou país europeu, escondem negociações de sentidos, jogos 

de polissemia, choques de temporalidades em constante processo de 

transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de 

configurações. Identidades são, pois, identificações em curso. (apud 

OLIVEIRA, 2006, p. 80). 

 Sobre identidade há várias perspectivas que a consideram dependente de transmissão 

genética, no entanto, a citação acima mostra que ela resulta de mudanças internas das quais 

estão numa perpétua  dinâmica, que se dá por fatores de sua própria cultura ou externamente 

quando existem contatos com outras culturas. Assim, temos como um primeiro ponto a 

instigar quanto educação e identidade: a multiplicidade das práticas sociais que resultam no 

reconhecimento étnico. Este último sofre um confronto constante quando os aspectos 

políticos, sociais, filosóficos, artísticos e culturais entram em jogo, e isto, é uma realidade na 

educação.  

 Devido a sua diversidade filosófica e cultural a educação acaba tornando-se um 

instrumento perene de transformação da sociedade. Ainda mais quando ela está inserida numa 

sociedade pós-moderna, que pode ser considerado segundo Lombardi como “um movimento 

que expressa difusa e contraditória ideologia do capital monopolista e que abrange um amplo 

e complexo arco de posições”. Assim, observando a educação nesta perspectiva vemos como 

se complica a questão da identidade em relação aos índios que se encontram inseridos em tal 

educação, pois esta está imbricada à globalização que acaba por sugestionar uma maneira 

ideológica de conceber o mundo. Já a Constituição Federal de 1988 assegura direitos em que 

o Sistema de Ensino da União deve ter como objetivos “proporcionar aos índios, suas 

comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas 

identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências.” 

Existe uma política de educação que assegura as sociedades indígenas o direito a uma 

educação específica, intercultural e bilíngüe. O artigo 210, parágrafo2⁰ da Constituição diz o 

seguinte: “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem”. A primeira coisa que suscita questionamento quanto a isto é o bilingüismo 

que deve haver nas escolas para oferecerem uma adequada educação. Outro fato importante 

surge desta primeira questão que é como deverá acontecer esta bilingüidade nos casos onde a 

língua materna da etnia foi perdida. E ainda no caso deste como se dará o processo identitário 

educativo.  



 
 

 A Constituição Federal, as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Indígena (RCNEI) posicionam-se quanto a uma 

educação indígena bilíngüe, mas que não se distancie das peculiaridades de cada povo. O 

bilingüismo na perspectiva de lingüistas não deve ater-se apenas a uma alfabetização em 

língua portuguesa ministrada por um professor não índio, mas deve-se observar com cautela a 

hegemonia que nossa língua exerce, e ainda às questões sociolingüísticas que devem levar em 

conta a aplicabilidade social da língua. 

 A interculturalidade é outro direito que as políticas de educação asseguram à educação 

indígena. Entretanto, ela não pode ser considerada apenas na perspectiva de relação cultural. 

Mas, sobretudo, com uma análise das relações de poder produzidas por este processo, que se 

compõe de fatores econômicos, políticos e sociais.  

 A educação indígena encontra-se numa situação onde cada caso possui uma 

particularidade que varia não só conforme cada etnia, mas segundo especificidades de 

contexto étnico e sócio-cultural.   

 

Ética da alteridade  

 

O nosso propósito dessas considerações é uma tentativa de contemplar a importância 

da dimensão ética da existência humana e sua interface com o foco de investigação do nosso 

estudo, ou seja, à luz da ética da alteridade, contribuir para conceber as múltiplas formas de 

compreender o panorama do outro (neste caso os indígenas) no âmbito dos significados, das 

motivações, dos valores, das aspirações e de outros elementos que possam ser considerados 

como condições e circunstâncias para o fluxo migratório de jovens estudantes indígenas em 

direção à cidade e sua permanência no meio urbano. 

Essas reflexões sobre a ética da alteridade estão baseadas principalmente no 

pensamento do filósofo lituano Emmanuel Lévinas. O foco da ética levinasiana é, sem 

duvida, “a subjetividade, no entanto, como um movimento de acolhida e não de tentativa de 

posse, domínio ou eliminação da alteridade” (SEGATO, 2006, p.17). Como podemos notar: 

No discurso filosófico de Emmanuel Lévinas, a idéia de ética alcança sua 

realização mais plena. Lévinas nos fala de uma disponibilidade existencial 

para um outro que cumpre um papel humanizador. O outro se apresenta 

diante do sujeito ético como um rosto irredutivelmente outro, que o obriga 



 
 

ao desprendimento. Lévinas alegoriza poeticamente o papel interpelante da 

alteridade na ética da insatisfação que nos humaniza sem descanso. A 

expansão dos direitos humanos é, em minha concepção, um dos aspectos 

desse processo de humanização. (SEGATO, 2006, p.20). 

 

A relação face a face propõe a não redução do outro a definições, conceitos fechados 

que buscam transformar o diferente em semelhante e que tem por fim inviabilizar a alteridade. 

Pois: 

Para Lévinas, há entre o eu e o outro uma separação radical, uma 

exterioridade, uma vez que não posso conhecê-lo a partir de categorias ou 

de conhecimentos existentes em mim, por mais que saiba sobre a sua 

origem, a sua cultura, o seu viver, etc. O outro da relação face a face é e 

permanecerá sempre um estranho, um desconhecido. É certo, por exemplo, 

que posso falar de um católico a partir do tema da religião católica, de um 

cientista a partir da ciência que estuda, de um português a partir da cultura 

portuguesa, e assim por diante, mas jamais poderei dizer que conheço a 

pessoa que tenho em frente, porque, na relação face a face, o outro, 

enquanto interlocutor, rompe com o saber que o pretende reduzir a um tema 

e toma a palavra. (AFONSO, 2007, p.41). 

 

 

Desse modo, na relação mútua da alteridade ou do face a face vê o outro como não 

redutível a nenhum conhecimento é preciso dá-lhe a vez como “alguém a quem podemos 

acolher, dar abrigo, deixando que tome a palavra para nos dizer, pedir ou propor o que 

entender” (AFONSO, 2007, p.51) diante disso, há uma postura de disponibilidade para a 

interpelação pelo outro. 

 

A epifania do rosto em Lévinas parece tocar o ponto nevrálgico da ética 

ocidental e se constituir num desencontro das águas: o fim do império do 

eu, do mesmo, da egolatria, do egoísmo, do interesse, da cooptação, do 

saber, do discurso, do conhecimento, em suma, da anexação insana 

enulificadora da alteridade; e o princípio da democracia do outro, do 

diferente, da alterologia, da gratuidade, da colaboração, do desejo, da 

práxis, do mistério, em suma, da sensibilidade auditiva pelo outro suplicante 

e exigente. (BARRADAS, 2004, p.46). 

 

A ética da alteridade colabora na busca do desenvolvimento por uma postura de 

responsabilidade pelo outro, não no sentido paternalista e dominador, mas no âmbito do 

acolhimento gratuito, contribuindo para o aprimoramento da sensibilidade ética. Tal postura 

se faz preconizadora nos relacionamentos cotidianos, mas principalmente quando se almeja 

investigar questões como: significados, valores, motivações e aspirações de outrem. Portanto, 

esta produção de conhecimento tenta compreender o ethos que se dá dialeticamente na 

fronteira entre os valores indígenas e urbanos de Manaus.   



 
 

Jovens indígenas 

 

Classificar indígenas como jovem, inseri-lo nessa dimensão ou fase da vida, só é 

possível ao participarem da cultura da cidade, pois na maioria das vezes, a juventude não é 

um processo presente internamente em sua comunidade ou aldeia. Nelas, eles geralmente 

passam de criança para adultos através de específicos rituais. Contudo, ao se mobilizarem 

para a cidade e participarem de uma cultura onde existe esta fase que fica entre a infância e a 

idade adulta, acabam por se inserir nesta categoria social. Onde há uma realçada valorização 

dos estudos como facilitadora para se ocupar as modalidades de trabalho menos braçais e 

mais reconhecidas como sucesso social. 

Um dos lugares onde esta categoria social insurge é na escola. Ao inserir-se como 

estudante em uma cidade, o jovem indígena passa a compartilhar estilos e modos de ver o 

mundo 

 

É principalmente devido ao contato com a escola na cidade que os jovens 

indígenas participam da cultura da juventude. Essa é o espaço cultural 

mais global na América Latina, como observa Renato Ortiz (1998:62), no 

qual os jovens se manifestam através do vestuário, ou pelo gosto musical, 

língua, hobbies etc. Através da globalidade desse campo social, os jovens 

indígenas podem tentar adquirir o anonimato e até esconder sua 

etnicidade temporariamente, e atuar conforme os valores mais 

independentes. A cultura da juventude é ligada a certos lugares da cidade, 

onde os jovens se encontram: por exemplo, praças e shows musicais. 

(VIRTANEM, 2007, p.5). 

 

  Compartilhar desse novo ethos, envolvendo os aspectos de costume e morada, leva o 

jovem indígena a produzir o capital social. Este é um conceito usado por Pierre Bourdieu 

(1984, 1986. 248-250), para ele a construção sociológica que ocorre no mundo se dá por 

capitais, estes são o cultural, social, econômico e simbólico. Deles, surgem agentes e campos 

sociais que é onde ocorrem as atividades e as práticas, das quais envolvem as redes sociais em 

amizade e confiança.  

 O jovem indígena constrói seu capital social nestes campos. Como a cultura da 

juventude é interétnica, tais jovens acabam por incorporar-se com os outros, como herdeiro de 

um longo processo cultural acumulativo. Segundo Neto (2004, p.134), mediante o processo 



 
 

educativo, o jovem indígena se associa e pode acrescentar sua contribuição, compondo um 

contexto dinâmico e complexo. Caso não haja uma educação que não se preocupe com a 

interculturalidade pode haver fragilidade e falta de permanência: 

 

O deslocamento constante desses jovens entre dois universos culturais 

distintos, o de sua tradição cultural e o da cidade, os impõe uma situação 

de fragilidade e impermanência. "A desqualificação de sua cultura 

coloca-os (os jovens indígenas) num não-lugar permanente ou em vários 

lugares diferentes de efêmeros pertencimentos", observa a autora. "Os 

jovens constroem uma teia de relações extremamente frágeis, e qualquer 

fato pode rompê-la, significando uma perda de lugar e de pertencimento, 

o que os faz sentir-se sozinhos e abandonados". (ALCÂNTARA, 2008, 

p.2). 

   

Em alguns casos os jovens indígenas podem produzir um capital social baseando-se na 

sua cultura e etnicidade distintas, caso sejam tratados de uma maneira excludente, o capital 

predominante será o simbólico, que abrange o cultural e o social, este acaba por constituir 

espaços próprios: 

Muitas vezes esses espaços sociais foram construídos devido ao racismo 

que ainda é muito forte, classificando os índios como “caboclos” (Aquino 

1977). Bourdieu (1990:118) também salienta que provavelmente a 

acumulação do capital simbólico seja a única forma de produzir capital 

quando o capital econômico não existe ou não é reconhecido. 

(VIRTANEM, 2007, p.9-10).  

 

Algo que é essencial quando se trata da juventude é a questão da identidade, no caso 

dos jovens indígenas ela possui um fator que aumenta a complexidade, pois nos campos 

sociais e nas relações de poder, eles são uma alteridade que muitas vezes podem até mesmo 

ser discriminada, caso não exista um amparo que se dê em várias esferas como a cultural e a 

econômica. A imagem destes jovens vai depender, portanto, da perspectiva em que eles 

estiverem inseridos conforme o contexto social. Sua identidade estará numa mobilidade 

entre as suas tradições e a “nova” vida na cidade.         

 

Para apreender o jovem no seu contexto, é preciso considerá-lo como 

sujeito (Charlot, 2000) dos seus anseios, do seu modo de ver o mundo, 

com seus sonhos e utopias, e empreender a pesquisa com a disposição de 



 
 

desvendar seus anseios e interpretações do cotidiano. Assim, como a 

cultura e a educação, a juventude compõe uma realidade dinâmica e 

complexa a ser desvendada. (NETO, 2004, p.135). 

Desse modo, compreendendo os jovens indígenas como seres de ações e reflexões que 

vivem a continuidade das suas tradições culturais com o intenso relacionamento na cidade, 

afirma Severino (2001, p.80) “não cabe à educação ‘fazer’ pessoas, mas despertá-las para sua 

autonomia mediante os recursos da cultura”. Portanto, é na cultura, em suas formas múltiplas 

e pulverizadas, que é possível aos indivíduos se conhecer e organizar sua vida e o processo de 

aprendizagem, nas redes escolares, com essa devida preocupação, pode contribuir para a re-

significação de pertencimento a um grupo; pois, esclarece Virtanen (2007. p.14), “como 

qualquer migrante, é possível ter laços em dois lugares diferentes, mas é difícil se desenvolver 

quando não se sente em casa em lugar nenhum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na medida em que serão analisados os 

dinamismos apreendidos em registros que tratam da mobilidade entre aldeia e cidade de 

jovens estudantes indígenas.  

Como foco de investigação, segundo Minayo (1998), priorizou-se a busca dos 

significados, das motivações, dos valores e aspirações, bem como outros elementos que 

fossem considerados como constitutivos de condições e circunstâncias para o fluxo de jovens 

estudantes indígenas em direção à cidade.  

 Técnica da pesquisa 

A técnica utilizada para a obtenção dos propósitos da pesquisa se caracteriza por 

pesquisa documental, cuja fonte de coleta de dados está restrita a documentos a serem 

reunidos por meio de cópias, impressões e também de forma manuscrita, constituindo o 

corpus desta pesquisa. 

 Corpus da pesquisa 

O conceito de corpus, originário da lingüística, pode ser entendido nas ciências sociais 

como “escolha sistemática de algum racional alternativo” conforme Bauer e Aarts (2002), que 

também fazem uma distinção entre corpus e amostragem, onde a amostragem estatística 

aleatória descreve a distribuição de características já sabidas no espaço social, enquanto que a 

construção de um corpus tipifica características não sabidas, entretanto ambos são 

considerados como procedimentos de seleção diversos.  

Barthes define corpus como “uma coleção finita de materiais, determinada de antemão 

pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar” (apud BAUER e 

AARTS, 2002, p. 44). 

Três critérios são levados em consideração para a construção do corpus, conforme Bauer e 

Aarts (2002), são eles: 

1. Relevância: Os assuntos devem ser teoricamente relevantes; os materiais devem ser 

coletados sob um único ponto de vista, considerando uma temática ou 

problematização. 



 
 

2. Sincronicidade: Os materiais devem ser coletados dentro de um ciclo de tempo 

determinado. 

3. Homogeneidade: Os materiais de um corpus devem ser tão homogêneos quanto 

possível; Materiais textuais não devem ser misturados com imagens (a menos que 

tenhamos um método para cada tipo de material); Meios ou suportes distintos não 

devem ser confundidos; Transcrições de entrevistas individuais não devem ser 

misturadas a entrevistas de grupos focais (devem constituir corpora distintos). 

Desse modo, os autores Bauer e Aarts (2002) definiram as regras básicas para 

construção de um corpus, são elas: 

 selecionar preliminarmente; 

 analisar essa variedade; 

 ampliar o corpus de dados até que não se descubra mais variedade (este é o 

ponto de saturação do tamanho, e onde o corpus termina).  

 

O corpus desta pesquisa 

A fim de obter o corpus básico de análise desta pesquisa, foram selecionadas, para 

levantamento dos dados, instituições/acervos onde, provavelmente, poder-se-ia encontrar 

algum registro documental a respeito de jovens estudantes indígenas e suas fronteiras em 

Manaus. No decorrer da pesquisa o corpus inicial foi ampliado, pois Bauer e Aarts (2002) 

ressaltam a importância de se considerar o corpus não como um sistema fechado, mas como 

um sistema que cresce, procedendo pelas seguintes etapas: selecionar; analisar; selecionar de 

novo. Após esse processo, o levantamento dos dados foi realizado nas instituições/acervos 

abaixo:   

Os primeiros lugares visitados foram as escolas salesianas, destas, fomos ao Centro 

Educacional Dom Bosco, Centro Educacional Santa Dorotéia, Inspetoria Salesiana 

Missionária da Amazônia (ISMA). Quanto ao primeiro fomos encaminhados a biblioteca 

onde com o auxílio da bibliotecária verificamos vários livros onde poderia haver algum 



 
 

registro. Perguntamos se a escola não tinha algum livro de registro antigo dos alunos que por 

ali passaram. No entanto, a informante desconhecia estes registros. Contudo, dentre os livros 

encontrados observou-se que um deles continha dados que nos foram úteis. Entretanto, este 

livro também é encontrado na biblioteca Setorial Norte da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), que foi de onde emprestamos para nossa pesquisa. Nesta mesma biblioteca, 

encontramos também algumas dissertações que contribuíram para este trabalho. 

 No Centro Educacional Santa Dorotéia, uma bibliotecária mostrou-nos vários livros, 

assim como na escola anterior. Encontramos o livro “Rastros da Memória”, nesse 

conseguimos outros registros, de um tempo em que Manaus ainda era província.  

 Após irmos aos colégios salesianos fomos ao Museu do Índio. Neste encontramos 

vários livros e revistas. Nessas últimas encontramos alguns registros sobre índios em escolas 

de Manaus. 

 Outro museu que visitamos foi o Museu Amazônico, nesse havia muitas informações 

sobre os indígenas, mas nada voltado para educação nas escolas urbanas. 

 Depois de escolas e museus fomos aos órgãos que lidam com assuntos indígenas o 

primeiro a visitarmos foi a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

(COIAB). Nesse lugar ao informarmos sobre nossa pesquisa tivemos a resposta de que talvez 

pudesse haver na biblioteca. No entanto, estava em processo de construção, e nem mesmo 

eles, poderiam procurar alguma coisa, pois se encontrava desorganizada. Contudo, foi nos 

cedido uma estante onde havia várias revistas e até mesmo alguns livros. Algumas das 

revistas tinham informações sobre indígenas freqüentando escolas na cidade, mas nenhuma 

com registros em Manaus. Antes de sairmos fomos indicados a ir ao Conselho dos 

Professores Indígenas da Amazônia (COPIAM). Nesse último fomos três vezes, em dias 

diferentes da semana, mas o lugar estava fechado.  

 Visitamos duas vezes a Coordenação de Apoio aos Índios Kokama (COIAMA), na 

primeira vez ao solicitarmos se eles tinham registros, documentos, sobre jovens indígenas nas 

escolas de Manaus, a responsável disse que tinha, mas que estavam nos jornais coletados e 

que estes encontravam-se trancados em uma sala. Retornarmos após alguns dias e 

averiguamos vários jornais. Contudo, pouca coisa tinha a ver com nossa pesquisa, mas ainda 

assim, conseguimos algum tipo de informação.  



 
 

 Outra ONG indígena que visitamos foi o Movimento dos Estudantes Indígenas do 

Amazonas (MEIAM). Neste não tivemos êxito. Fomos atendidos por um jovem estudante 

indígena que não sabia informar se tinham ou não registros documentais sobre jovens 

indígenas na cidade e que a sala que contém documentos estava fechada e o responsável que 

tem acesso a ela só se encontrava na ONG, que também é a casa onde moram os jovens, 

depois das 22 horas. Tentamos contato com esse estudante, mas não tivemos sucesso. 

 Após visitarmos estas ONGs nos dirigimos as secretarias que são responsáveis pela 

educação tanto na cidade quanto no estado. Na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

nos encaminhamos ao setor responsável pela educação indígena. Porém, tivemos como 

resposta que este setor era novo e que ainda não havia registros. Deram-nos a sugestão que 

fôssemos a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC). Esta última foi visitada duas vezes. 

Na primeira a responsável não se encontrava. Já na segunda vez conseguimos apenas o último 

senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A responsável disse que 

registros sobre os jovens indígenas na cidade de Manaus não são feitos e, que a partir de 

então, percebeu esta falha, e que providenciaria tais registros. Contou-nos que tinham estas 

informações do interior, mas não da capital. 

 Dois outros lugares aos quais visitamos foi a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Quanto ao primeiro, a responsável que poderia 

oferecer alguma informação não se encontrava, mas mesmo assim fomos encaminhados a 

biblioteca deste local, onde encontramos material que contribuiu para a fundamentação 

teórica desta pesquisa. 

 No que concerne a FUNAI visitamos duas vezes. Na primeira, não se encontrava a 

pessoa responsável. Já na segunda, a encontramos, mas segundo ela, não é possível 

estabelecer registros, porque ao virem para a cidade a maioria dos estudantes não informa a 

Fundação. No entanto, conseguimos uma copia da tabela de alguns estudantes que a FUNAI 

contribui de alguma forma, mas essa tabela tinha poucas informações, de modo que não foi 

relevante para a pesquisa, pois a responsável disse que ainda iria fazer um relatório mais 

detalhado destes estudantes.               

 Os dois últimos lugares que visitamos para fazer a pesquisa de documentos e registros 

de jovens indígenas na cidade de Manaus foram o Instituto de Geografia e História do 

Amazonas (IGHA) e a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND). Neste último 



 
 

nenhuma informação documental relevante para nossa pesquisa. Quanto ao IGHA procuramos 

em jornais antigos, mas também nada foi encontrado.  

Das visitas que fizemos procuramos registros documentais, mas pouca coisa foi 

encontrada, até mesmo nas conversas com os responsáveis de cada lugar não obtivemos nada 

preciso. Com este resultado percebemos que existe uma lacuna documental quanto a vinda 

dos estudantes indígenas para Manaus. 

 Análise dos dados  

Como instrumento de análise, empregou-se uma Matriz Analítica (anexo I) que nos 

ajudou a categorizar os dados e a elaborar a discussão final de resultados de acordo com as 

temáticas abordadas, tendo em vista os objetivos da pesquisa a respeito da mobilidade e suas 

dimensões, tais como, contexto indígena e não indígena, educação, identidade e juventude.                                      

A construção do olhar que orientou a investigação desta pesquisa acerca dos aspectos 

teórico-metodológicos e da análise dos dados necessários para o andamento da pesquisa foi 

trabalhada durante encontros semanais através de estudos em grupo (Grupo de Estudos 

Educação, Cultura e Desafios Amazônicos na linha de pesquisa Processos Educativos e 

Identidades Amazônicas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Amazonas), fazendo leituras, fichamentos e seleção de autores. De tal modo que 

realizamos as discussões a seguir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vinda de indígenas para escolas na cidade de Manaus vem acontecendo há algum 

tempo, e poucos, ou de difícil acesso são os registros documentais sobre isto. Apesar disso, 

encontramos alguns dados em livros, revistas, relatórios de pesquisas e jornais.  

 Algumas das informações encontradas datam de um tempo em que nossa cidade ainda 

era província. Mas a maioria corresponde à nossa atualidade. Apesar da pouca informação que 

temos do período imperial é possível perceber que não houve grandes mudanças se 

comparado aos dias atuais. 

 Dos dados documentais encontrados, foi possível vislumbrar “situações” gerais de 

como está sendo vivida a questão dos jovens indígenas que vem estudar na cidade de Manaus. 

De acordo com os objetivos deste trabalho, alguns questionamentos centrais que nortearam a 

análise destes registros foram: quais são os motivos deles virem para Manaus? Qual a 

visão/expectativas que eles têm a respeito da cidade? Quais as condições em que vivem ao vir 

estudar na cidade? Quais as imagens tanto dos indígenas a cerca dos não-indígenas quanto 

vice-versa? Tais perguntas serviram apenas de suporte para nos ajudar na análise dos 

resultados, não pretendíamos respondê-las; mas refletir e esclarecer, em parte - dada as 

limitações temporais e documentais desta pesquisa - por meio dos dados obtidos e do 

referencial teórico, as condições e circunstâncias em que vive os jovens indígenas nas escolas 

manauenses.  

 Segundo Bernal (2009, p.28) os indígenas sempre fizeram parte da história de Manaus, 

seja como recurso econômico natural por meio da mão-de-obra explorada ou, mais recente, 

como imigrantes voluntários em busca de trabalho, estudo e novas condições de vida. Bernal 

acrescenta que as causas indígenas para a migração para a cidade, especificamente para 

Manaus, são multifatoriais; em relação aos jovens, o autor destaca como motivos: 

 

A carência e às vezes total de possibilidades de estudo para as crianças e 

jovens; A atração exercida pelos centros urbanos, particularmente sobre os 

jovens já iniciados – ou, pelo menos, instigados – ao consumo de bens que 

se encontram apenas na cidade, especialmente das atividades lúdicas ou 

recreativas (2009, p.158). 

 



 
 

 Desse modo, notamos inicialmente que duas razões principais motivam a vinda dos 

jovens indígenas para a cidade, uma ligada a carência de necessidades básicas e outra 

confrontada às ofertas sedutoras da cidade. Ambas relacionadas à possibilidade de melhor 

qualidade de vida. A questão da melhora de vida está presente nos dados mais antigos de um 

tempo em que Manaus ainda era província e também nos dias atuais. No entanto, nos dados 

antigos vemos ainda certa relutância dos pais deixarem os filhos virem para estudar na cidade: 

“Os moradores não querem mandar seos filhos para a escola. […] antes querem, dizem elles, 

que seus filhos aprendão a caçar e a pescar do que ler” (COELHO, 1861, p. 22 apud 

SAMPAIO, 2006, p.140) Neste momento, notamos que há pelos indígenas a valorização dos 

costumes tradicionais de seu povo e que a ideologia, entendida como algo que serve para 

sobrepor classes sobre outras, quanto à educação, ainda não havia penetrado nos valores 

culturais, pois primavam por aquilo que era útil a eles (caçar, pescar). No entanto, no mesmo 

documento que possui tal registro nota-se a mudança:  

Algumas tribus indígenas do Amazonas vão chegando a reconhecer que 

com a educação e a instrucção é que virão a ser úteis a si e a Sociedade, e 

esse reconhecimento já alguns delles tem manifestado ao actual Exmo. 

Presidente da Província, que tem sabido gravar-lhe co coração o dito 

princípio. (A ESTRELLA DO AMAZONAS 23/03/1852 apud SAMPAIO, 

2006, p.135) 

 

 Nesta citação vemos uma cultura sobrepor-se sobre a outra. Na primeira vemos eles 

pensarem no que seria bom para sua distinta comunidade. Já na segunda esta distinção 

desaparece ou pelo menos esmaece, pois eles já se consideram parte da “Sociedade”, dentro 

de uma perspectiva pragmática, já não é tão útil caçar e pescar.  

 Este “reconhecimento” da educação não-indígena foi aumentando com o passar do 

tempo, tanto que uma das citações que encontramos mostra que educação indígena é 

considerada vergonhosa:  

A maioria dos nossos jovens que têm saído até hoje, foi porque eles 

pensaram que a Educação dos Velhos, a educação indígena lhes fosse de 

fato uma vergonha, a tal consideração “índio” lhes era uma ofensa 

(ALENCAR, 2009, p.32). 

  A desvalorização da sua cultura, de sua educação, não é dada apenas pela comparação 

entre as culturas, costumes, mas devido a falta de estrutura nas aldeias ou nas comunidades 

que cada vez mais ficaram em maior precariedade.  



 
 

 Esta precariedade é um dos fatores que mais influenciam na vinda dos jovens 

indígenas para a cidade, pois possuem a idéia de que aqui as condições serão melhores. A 

educação também sofre uma alternância na prioridade da migração, pois para ficar na cidade é 

preciso sustentar-se, uma vez que existem poucos auxílios governamentais ou ONGs que o 

ajudam neste processo. Sendo assim, muitos indígenas vêm, prioritariamente, em busca de 

trabalho e os estudos ficam em segundo plano, como ilustra a citação abaixo: 

 

A matriarca Terezinha Sateré – que hoje mora em outra comunidade Sateré 

localizada no Tarumã -, vivia na comunidade de Porto Alegre, no Rio 

Andirá, teve 7 filhos e ficou viúva. Embora recebesse “ajuda” da FUNAI 

(um rancho), passava muitas dificuldades na aldeia e então em 1970, 

permitiu que duas de suas filhas – entre elas Zenilda Ferreira Silva, na 

ocasião com 15 anos – viessem para Manaus trabalhar como doméstica na 

casa de pessoas ligadas a FUNAI, sob promessa de receberem educação 

escolar, alimentação digna e cuidados, o que não foi cumprido. (SANTOS, 

2009, p.47). 

 

 Nesta citação vemos o primeiro motivo da vinda das filhas da matriarca Terezinha 

Sateré: “permitiu que duas de suas filhas viessem [...] para Manaus para trabalhar como 

doméstica[...]”. O trabalho foi à condição primeira para jovens saírem da aldeia. Não foi a 

educação escolar a razão que estava em primeiro lugar neste caso. Esta vem “sob promessa”. 

Tal promessa não foi cumprida. Ao atentarmos às promessas pelas quais vieram as duas 

jovens vemos que são expectativas de uma estrutura social básica: educação, alimentação e 

cuidados, neste último podemos incluir a saúde. A próxima ilustração, reafirma a necessidade 

do trabalho, como fator que possibilita a permanência na cidade e conseqüentemente dos 

estudos.   

Altacy está em Manaus há dez anos. Ela veio acompanhada de três colegas 

da etnia cocama, que voltaram para sua aldeia depois de seis meses em 

Manaus. “Eu só fiquei porque consegui um trabalho. Depois de muitas 

tentativas, entrei no curso Normal Superior, na UEA, quando não tinha cota 

para indígena”, diz Altacy, que afirma que sua vinda para Manaus ocorreu 

“após conversas com parentes”, em uma época em que ainda não existiam 

pólos universitários na região do Alto Solimões (FARIAS, Entrevista 

retirada do Jornal A Crítica, 4/04/10). 

 

 Em outro trecho desta citação diz que “é uma das indígenas, que nos últimos anos, 

vieram morar em Manaus em busca de formação educacional.” Nesta, a educação foi o 



 
 

principal motivo da migração. No entanto, o que fez com que permanecesse foi porque 

conseguiu um trabalho. É importante lembrar que hoje nas universidades existe cota para 

indígenas. Contudo, isto ainda é pouco quando se trata de incentivos para a educação, pois 

esta necessita de uma estrutura que envolve questões primárias como moradia, transporte e 

alimentação. E isto levando em consideração apenas o âmbito universitário que dentre a 

população indígena não representa um grande percentual como para a maioria dos brasileiros. 

O próximo depoimento é esclarecedor no que confere aos jovens indígenas que vêm 

estudar em Manaus, mas não possuem nenhum tipo de apoio. 

[...] nós não recebemos ajuda. Passamos dois anos estudando sem 

assistência, sem saber se o que fazíamos tinha validade. Hoje agente não 

tem nenhum reconhecimento por parte da Universidade’, dizia uma das 

mulheres da AMARN que tinha participado durante os dois anos do curso 

seqüencial dos internatos das religiosas salesianas. (BERNAL, 2009, 

p.144).      

 

 Nota-se também que elas não só não recebiam apoio, como eram pautadas pela 

incerteza da validade de seus esforços, pois não estavam seguras de que o curso que faziam 

poderia viabilizar um espaço na estrutura econômica social da cidade. Essa falta de orientação 

dificulta a luta dentro do campo social, pois desconhecem “as regras do jogo”. 

 Outro motivo freqüente para a migração - a determinação de não-indígenas, não foi 

encontrado nos documentos atuais. Este motivo foi visto apenas nos registros em que Manaus 

ainda era província: “O diretor de índios do Rio Abacaxis enviou os jovens mundurucu para 

que fossem educados na cidade, nos ofícios apropriados à sua condição e gênero.” 

(SAMPAIO, 2006, p.134). Além do fato de que a decisão não parte dos próprios indígenas, 

mas do seu “diretor”, vemos que a “educação” está baseada na perspectiva do outro, pois eles 

são enviados para serem educados, ou seja, não eram considerados “educados” anteriormente.  

 Em outro depoimento vemos a determinação de outrem mais uma vez sendo motivo da 

vinda para Manaus: 

Em 1928 fui estudar em Manaus, no Colégio dos Padres [salesianos]. 

Colégio grande, lá em Manaus! Eu fiquei só um mês. Quem me levou foi 

padre José. Ele levou índio [a Manaus], pra mostrar [aos brancos] que índio 

não tem boca no estômago nem rabo (homem dessana, 95 anos, comunidade 

Taracuá/ rio Uaupés, citado por Weigel, 2006). 

 Neste registro percebemos que o motivo era mostrar para os outros como era um 

indígena. Este homem dessana não manifesta o ocorrido como sua escolha quanto a sua vinda 



 
 

para Manaus. Diz que ficou só um mês. Ao expressar só é possível compreender que este 

tempo foi pouco para ele. Após isto, diz quem o trouxe e qual foi o motivo de o terem trazido. 

  Quanto ao tempo em que os jovens indígenas ficam em Manaus podemos dizer que 

isto varia. Alguns querem voltar após se estabilizarem. Outros ficam por aqui depois de 

concluírem o ensino médio. Há aqueles que voltam, mas com concepções diferentes das do 

grupo e acabam por isolarem-se. 

[...] muitas índias que descobriram os costumes diferentes nas cidades e 

quando voltavam para suas aldeias não sabiam mais comer a comida 

tradicional e nem queriam trabalhar nas roças e nem mesmo casar com 

índio [...] Foi assim que começou o processo de destribalização acelerada 

no Rio Negro; e houve a diminuição de casamentos tradicionais, porque 

certos rapazes perdiam de vez as primas e começou haver a diminuição de 

população indígena (ALENCAR, 2009, p.32). 

 

 Nesta citação vemos as mulheres contribuírem para começar um processo de 

destribalização devido aos valores terem mudado no que concerne costumes básicos de sua 

comunidade como a alimentação, o trabalho e ao matrimônio. Isto também se dá com os 

homens:  

 

[...] Uma vez acostumados às grandes cidades eles não querem mais voltar 

em geral no seu lugar de origem, ou quando eles voltam eles não se 

acostumam mais com o estilo de vida tradicional indígena de ter que ir para 

a colheita, trabalhar a terra, carregar paneiros da cabeça, ir pescar sem pegar 

nada, participar dos trabalhos comunitários (eles não participam mais, já 

que eles se acostumaram a uma vida individual e muitas vezes solitária, e, 

ao mesmo tempo, eles não vão trabalhar com os outros, porque eles se 

sentem melhores que os outros, ‘agora, são pessoas da cidade’); alguns não 

querem mais ficar no seu lugar de origem, porque eles não conseguem mais 

falar a sua língua, porque eles perderam os costumes de vida indígena. Eles 

preferem permanecer na cidade, porque a mesma lhes traz mais facilidade: 

eles têm um trabalho, eles têm sua comida cotidiana, eles podem ir às festas 

sem que ninguém os perturbe com isso e lhes lembre determinadas regras 

de comportamento. Eles podem ter filhos e amantes. Eles (elas) lá são seus 

próprios donos. (BERNAL, 2009, p.163-164). 

  

Nesta última citação vemos que alguns já não querem permanecer em seu lugar de 

origem. A mudança que lhes ocorre é tanta que já não conseguem adaptar-se aos seus próprios 

costumes. Essa desvalorização de sua própria cultura se dá porque a escolas que freqüentam 

não possuem uma educação adequada onde possa ser discutido esta questão dos valores. 

Assim, a cidade acaba por imprimir neles certo ar de superioridade cultural, pois não são 



 
 

analisadas tais questões de uma perspectiva antropológica onde isto poderia ser feito de uma 

maneira que não houvesse nenhuma relação de superioridade ou inferioridade. Além das 

escolas não trabalharem este lado cultural, ainda não oferecem subsídios para continuarem sua 

vida na cidade de forma que não seja marginalizada:  

[...] a escola não educa para os trabalhos que têm no interior, ela cria 

expectativas que os Índios não tinham antes, e acaba por produzir jovens 

que se tornam estranhos para as suas próprias comunidades. A maior parte 

desses jovens que estudam não tem nenhuma condição de prosseguir na 

universidade como a maior parte dos filhos de agricultores brancos e de 

filhos civilizados. A maior parte do que é ensinado não serve para encontrar 

emprego. Uma vez completado o ensino médio, os jovens não querem mais 

voltar para as suas comunidades. Eles ficam aqui, fazendo besteiras, 

bebendo cachaça, ou vão embora para percorrer o mundo. (informação 

verbal) (BERNAL, 2009, p.162).         

          

 De certa forma pode-se dizer que a escola é vista pelos indígenas como algo que trará 

a eles uma ascensão social, pois ela é representada como um êxito social, já que viabiliza a 

possibilidade de se inserir em uma modalidade de trabalho que exige menos do esforço físico. 

Contudo, o que mais se vê é o distanciamento de seu lugar de origem.  

[...] os mais jovens saem enganados pela educação escolar. Muitos alunos 

(meninos e meninas) não têm mais habilidades para trabalhar nas atividades 

tradicionais indígenas (como trançar, pegar a mandioca, carregar a 

macaxeira, fazer o beiju, torrar a farinha, preparar o peixe, etc.), pelo fato 

que eles passam a maior parte da sua infância e da sua adolescência na 

escola. Quando eles terminam seus estudos de ensino fundamental e ensino 

médio, a maioria deles procura uma nova maneira de viver: ter um salário, 

alguns se empenham no trabalho das escolas (como professores, homens e 

mulheres), outros procuram pessoas que possam levá-los fora. É nesse 

momento que intervêm os que estão há mais tempo na cidade: eles 

encontram um trabalho para uma pessoa e depois mandam cartas dizendo 

que essa pessoa pode vir (BERNAL, 2009, p.163-164). 

   

 A primeira frase da citação acima é interessante ser analisada “[...] os mais jovens 

saem enganados pela educação escolar.” Ao sair de seu lugar de origem pensam em uma 

direção, ao voltarem encontram-se seduzidos por toda a ideologia que acabou os cercando. E 

já não querem mais participam de sua comunidade.  

 No entanto, é importante dizer que isto não acontece com todos, alguns ao se 

estabilizarem querem voltar, outros quando têm as expectativas frustradas também voltam.  



 
 

Se você conversar com qualquer indígena vai perceber que ele está sempre 

querendo voltar para a sua aldeia”, diz a cocama Altacy Corrêa Rubin, 

nascida na comunidade São Gabriel, no Município de Santo Antônio do Içá. 

Altacy é uma das indígenas, que nos últimos anos, vieram morar em 

Manaus em busca de formação educacional. Para ela, dois dos principais 

motivos que levam indígenas a sair de suas comunidades é a busca de 

atendimento de saúde e qualificação profissional.“Qualquer pessoa do 

interior vem para a cidade para ter uma oportunidade melhor. Com o 

indígena não é diferente. Mas, depois que consegue se estabilizar, de 

alguma forma, quer voltar para sua comunidade de origem, diz. (FARIAS, 

Entrevista retirada do Jornal A Crítica, 4/04/10).    

 

 De acordo esse contexto, estes jovens cocama não permanecem muito tempo, caso 

suas condições não melhorem. Observando a entrevista, vemos que eles sentem o desejo de 

voltar ao seu lugar de origem. Altacy, a indígena entrevistada acima, veio em busca de 

formação educacional como já foi dito anteriormente. Para ela, os principais motivos que 

levam a mobilidade para a cidade correspondem à falta de a saúde e qualificação profissional 

em sua comunidade. Mais uma vez, vê-se que são deficiências de estrutura social básica os 

motivos da migração. Outro ponto que frisa isso é quando ela compara os indígenas com 

“qualquer pessoa do interior”, isso mostra que algumas dificuldades, não são problemas 

específicos dos indígenas, mas de todos os que se encontram distantes da cidade. 

 Em termos estatísticos, é de conhecimento público que “no censo demográfico 

brasileiro de 2000 mais da metade da população que se declarou indígena vivia no meio 

urbano. Na Região Norte, a proporção correspondente era de 23%’’ (IBGE, 2005). Desta 

estimativa, Manaus é a cidade mais representativa desse percentual, segundo a FIOCRUZ. 

Entretanto, apesar desta constatação, os habitantes não-indígenas de Manaus ainda possui uma 

imagem estigmatizada dos povos indígenas.  

 

Tudo muda na cidade. Você precisa fazer igual aos outros, se você não 

quiser ser observado e discriminado, porque você vem do interior. Na 

escola, a gente sente dor no coração quando alguém lhe diz ‘Índio’. Na 

realidade, eles não sabem o que é ser Índio. Nem os professores [...] Você 

vê os textos de história, e eu que sou um Índio, eu não conheço esses Índios 

dos quais esses livros falam. Mas é assim [...] a gente deve se adaptar se a 

gente quiser conseguir. (informação verbal) (BERNAL, 2009, p.165). 

 

 A citação começa “Tudo muda na cidade.” E esta mudança continua no 

comportamento do indígena, mais do que isso na sua própria maneira de ver-se. Sua 



 
 

identidade é posta em jogo de tal forma que isto acaba sendo uma maneira de envergonhar-se 

ou mesmo de ofender-se: “a tal consideração ‘índio’ lhes era uma ofensa” (ALENCAR, 2009, 

p.32). 

 Na escola onde isto poderia ser tratado de forma diferente, mais ampla e crítica, ocorre 

o mesmo: 

Eles, os educadores brancos, escondem o racismo de certa forma e, através 

de seus ensinamentos querem que os nossos filhos sejam brancos, o que não 

é possível, a não ser na capacidade e na inteligência e, somente nisso 

(ALENCAR, 2009, p.29-30). 

  

 Nesta citação vemos a força que carrega a mudança citada anteriormente, aponto de 

querer mudar a própria concepção do ser índio.  Tenta-se ocultar o “racismo”, mas mesmo 

assim, diz o indígena, “querem que nossos filhos sejam brancos”. É importante esta citação 

porque se vê que não é somente quanto a sua eficiência de aprendizagem na escola que está 

sendo exigido do indígena, mas seus valores. A capacidade e a inteligência, diz a citação, é 

onde é possível o indígena ser igual aos brancos. Mas o que exigem é algo além disso.  

  Quanto à imagem do índio carrega-se algo estigmatizado, como diz o índio que 

citamos, os livros de história mostram índios com os quais os próprios índios não se 

identificam. Existe uma distância enorme da realidade do ser índio. O depoimento a seguir 

esclarece bem isto:  

Eu tenho um aluno que não tem dificuldade. Nem parece índio! É bonito, 

tem cabelo bonito, encaracolado, não tem aquele cabelo liso. O pai dele não 

é índio, só a mãe. O pai tem o segundo grau e veio conversar comigo; a mãe 

não tem o segundo grau, mas os irmãos do primeiro casamento do pai têm 

até faculdade. Um é ... parece que engenheiro; outra é pedagoga... (em 

seguida outra professora comenta) “Eu só soube que o aluno dela é índio no 

dia em que eles apresentaram uma dança na escola, na festa do Dia do 

Índio” (FREIRE, 2009, p. 95). 

 

 A primeira informação que se vê é que o aluno não tem dificuldade. Isso juntando com 

“é bonito, tem cabelo bonito, encaracolada, não tem aquele cabelo liso” são as características 

que fazem com que se distinga um indígena entre os demais alunos para esta professora. Das 

características relatadas vemos que uma concerne à dificuldade, outras a aspectos físicos. A 

imagem que é feita do indígena restringe-se a alguns aspectos que acabam servindo de molde 

para estigmatizá-lo. 



 
 

 Observando outros discursos vemos que essa dificuldade relatada pela professora pode 

ser considerada quanto aos aspectos da aprendizagem: 

Um pouco na aprendizagem, na questão da leitura, da fala, da linguagem 

oral, eles têm dificuldades. Porque o meio em que eles vivem, é um. E aí 

eles chegam a escola e tem outro; uma outra forma oral da fala. Que... 

apesar da gente falar língua portuguesa... mas na forma como ele pronuncia, 

ele não pronuncia tal como nós pronunciamos. Algumas palavras eles 

expressam e ... mas aí os professores têm que ter a sensibilidade de saber até 

que nível vai  essa dificuldade. Ou seja, diferenciar se realmente ele tá com 

dificuldade ou é só uma questão da cultura, do ambiente que ele vive que 

não está sabendo, na verdade, expressar corretamente como nós achamos 

que é correto, como para nós é correto. (pedagoga). (FREIRE, 2009, p. 116)  

  

 Nesta citação acima vemos a “dificuldade” dos alunos indígenas. Refere-se a questões 

de linguagem como um todo. Para isto o artigo 210, parágrafo 2⁰ da Constituição diz o 

seguinte: “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem”. O relato citado mostra a distância e a importância deste artigo dentro desta 

escola.      

 Em outra citação de uma professora desta mesma escola vemos que existem atos 

discriminatórios quanto aos indígenas na escola.  

A discriminação é dos próprios alunos e a professora deve cortar logo no 

início. Tive duas alunas indígenas no ano passado [2003] que vinham 

pintadas [pois participavam de rituais noturnos] e quando foram 

discriminadas eu perguntei: “quem gosta de farinha?”. Muitos responderam: 

“eu”. Então eu falei da nossa origem indígena. (FREIRE, 2009 p.93-94)    

 

 Para que não houvesse discriminação em sala de aula a professora fez uma pergunta 

onde pudesse introduzir um discurso sobre a “nossa origem indígena”. No entanto, este 

discurso acaba por distanciar-se  da realidade indígena, pois ao tratar de um assunto sobre 

origem deve se lembrar de um passado, este traz a imagem do indígena com a superficialidade 

que trazem os “livros de história”. E ainda, pensando no que se refere a algo pós-moderno, 

onde as informações, os fatos, se passam depressa e logo já é esquecido por se encontrar 

démodé, este discurso de origem pode ser percebido como algo ultrapassado. O que não é 

verdade quanto à realidade indígena. A imagem de indígena que deve ser observada é de um 

jovem comum que freqüenta a escola, que possui a liberdade de vivenciar sua cultura, 



 
 

podendo esta ser diferente da maioria da sala de aula sem que haja alguma discriminação 

quanto a isto.  

 Na citação anterior, vimos que a discriminação na sala de aula é algo que ocorre de 

fato. Esconder sua origem pode ser considerado um dos resultados dessa discriminação: 

 

[...] o nosso aluno indígena, ele tende a esconder sobre a sua origem. Ele 

não quer expressar, ele não quer dizer que ele é indígena. Na verdade, ele 

sente... na verdade, um pouco assim, de vergonha da sua própria cultura 

(pedagoga). (FREIRE, 2009, p. 116). 

 

 Nestas duas últimas citações vemos mais uma vez alguns direitos não serem 

assegurados por falta de preparos para atender estes jovens alunos indígenas, um dos 

objetivos que a Constituição Federal de 1988 assegura ao Sistema de Ensino da União é 

“proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 

históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências.” 

Vemos o contrário disto nestes jovens. Ao contrário de estarem recuperando suas memórias e 

reafirmando suas identidades estão escondendo-as e se distanciando da valorização de suas 

línguas e ciências, pois muitos possuem vergonha de sua própria cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que a migração de indígenas para a cidade de Manaus é a mais alta do país. 

Dentre estes, é possível que muitos sejam jovens, e um dos principais lugares que eles estão 

inseridos é nas escolas. Entretanto, poucos destes dados são registrados ou ainda de difícil 

acesso. Não se tem muitos registros documentais com a informação destes alunos. Assim, 

muita informação encontra-se perdida. No entanto, apesar desta dificuldade, através dos dados 

encontrados para esta pesquisa, foi possível esclarecer algumas das circunstâncias e condições 

sócio-educacionais, sócio-políticas e sócio-culturais que permeiam o fluxo e a permanência 

destes jovens indígenas em Manaus. Como estes dados possuem datas antigas e atuais é 

possível perceber um caminho histórico quanto a esta mobilidade para a cidade.  

A busca por estes registros foram feitas em vários estabelecimentos começando por 

escolas salesianas, passando pelas ONGs e fundações que estão em contato com os indígenas, 

e também nas secretarias responsáveis pela educação do estado e do município. Quanto as 

primeiras acompanhando as perspectivas históricas dais quais os movimentos missionários 

fazem parte, acreditamos que pudesse haver registros de indígenas em tais escolas. Entretanto, 

o máximo que nos foi dado acesso foram às bibliotecas, cujas pesquisas foram mediadas por 

bibliotecárias.  

Das ONGs e Fundações tivemos acesso também a algumas bibliotecas mediadas por 

bibliotecários. No entanto, pouca coisa e até mesmo nenhuma informação achou-se sobre 

estes jovens. Destas o Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia (COPIAM) e o 

Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM) foram um dos nossos alvos. 

Entretando, um estava fechado durante nossas visitas e o outro o responsável não estava 

presente por ser estudante e estar nos horários de aula. 

Quanto as secretarias SEMED E SEDUC, também não conseguimos nenhum registro 

que fosse feito por eles. No caso da SEDUC o documento que nos foi apresentado foi o do 

senso do IBGE. 

Percebe-se com isto, que a mobilidade dos jovens indígenas, passa despercebida diante 

dos órgãos, fundações e secretarias. Pois os dados que conseguimos nestas instituições, não 

eram nada feito por eles mesmos, mas livro, revista ou censo produzido por outros órgãos. 



 
 

Esta falta de percepção faz com que as políticas públicas que asseguram direitos a esta 

juventude passem também despercebidas, perdendo-se com isto, uma notória qualidade na 

educação.  

A juventude indígena apresenta características peculiares na cidade. Enquanto em 

grande parte das comunidades indígenas existe um processo em que de passagem da infância 

para a vida adulta, na urbe esse processo acontece aos moldes da tradição ocidental, passando 

pela adolescência, englobando a juventude. Contudo, o jovem indígena passa por um processo 

com mais complexidade, devido a imagem que a sociedade tem sobre etnias que se distanciam 

do paradigma estabelecido.                 

Nos documentos antigos encontramos ainda uma relutância dos pais quanto à 

permissão de deixar seus jovens virem à cidade para estudar. E ainda, os motivos de migração 

não estão vinculados diretamente com a falta de estrutura sócio-econômica, mas quanto à 

determinação de outrem e por eles terem uma perspectiva ideológica quanto à educação não-

indígena, classificando-a como algo melhor, mais útil, para suas vidas. Esta última é 

intensificada nos dias atuais, bem como a falta de estruturação, pois é possível que isto tenha 

ocorrido devido ao processo político, social e econômico que atinge o país e que exige um 

acompanhamento de todas as comunidades. E como as aldeias indígenas não acompanharam 

este movimento acabaram desestruturando-se.       

Esta desestruturação teve como conseqüência maior mobilidade dos jovens para a 

cidade tentando melhorar sua condição de vida e até mesmo ajudar quem está na aldeia, 

muitas vezes relacionadas ao processo de militância para requerer direito a terra e a condições 

para se manterem nela. Esta melhoria é vista com certa dose de ilusão, pois algumas, 

conforme visto em citações, são feitas sob promessas que muitas vezes não são cumpridas. 

Contudo, esta migração para Manaus desencadeou em algumas etnias o distanciamento de 

suas tradições, e até mesmo distanciamento geográfico (espacial), pois já não querem mais 

viver em suas aldeias e comunidades. Entretanto, nem todas agem da mesma maneira, os 

cocamas, por exemplo, mantém o desejo de voltar para seu lugar de origem, estes querem 

apenas alcançar a estabilidade que não tem como conseguir em sua aldeia.      

Os documentos que encontramos datam de um período que não havia nenhuma 

política educacional voltada especificamente para os indígenas até dias mais recentes onde já 

existe esta tal preocupação. No entanto, apesar de existir tanto na Constituição quanto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e no Referencial Curricular Nacional para a Educação 



 
 

Indígena (RCNEI) direitos que asseguram uma educação distinta para os indígenas, estes ao 

migrarem para a cidade são incluídos numa educação tal qual os demais. Desta forma, alguns 

apresentam “dificuldades” na aprendizagem, dentre estas encontramos algumas referindo-se a 

linguagem, da qual se fosse feito como está assegurado na Constituição, devendo ser feito de 

forma bilíngüe,  esta dificuldade não seria um problema. Acrescenta-se a essa dificuldade a 

urgência de apoio financeiro para contribuir com necessidades de subsistência e acadêmicas, 

sendo esta, um dos fatores que contribuem para que alguns destes jovens permaneçam na 

cidade.   

A discriminação aos indígenas na escola é outro fato que ocorre segundo os resultados 

obtidos. Ela parte, segundo os dados, dos alunos, e quanto a isto não existe uma preparação 

específica para os professores orientarem de uma forma correta o proceder dentro da sala de 

aula. Não existe uma interculturalidade da qual eles tem direito. Isto pode ser um dos 

responsáveis da “vergonha” que sentem por serem indígenas. A etnicidade destes jovens está 

sendo classificada e distribuída por traços culturais, quando segundo Barth (1998) , deveria 

ser articulada e mantida dentro da diversidade étnica, e estas deveriam ser feitas na escola. 

Assim, o reconhecimento étnico que deveria ser feito da multiplicidade das práticas sociais 

articuladas entre a educação e a identidade está sendo ignorada. 

A escola é um lugar onde pode existir a transformação da sociedade, pois é nela que 

acaba por concentrar os focos educacionais, devido sua diversidade cultural. Se a educação 

indígena não tiver a especificidade, a interculturalidade e o bilingüismo que são assegurados 

por direito, a identidade destes jovens entra em um conflito mais incisivo e com uma 

amplitude que não se restringe somente a aspectos individuais, mas a uma relação com toda a 

cultura que o cerca. Criando assim, um distanciamento de seus costumes sem uma devida 

liberdade, por não estarem em nenhum momento recuperando suas memórias históricas, 

considerando suas identidades étnicas como alheias e ainda desvalorizando sua língua. 

As circunstâncias sócio-educacionais, sócio-políticas e sócio-culturais que abrangem a 

condição dos jovens estudantes indígenas estão, segundo os documentos encontrados e 

analisados, deixando a margem toda uma riqueza cultural que poderia ser aproveitada para dar 

importância a alteridades, onde a compreensão desse outro pudesse ser dada com uma devida 

atenção de modo que o alheio não viesse a ser algo distante nas escolas de Manaus.       
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ANEXO I – Matriz   

 

 
Categorias Especificações Citações 

 

Motivos da 

migração 

Determinação 

de outrem  

O diretor de índios do Rio Abacaxis enviou os jovens 

mundurucu para que fossem educados na cidade, nos 

ofícios apropriados à sua condição e gênero.” 

(SAMPAIO, 2006, p.134) 

Concepção 

do indígena 

sobre a 

educação 

do não-

indígena 

Valores 

tradicionais 

Os moradores não querem mandar seos filhos para a 

escola. […] antes querem, dizem elles, que seos filhos 

aprendão a caçar e a pescar do que ler (COELHO, 

1861, p. 22) (SAMPAIO, 2006, p.140) 

Educação não-

indígena 

Algumas tribus indígenas do Amazonas vão chegando 

a reconhecer que com a educação e a instrucção é que 

virão a ser úteis a si e a Sociedade; e esse 

reconhecimento já alguns chefes delles tem 

manifestado ao actual Exmo. Presidente da Província, 

que tem sabido gravar-lhe co coração o dito princípio. 

(A ESTRELLA DO AMAZONAS 23/03/1852) 

(SAMPAIO, 2006, p.135) 

 

 

Condições 

 

 

Escolar 

Nos primeiros meses de funcionamento, ingressaram 

o “índio menor de nome João de nação Moravá” e o 

“menor Romualdo, que com este lhe será apresentado, 

filho da índia Felippa, viúva do principal da tribu 

Miranha, Agostinho Minguens” (A Estrella do 

Amazonas, jornal de 16/02/1859, expediente de 

11/07/1858 e jornal de 09/10/1858, expediente de 

18/06/1858). Este último teve sua admissão 

intermediada pelo Diretor Geral de Índios. Romualdo 

mostrou-se muito apto para o aprendizado da música, 

alcançando a posição de melhor aluno da classe dos 

mais adiantados, onde tocava requinta (RPAM, 

03/11/1860. Doc. N. 3: “Mapa de adiantamento da 

aula de musica dos Educandos artífices”) (SAMPAIO, 

2006, p.152) 
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Motivos da 

migração 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificuldades na 

aldeia:  

busca de ensino 

profissionalizan

te, atendimento 

a saúde 

A matriarca Terezinha Sateré – que hoje mora em 

outra comunidade Sateré localizada no Tarumã -, 

vivia na comunidade de Porto Alegre, no Rio Andirá, 

teve 7 filhos e ficou viúva. Embora recebesse “ajuda” 

da FUNAI (um rancho), passava muitas dificuldades 

na aldeia e então em 1970, permitiu que duas de suas 

filhas – entre elas Zenilda Ferreira Silva, na ocasião 

com 15 anos – viessem para Manaus trabalhar como 

doméstica na casa de pessoas ligadas a FUNAI, sob 

promessa de receberem educação escolar, alimentação 

digna e cuidados, o que não foi cumprido. (SANTOS, 

2009, p.47). 
Altacy está em Manaus há dez anos. Ela veio 

acompanhada de três colegas da etnia cocama, que 

voltaram para sua aldeia depois de seis meses em Manaus. 

“Eu só fiquei porque consegui um trabalho. Depois de 

muitas tentativas, entrei no curso Normal Superior, na 

UEA, quando não tinha cota para indígena”, diz Altacy, 

que afirma que sua vinda para Manaus ocorreu “após 

conversas com parentes”, em uma época em que ainda não 

existiam pólos universitários na região do Alto 

Solimões.(FARIAS, Entrevista retirada do Jornal A 

Crítica, 4/04/10)   

 

 

Determinação 

de outrem   

Em 1928 fui estudar em Manaus, no Colégio dos Padres 

[salesianos]. Colégio grande, lá em Manaus! Eu fiquei só 

um mês. Quem me levou foi padre José. Ele levou índio [a 

Manaus], pra mostrar [aos brancos] que índio não tem boca 

no estômago nem rabo (homem dessana, 95 anos, 

comunidade Taracuá/ rio Uaupés, citado por Weigel, 

2006). 

 

 

 

 

 

Motivos 

para voltar à 

aldeia  

 

 

 

 

 

 

Estabilidade 

“Se você conversar com qualquer indígena vai 

perceber que ele está sempre querendo voltar para a 

sua aldeia”, diz a cocama Altacy Corrêa Rubin, 

nascida na comunidade São Gabriel, no Município de 

Santo Antônio do Içá. Altacy é uma das indígenas, 

que nos últimos anos, vieram morar em Manaus em 

busca de formação educacional. Para ela, dois dos 

principais motivos que levam indígenas a sair de suas 

comunidades é a busca de atendimento de saúde e 

qualificação profissional.“Qualquer pessoa do interior 

vem para a cidade para ter uma oportunidade melhor. 

Com o indígena não é diferente. Mas, depois que 

consegue se estabilizar, de alguma forma, quer voltar 

para sua comunidade de origem”, diz. (FARIAS, 

Entrevista retirada do Jornal A Crítica, 4/04/10)   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos 

para não 

voltar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda dos 

costumes  

[...] muitas índias que descobriram os costumes diferentes 

nas cidades e quando voltavam para suas aldeias não 

sabiam mais comer a comida tradicional e nem queriam 

trabalhar nas roças e nem mesmo casar com índio [...] Foi 

assim que começou o processo de destribalização acelerada 

no Rio Negro; e houve a diminuição de casamentos 

tradicionais, porque certos rapazes perdiam de vez as 

primas e começou haver a diminuição de população 

indígena (ALENCAR, 2009, p.32). 

[...] Uma vez acostumados às grandes cidades eles não 

querem mais voltar em geral no seu lugar de origem, ou 

quando eles voltam eles não se acostumam mais com o 

estilo de vida tradicional indígena de ter que ir para a 

colheita, trabalhar a terra, carregar paneiros da cabeça, ir 

pescar sem pegar nada, participar dos trabalhos 

comunitários (eles não participam mais, já que eles se 

acostumaram a uma vida individual e muitas vezes 

solitária, e, ao mesmo tempo, eles não vão trabalhar com 

os outros, porque eles se sentem melhores que os outros, 

‘agora, são pessoas da cidade’); alguns não querem mais 

ficar no seu lugar de origem, porque eles não conseguem 

mais falar a sua língua, porque eles perderam os costumes 

de vida indígena. Eles preferem permanecer na cidade, 

porque a mesma lhes traz mais facilidade: eles têm um 

trabalho, eles têm sua comida cotidiana, eles podem ir às 

festas sem que ninguém os pertube com isso e lhes lembre 

determinadas regras de comportamento. Eles podem ter 

filhos e amantes. Eles (elas) lá são seus próprios donos. 

(BERNAL, 2009, p.163-164) 

 

 

 

 

Concepção 

do indígena 

sobre a 

cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Escola 

[...] a escola não educa para os trabalhos que têm no 

interior, ela cria expectativas que os Índios não 

tinham antes, e acaba por produzir jovens que se 

tornam estranhos para as suas próprias comunidades. 

A maior parte desses jovens que estudam não tem 

nenhuma condição de prosseguir na universidade 

como a maior parte dos filhos de agricultores brancos 

e de filhos civilizados. A maior parte do que é 

ensinado não serve para encontrar emprego. Uma vez 

completado o ensino médio, os jovens não querem 

mais voltar para as suas comunidades. Eles ficam 

aqui, fazendo besteiras, bebendo cachaça, ou vão 

embora para percorrer o mundo. (informação verbal) 

(BERNAL, 2009, p.162). 

Concepção 

do não-

indígena 

sobre o 

indígena  

[...] os mais jovens saem enganados pela educação escolar. 

Muitos alunos (meninos e meninas) não têm mais 

habilidades para trabalhar nas atividades tradicionais 

indígenas (como trançar, pegar a mandioca, carrega a 

macaxeira, fazer o beiju, torrar a farinha, preparar o peixe, 

etc.), pelo fato que eles passam a maior parte da sua 

infância e da sua adolescência na escola. Quando eles 

terminam seus estudos de ensino fundamental e ensino 

médio, a maioria deles procura uma nova maneira de viver: 



 
 

 

 

 

 

 

ter um salário, alguns se empenham no trabalho das 

escolas (como professores, homens e mulheres), outros 

procuram pessoas que possam levá-los fora. É nesse 

momento que intervêm os que estão há mais tempo na 

cidade: eles encontram um trabalho para uma pessoa e 

depois mandam cartas dizendo que essa pessoa pode vir 

(BERNAL, 2009, p.163-164) 
Tudo muda na cidade. Você precisa fazer igual aos outros, 

se você não quiser ser observado e discriminado, porque 

você vem do interior. Na escola, a gente sente dor no 

coração quando alguém lhe diz ‘Índio’. Na realidade, eles 

não sabem o que é ser Índio. Nem os professores [...] Você 

vê os textos de história, e eu que sou um Índio, eu não 

conheço esses Índios dos quais esses livros falam. Mas é 

assim [...] a gente deve se adaptar se a gente quiser 

conseguir. (informação verbal) (BERNAL, 2009, p.165)     

 

 

 

Mito sobre a 

imagem do 

indígena  

Eu tenho um aluno que não tem dificuldade. Nem parece 

índio! É bonito, tem cabelo bonito, encaracolado, não tem 

aquele cabelo liso. O pai dele não é índio, só a mãe. o pai 

tem o segundo grau e veio conversar comigo; a mãe não 

tem o segundo grau, mas os irmãos do primeiro casamento 

do pai têm até faculdade. Um é ... parece que engenheiro; 

outra é pedagoga... (em seguida outra professora comenta) 

“Eu só soube que o aluno dela é índio no dia em que eles 

apresentaram uma dança na escola, na festa do Dia do 

Índio” (FREIRE, 2009, p. 95) 

 

 

 

Discriminação 

A discriminação é dos próprios alunos e a professora 

deve cortar logo no início. Tive duas alunas indígenas 

no ano passado [2003] que vinham pintadas [pois 

participavam de rituais noturnos] e quando foram 

discriminadas eu perguntei: “quem gosta de farinha?”. 

Muitos responderam: “eu”. Então eu falei da nossa 

origem indígena. (FREIRE, 2009 p.93-94) 

 

 

 

 

 

“Dificuldades” 

em sala de aula  

[...] eles têm dificuldades na aprendizagem. Porque eu 

acho assim... o tipo de vida que levam é bem diferente e 

quando você passa certas situações dentro da sala de aula 

em termos de conteúdo, ou é falta de interesse... é porque 

eles não conseguem mesmo assimilar tudo o que o 

professor tá querendo explicar. Mas existe uma 

dificuldade. ((FREIRE, 2009, p. 110-111) 
Um pouco na aprendizagem, na questão da leitura, da fala, 

da linguagem oral, eles têm dificuldades. Porque o meio 

em que eles vivem, é um. E aí eles chegam a escola e tem 

outro; uma outra forma oral da fala. Que... apesar da gente 

falar língua portuguesa... mas na forma como ele 

pronuncia, ele não pronuncia tal como nos pronunciamos. 

Algumas palavras eles expressam e ... mas aí os 

professores têm que ter a sensibilidade de saber até que 

nível vai  essa dificuldade. Ou seja, diferenciar se 

realmente ele tá com dificuldade ou é só uma questão da 

cultura, do ambiente que ele vive que não está sabendo, na 



 
 

verdade, expressar corretamente como nós achamos que é 

correto, como para nós é correto. (pedagoga). ((FREIRE, 

2009, p. 116) 

 

 

 

Concepção 

do indígena 

de si próprio  

 

 

Vergonha e 

Negação da 

própria 

identidade 

[...] o nosso aluno indígena, ele tende a esconder sobre a 

sua origem. Ele não quer expressar, ele não quer dizer que 

ele é indígena. Na verdade, ele sente... na verdade, um 

pouco assim, de vergonha da sua própria cultura 

(pedagoga). ((FREIRE, 2009, p. 116) 

“os alunos daquela região estavam com medo dos 

missionários; queriam ser ‘brancos’ apesar de terem 

os traços fortes de índios” (ALENCAR, 2009, p.31). 
A maioria dos nossos jovens que têm saído até hoje, foi 

porque eles pensaram que a Educação dos Velhos, a 

educação indígena lhes fosse de fato uma vergonha, a tal 

consideração “índio” lhes era uma ofensa(ALENCAR, 

2009, p.32). 

Concepção 

do indígena 

sobre o não-

indígena  

 

Racismo 

Eles, os educadores brancos, escondem o racismo de certa 

forma e, através de seus ensinamentos querem que os 

nossos filhos sejam brancos, o que não é possível, a não ser 

na capacidade e na inteligência e, somente nisso  

(ALENCAR, 2009, p.29-30) 

  

 

Falta de apoio 

para estudar 

[...] nós não recebemos ajuda. Passamos dois anos 

estudando sem assistência, sem saber se o que 

fazíamos tinha validade. Hoje agente não te nenhum 

reconhecimento por parte da Universidade’, dizia uma 

das mulheres da AMARN que tinha participado 

durante os dois anos do curso seqüencial dos 

internatos das religiosas salesianas. (BERNAL, 2009,  

p.144)      

 

 

 

 

 

 

 

 


