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Este texto tem o propósito de apresentar alguns aspectos da situação da educação 

escolar na Terra Indígena Vale do Javari e o trabalho de assessoria que o Centro de 

Trabalho Indigenista (CTI) vem realizando desde 2002 junto às comunidades Matis e 

Marubo do rio Ituí. 

 

A Terra Indígena Vale do Javari  

 

A Terra Indígena Vale do Javari tem uma extensão de 8.527.000 hectares e um 

perímetro de aproximadamente 2.068 km. É a 3ª maior área indígena do Brasil. Está situada 

na região do Alto Solimões, no sudoeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira do 

Brasil com o Peru. Esta área foi reconhecida como Terra Indígena “para o usufruto 

exclusivo das populações indígenas que nela habitam” pelo Governo brasileiro em 1999, 

demarcada fisicamente em 2000 e homologada pela presidência da República em maio de 

2001. Abrange áreas drenadas pelos rios Javari, Curuçá , Ituí, Itacoaí e Quixito, além dos 

altos cursos dos rios Jutaí e Jandiatuba, compreendendo terras dos municípios brasileiros de 

Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Jutaí. 

A atual disposição espacial dos muitos povos indígenas que hoje ocupam o Vale do 

Javari é resultado tanto das inter-relações historicamente mantidas entre as diversas 

sociedades indígenas da região, quanto reflexo da expansão das frentes extrativistas que 

forçou alguns deles a procurarem refúgio dentro dessa área (Campanha Javari, 1986; 

FUNAI, 1998). O território desses povos é basicamente delimitado em função das suas 

necessidades de subsistência e da distância que mantêm dos não-índios e dos grupos rivais, 

tendo muito dos seus territórios de ocupação contíguos uns aos outros. Esses povos são 
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falantes de línguas pertencentes a duas famílias lingüísticas. Os Kanamari e Tsohon Djapá 

da Família Katukina; o Marubo, Matis, Mayoruna, Kulina e Korubo da Família Pano. Além 

da presença de cerca de oito grupos indígenas isolados. 

Com base nos levantamentos realizados nos anos de 2003, 2004 e 2005 por várias 

instituições atuantes na região, a população da área está em torno de 2.601 índios, 

considerando somente os grupos contatados. Se incluirmos as melhores estimativas para os 

grupos isolados, de presença confirmada, este número poderia aumentar em mais algumas 

centenas de pessoas. 

Os povos indígenas do Vale do Javari possuem uma marcada semelhança genérica de 

traços sócio-culturais, mas são também portadores de diferenças significativas entre si. 

Assim, a habitação em malocas, o uso de ornamentos faciais, a tatuagem, as nomenclaturas 

de parentesco que lembram os sistemas australianos e as fragmentações das unidades 

etnopolíticas são comuns entre eles.  

A região do Vale do Javari foi durante muito tempo evitada pelos não-índios devido 

às doenças comuns na área e a reação dos índios em defesa dos seus territórios. Entre 1870 

e 1911, época do primeiro ciclo da borracha, a região do Javari começou a ser efetivamente 

ocupada pelos neobrasileiros – com as conseqüências sabidas para os povos indígenas: 

depopulação drástica ocasionada por doenças novas, “correrias” e assassinatos, e, por fim, a 

submissão dos homens como mão-de-obra sob o regime do “barracão”. A partir de 1915, a 

produção de borracha pelo Oriente fez o preço da borracha amazônica cair, e a região, 

assim como toda a Amazônia, começou a entrar em um forte processo de estagnação 

econômica, com inúmeros seringais sendo pouco a pouco abandonados. Como 

conseqüência disso, em 1930, a maior parte dos habitantes não-índios dos inúmeros 

seringais da região começou a abandonar suas “colocações”. 

A partir da década de 1920, a região do Vale do Javari começou a se voltar para a 

exploração madeireira como resposta à crise do preço da borracha, e a economia regional 

foi sendo centralizada na produção e beneficiamento desse recurso florestal. 

Atualmente a enorme riqueza biológica e cultural da TI Vale do Javari está sob a 

guarda, quase exclusiva, dos povos indígenas, isolados ou aqueles em contato permanente 

com as sociedades nacionais. 
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A educação escolar na Terra Indígena Vale do Javari 

 

Segundo o relatório “A situação da Educação Indígena no Vale do Javari”, emitido 

pelo CIVAJA, em março de 20031, as primeiras experiências de ensino escolar no Vale do 

Javari foram iniciadas na década de 40, pela Missão Novas Tribos do Brasil. Objetivando a 

conversão dos índios, os missionários alfabetizaram inicialmente alguns Marubo, para que 

pudessem ler a bíblia. Ainda segundo esse relatório, na década de 80, a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI – órgão indigenista oficial brasileiro, subordinado ao Ministério da 

Justiça) começa a instalar as primeiras escolas. 

Na maioria das aldeias, mesmo as poucas onde houve atuação de missões ou da 

FUNAI, as lideranças indígenas, frente à necessidade de dominar os códigos da relação 

com a sociedade nacional, mandam jovens às cidades do entorno (Atalaia do Norte, 

Benjamim Constant, no estado do Amazonas, Cruzeiro do Sul, no estado do Acre) para 

estudarem, aprenderem português e serem futuros interlocutores da comunidade com o 

mundo dos “nawa” (brasileiros, não-indígenas em geral). Isso já é feito há várias gerações, 

e como exemplo, podemos citar o fato de que os homens hoje que estão à frente das 

associações indígenas do Vale do Javari, em sua maioria, passaram a maior parte de sua 

vida nas cidades do entorno.  

Dentre esses homens formados muito mais na convivência cotidiana e na experiência 

de vida entre os não-índios do que pela educação formal que recebem nas escolas das 

cidades da região (que de resto são de má qualidade mesmo para os não-indígenas), alguns 

conseguiram fundar associações indígenas e realmente se tornaram intermediários entre as 

comunidades e a sociedade nacional. Muitas vezes a história de vida destes homens, já que 

conseguiram se estabelecer nas cidades e ao mesmo tempo se tornar lideranças frente ao 

mundo dos “nawa”, são consideradas como um exemplo do sucesso da estratégia de 

mandarem os filhos estudar fora. 

No entanto estes casos são exceções. A maioria dos indígenas que saem desde cedo 

de suas comunidades não consegue ser mais que empregados braçais, muito mal 

remunerados, quando não trabalham em troca apenas de estadia e comida. Sofrem também 

preconceito por parte dos regionais e problemas de adaptação na sociedade local. Muitos 
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não conseguem concluir seus estudos por falta de apoio financeiro, e voltam para suas 

comunidades, tendo problemas também para se readaptarem a elas. Portanto, apesar desta 

estratégia permitir que os indígenas conheçam a realidade dos brancos ao seu redor, ela 

gera vários problemas sociais, como a evasão de jovens rapazes, o envolvimento destes 

com drogas e bebidas, a entrada de doenças, principalmente venéreas nas comunidades, etc. 

Atualmente existem 141 alunos (10 % da população de alunos que estudam nas suas 

comunidades) dos 5 povos habitantes da Terra Indígena Vale do Javari estudando nas 

escolas das cidades da região. Um dos objetivos de uma escola de qualidade na aldeia é 

justamente ser uma alternativa a essa prática de êxodo de jovens.  

No Brasil, desde a Constituição de 1988, os indígenas têm o direito garantido por lei 

de definirem uma organização escolar própria e elaborarem os conteúdos a serem 

desenvolvidos nas aulas, de acordo com os interesses de suas comunidades, suas 

especificidades culturais, seus sistemas produtivos e rituais, etc. 

Desde 1992, a responsabilidade pela construção e manutenção das escolas, bem como 

o pagamento de salários dos professores indígenas no Brasil, passam da FUNAI para as 

secretarias estaduais de educação. Segundo as leis, as secretarias estaduais têm a opção de 

firmarem convênio com as prefeituras locais, fazendo com que as escolas indígenas se 

tornem responsabilidade do município, e este receba de forma direta os recursos destinados 

para a construção, manutenção das escolas e pagamento de salários dos professores. Dessa 

forma, o governo brasileiro, ao invés de gerar programas de educação específicos e 

diferenciados para os povos indígenas, fez com que a educação escolar indígena se tornasse 

subordinada ao sistema nacional de ensino, que é o mesmo para todos os brasileiros. Assim, 

o que o Estado brasileiro reconhece na lei, não garante na prática: as escolas indígenas 

estão atualmente dependentes das políticas das secretarias estaduais ou municipais de 

educação, já que destas vem o recurso financeiro que as sustenta. As escolas indígenas são 

obrigadas a se amoldarem ao sistema nacional (único) de educação. O Ministério da 

Educação possui uma Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena, mas para ela não 

garante recursos próprios ou sistemas específicos de controle, que viabilizariam, pelo 

menos em parte, o enunciado em lei. 

No caso específico da Terra Indígena Vale do Javari, a prefeitura de Atalaia do Norte 

é a responsável pela construção e manutenção das escolas indígenas e pagamento de salário 
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dos professores, enquanto a secretaria de educação do Amazonas é responsável pela 

formação dos professores indígenas. 

Para qualquer um que visita as comunidades do Vale do Javari, fica claro o descaso 

da prefeitura deste município em relação às escolas indígenas. A entrega de material 

didático e merenda é insuficiente, a maioria das escolas não possui nem mesmo cadeiras 

para os alunos, não há manutenção da estrutura física. As escolas são construídas e 

mantidas apenas pelas comunidades, sem apoio nenhum da prefeitura.  

Em relação à formação de professores, o Ministério da Educação tem como política 

estimular e cobrar das secretarias de educação dos estados a elaboração de programas de 

formação de professores indígenas sem, entretanto, garantir os recursos necessários para os 

mesmos. Apesar de ser uma conquista política de organizações indígenas e indigenistas, 

que lutaram para que as próprias comunidades escolhessem, entre os seus, os que seriam 

professores, essa formação em massa se iniciou em praticamente todas as regiões do país 

somente para cumprir metas e exigências de governo, elaboradas sem a discussão com os 

povos indígenas ou consideração das realidades locais. A situação do Vale do Javari não 

foge a regra.    

Os jovens indígenas escolhidos para assumirem o cargo de professores no Vale do 

Javari freqüentam o Curso de Formação de Professores Indígenas promovido pelo Estado 

do Amazonas. Esse curso está em seu início, a primeira etapa aconteceu em 2000, tendo 

sido realizadas 4 etapas. Além da pouca freqüência de aulas (as etapas acontecem uma ou 

duas vezes por ano, com cerca de dois meses cada uma), o curso tem a fragilidade de não 

dispor de pessoal para acompanhar os professores indígenas em sua atuação nas escolas das 

aldeias, como o próprio projeto do curso prevê. Os jovens professores, ainda numa fase 

inicial de sua formação e sem um acompanhamento mais sistemático, se vêem, 

repentinamente, obrigados a arcar com toda a pressão de suas comunidades, que creditam à 

escola um papel fundamental na construção do futuro, e nem sempre conseguem suprir a 

demanda de alfabetizar as crianças e adultos e dar aulas de qualidade, se sentindo inseguros 

pela pouca formação que ainda possuem. 

Esse é o quadro geral que encontramos desde o início do nosso trabalho de assessoria 

política e pedagógica nas comunidades do Vale do Javari. Todos esses problemas e 

dificuldades que enfrentam os povos indígenas no desafio de fazer da escola um 

Publicado em www.trabalhoindigenista.org.br, em 07/06/2006. 5 



instrumento para sua autonomia social, política e econômica na relação com a sociedade 

envolvente, não são exclusivos da região que estamos tratando. Infelizmente, a educação 

indígena foi entregue à política eleitoreira dos municípios responsáveis pelas escolas 

indígenas. O descaso e despreparo dos órgãos governamentais para implementar escolas 

que respondam às especificidades culturais, históricas e às demandas de cada povo e a 

política descoordenada das secretarias de educação estaduais, municipais e do Ministério da 

Educação, são uma constante em se tratando da política educacional para os indígenas no 

Brasil. 

 

A atuação do Centro de Trabalho Indigenista no Vale do Javari 

 

A enorme riqueza biológica e cultural da TI Vale do Javari está hoje, como dissemos, 

sob a guarda quase exclusiva dos povos indígenas que nela habitam, isolados ou aqueles em 

contato permanente com as sociedades nacionais. A importância do conhecimento que estes 

povos indígenas possuem para o futuro das relações homem-natureza nas complexas áreas 

tropicais é subestimada ou mesmo desconsiderada nas políticas públicas para a região. 

Apesar dos direitos desses povos às suas terras estarem constitucionalmente assegurados e 

apesar da importância de se preservar grandes áreas representativas do ecossistema 

amazônico onde os processos ecológicos realmente ocorrem - e da importância que esse 

material genético terá para o futuro da humanidade - a região sob intervenção do projeto se 

encontra sob constante ameaça. Em 1999 o CTI estabeleceu uma parceria com a FUNAI, 

através do Departamento de Índios Isolados, que permitiu que estabelecêssemos relações 

próprias com os índios do Vale do Javari. Desde o início dessa parceria tínhamos claro que 

a garantia desse patrimônio cultural e ambiental, somente poderia ser dada através da 

participação nesse processo dos povos indígenas que ali habitam.  

Assim, foi com a preocupação da formação de cidadãos indígenas conscientes da 

responsabilidade em gerirem um patrimônio ambiental de oito milhões de hectares dentre 

os mais ricos do planeta, e onde vivem vários povos indígenas, que o programa educação 

tem se voltado prioritariamente em suas ações.2

                                                           
2 Atualmente o Programa Educação e Referência Cultural do CTI tem uma parceria importante na condução e 
execução do trabalho no Vale do Javari com a Coordenação Geral de Educação da Funai, ajustada través de 
convênio. 
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Por isso a proposta tem duas vertentes: a garantia de uma educação escolar bilíngüe e 

de qualidade para as crianças e jovens dos povos Matis, Marubo, Kanamari, Mayoruna e 

Kulina que habitam a Terra Indígena, atendendo o princípio da interculturalidade e o 

comprometimento com a preservação ambiental de seus territórios; e a formação 

complementar e continuada, para os jovens e autoridades indígenas nas áreas de 

conhecimento e capacitação que sejam necessárias para o controle da nova situação imposta 

pelo contato. 

Nossa proposta de ação procura contemplar a situação específica onde são 

características constitutivas da realidade da T.I. Vale do Javari: 

• a enorme distância entre as aldeias, somente acessíveis por rio, 

•  a ausência de professores indígenas qualificados e preparados para 

assumirem integralmente suas escolas, 

•  a carência de um quadro técnico de  assessores para acompanharem o 

trabalho nas escolas contribuindo na formação continuada dos professores indígenas,  

• a inexistência de professores indígenas com formação mínima de magistério 

superior para assumirem o segundo ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries), 

• a quantidade imensa de jovens indígenas que estão se deslocando para as 

cidades (principalmente Atalaia do Norte e Cruzeiro do Sul) com o propósito de 

continuarem seus estudos e que tem ficado a mercê da contaminação de doenças 

sexualmente transmissíveis, do apelo ao consumo desqualificado de drogas e bebidas 

alcoólicas e que se distanciam dos dilemas de seu próprio povo. No momento existem, 

como dissemos, 141 jovens indígenas nas cidades, o que significa um percentual 

aproximado de quase 10% da população escolar, índice realmente preocupante. 

Sabemos da importância da capacitação de pessoas indígenas comprometidas com os 

projetos de futuro de seus povos considerando a preservação ambiental e respeito à 

diversidade cultural. Não se trata de formar uma nova elite privilegiada, lideranças 

indígenas desvinculadas do contexto político e social das aldeias; mas de capacitar um 

conjunto significativo de cidadãos indígenas (em seu sentido pleno), com uma visão crítica 

e reflexiva sobre o “mundo dos brancos” e seu lugar diferencial neste mundo e capazes de 

afirmar o interesse de seus povos no mundo contemporâneo. 
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Assessoria aos Matis: 

As atividades específicas de educação escolar nas aldeias promovidas pelo Centro de 

Trabalho Indigenista na Terra Indígena Vale do Javari tiveram início em março de 2002 

junto ao povo Matis, como uma resposta à solicitação deles por um professor diferente dos 

professores regionais, um professor de “longe”, como diziam. O início das atividades 

formais de uma escola junto a esse grupo data de vários anos quando professores regionais 

contratados pela Funai e posteriormente pela prefeitura local de Atalaia do Norte iniciaram 

suas atividades ainda que de forma assistemática e descontextualizada.  Professores estes 

que em sua maioria possuíam pouca qualificação ou preparo para lidar com um grupo 

culturalmente diferenciado. Os Matis, contatados no ano de 1976, estavam decididos a 

aumentar seus conhecimentos sobre a sociedade nacional, entender melhor o português 

falado e escrito para dominarem os nossos códigos de comunicação e estabelecer relações 

mais simétricas nas suas idas à cidade. A escola era para eles o local privilegiado para 

atingirem esses objetivos e o professor de “longe” fundamental para esse processo. Nessa 

época os Matis passavam por um momento delicado e muito importante na redefinição de 

sua identidade e futuro. 

  Em setembro de 2000, Hilton Nascimento3 foi contratado por 1 ano pelo CTI como 

ecólogo responsável pela avaliação da situação  de disponibilidade dos recursos faunísticos 

em uma parte da  Terra Indígena Vale do Javari, quando passou a se relacionar  com 

representantes do povo Matis. 

Durante todo o período dos levantamentos ambientais manteve longos e constantes 

contatos com vários Matis e como conseqüência aprendeu a falar a língua Matis, se 

envolvendo com a situação desse povo, suas dificuldades, problemas e demandas. Desde os 

primeiros dias de contato com eles foi solicitado para vir a ser seu professor, profissional 

que estavam à procura há muito tempo devido à insatisfação com os professores 

contratados pela prefeitura. Os Matis passavam por um processo de redefinição de vários 

aspectos de sua identidade cultural e a presença de um professor comprometido com os 

valores Matis possuía uma posição estratégica fundamental para o futuro do grupo. Ao 

mesmo tempo nas suas idas a cidade Hilton pôde acompanhar várias vezes as equipes Matis 

que se revezam no trabalho junto ao Posto de Vigilância da FPEAVJ (Frente de Proteção 

                                                           
3 Mestre em Ecologia pela University of East Anglia, Reino Unido. 

Publicado em www.trabalhoindigenista.org.br, em 07/06/2006. 8 



Etno Ambiental Vale do Javari) no limite da Área Indígena, quando estes, após receberem 

seus honorários, iam para Atalaia ou Tabatinga fazer compras de bens que já faziam parte 

de seu cotidiano, como roupas, redes, sandálias, cartuchos, espingardas, gasolina, sal, 

panelas, sabão, etc. Durante essas compras pôde ver a dificuldade que tinham para lidar 

com o dinheiro, sem terem conhecimento nenhum dos valores, preços e conseqüentemente 

do troco, sendo assim muitas vezes enganados pelos comerciantes. 

Como resposta a essa demanda por um professor que realmente os ensinasse a ler e 

escrever, a melhorar o seu domínio da língua nacional, a contar dinheiro e que trouxesse 

outros conhecimentos do mundo dos brancos, o CTI assumiu o compromisso de tornar 

Hilton Nascimento o professor dos Matis por um período determinado acordado com as 

autoridades Matis. 

Foi nesse contexto que o Programa de Educação e Referencial Cultural do CTI teve 

início dentro da Terra Indígena Vale do Javari. O desafio era implantar uma escola de 

qualidade, colaborando na formação dos professores Matis já selecionados pela 

comunidade, na elaboração de materiais didáticos específicos e que ao mesmo tempo 

respeitasse e valorizasse as tradições desse povo. Uma Escola que se tornasse uma 

referência enfim para seus futuros embates com as políticas oficiais. 

Passados 3 anos, avaliando nossa atuação junto aos Matis, podemos dizer que houve 

uma democratização do acesso e domínio da técnica de leitura, antes restrito   a um 

pequeno grupo de 20 jovens Matis do sexo masculino. O trabalho permitiu uma ampliação 

desse conhecimento para mais 42 Matis das gerações mais novas e mais velhas e permitiu 

pela primeira vez o acesso das mulheres a essa técnica tão valorizada por eles, como 

também uma ampliação considerável do conhecimento dos 20 jovens já iniciados 

anteriormente nas técnicas da alfabetização. Entretanto, avançamos pouco, considerando as 

nossas expectativas, em relação à formação e capacitação dos 2 professores Matis, 

escolhidos pela comunidade antes da nossa chegada na área. Esta era uma das nossas 

atenções devido ao despreparo e dificuldades desses professores em sua tarefa de ensinar. 

Os dois professores Matis durante o período de trabalho viveram e continuam vivendo 

dificuldades e dilemas para cumprir as burocracias determinadas pela Secretaria Municipal 

de Educação. Não são treinados nos cursos de formação para o dia a dia da atividade de ser 

professor, mas depois são cobrados como professores capazes de entender as burocracias 
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do estado. Retornam dos cursos de formação com belos discursos sobre educação escolar 

indígena diferenciada que ainda não são capazes de conceber e aplicá-los na prática. Ao 

mesmo tempo que nos cursos da Secretaria de Educação do estado do Amazonas ouvem 

tanto falar de educação diferenciada, precisam cumprir as determinações da Secretaria 

Municipal de Educação de Atalaia do Norte que cobra aulas de segunda a sexta, férias de 

acordo com o calendário escolar nacional, matrículas, séries dos alunos, preenchimento 

correto dos diários escolares, etc. Exigências formuladas sob os tímidos e impotentes 

protestos dos demais órgãos governamentais responsáveis pela educação indígena no país. 

 Esta situação tem deixado os professores Matis confusos e com um sentimento de 

inferioridade por não serem capazes de preencher a freqüência, ou os diários de classe e 

satisfazer as burocracias municipais. Isso também tem resultado em um investimento e 

gasto de tempo para tentar entender e corresponder a essas expectativas, desfocando a 

atenção do que deveria ser a preocupação central: a melhoria do ensino e o processo de 

aprendizagem de seus alunos. A educação escolar indígena diferenciada tem sido, pelo 

menos no caso do Valo do Javari, apenas um belo discurso, na prática local ela segue 

rigorosamente todas as normas e regras da educação nacional. Tudo isso tem sido resultado 

da política educacional vigente no Brasil.  

Nesse eixo limite os Matis muitas vezes vêem a escola como um local onde se 

apropriam do conhecimento dos nawa, e se aproximam dele, mas os dois professores, após 

ouvirem durante o curso de formação o discurso corrente de valorização da cultura indígena 

na escola – um discurso vazio, já que não são discutidos métodos reais de apropriação da 

escola como meio de valorizar e transmitir a cultura indígena – vêem a escola como o local 

privilegiado na produção de indivíduos Matis, e desvalorizam a transmissão do 

conhecimento tradicional que não seja incluído no espaço da escola. Há, portanto, posições 

conflitantes entre os professores e o restante da comunidade no que diz respeito à 

apropriação da escola. 

Estes são alguns dos impasses com que temos nos debatidos. Em março de 2004, 

conforme o acordado anteriormente com as autoridades Matis, Hilton deixa de residir na 

aldeia e, portanto deixa de ser o responsável pelo andamento da  escola, para se tornar para 

os Matis aquele que se responsabilizaria pelos cursos de  formação continuada aos jovens 

adiantados (incluindo os professores) em cursos e oficinas modulares na cidade de 
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Tabatinga e pelo acompanhamento pedagógico da escola Matis, visitando a comunidade 

com regularidade. Esta mudança de posição não foi do agrado dos Matis. Ainda hoje existe 

por parte das lideranças da comunidade uma grande resistência em relação à atuação 

solitária dos professores indígenas e a presença de um professor não-índio ainda é 

importante para a comunidade para a legitimidade da escola. Isso resulta da expectativa que 

possuem das escolas como forma de apropriação dos conhecimentos e técnicas dos brancos, 

o que no ponto de vista deles, e com muita legitimidade, somente um branco pode ser capaz 

de ensinar.  

Durante o trabalho foram produzidos os seguintes materiais didáticos: 

• “Alfabetização em Português 1”, 

• “Alfabetização em Português 2” 

• “Txuikin Tanawae Buanakit” (caderno de alfabetização na língua) 

• Matsën Txu Darawakit: Palavras Matis 

Este último um livro bilíngüe e resultado do trabalho conjunto de professores e 

alunos Matis e do educador do CTI. É a primeira produção impressa na língua Matis e 

totalmente realizada pelos Matis. É necessário ainda que possamos contar com consultoria 

de um lingüista especialista em língua Pano, para aprofundar a discussão junto a um povo 

ágrafo da criação de uma grafia para a sua língua. Este é um longo processo, que estamos 

apenas provocando com a elaboração do livro “Palavras Matis” e do caderno de 

alfabetização em Matis. 

• Estudos da Sociedade e Natureza: caderno de estudo 1 e 2 

Elaborados em português, nos anos de 2002 e 2003 respectivamente, estes cadernos 

devem ser entendidos como um almanaque em que textos e informações diversas se 

completam com o objetivo de levar os alunos a um conhecimento da linguagem 

cartográfica, direitos indígenas quanto às terras e o processo de demarcação, 

reconhecimento de aspectos do mapa do Brasil valorizados pela sociedade envolvente, 

fronteiras e seus significados da região, as ameaças ambientais e as ameaças à saúde. 

• Computação Básica 

Elaborado em 2004 tem como proposta a organização das informações básicas para o 

uso do computador pelos alunos Matis, durante a realização de um curso nas cidades de 

Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia) para os jovens adiantados promovido pelo CTI. A 
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intenção também foi atender a uma demanda desses jovens, desmistificando a 

complexidade do uso do computador, reiterada pelos servidores das instancias oficiais 

como indicativo de sua qualificação. 

 

 Assessoria aos Marubo: 

Passado um ano do início do acompanhamento à escola Matis, uma comunidade do 

povo Marubo (Rio Novo, próxima à aldeia Matis) também solicitou do CTI um professor 

de “longe”, tendo sido enviada uma professora4 em julho de 2002. A experiência escolar 

nessa aldeia data desde 1989, com a presença de missionários que permaneceram na aldeia 

por 5 anos. Após esse período teve inicio uma seqüência de professores da FUNAI e depois 

da Secretaria Municipal, contratados localmente e sem muita orientação. As lideranças da 

aldeia começaram a solicitar o apoio do CTI na garantia de um professor de confiança que 

pudesse implementar a escola na aldeia e garantir uma melhor habilidade no uso do 

português falado e escrito. A principal responsabilidade desse professor seria não o de dar 

aulas na escola, responsabilidade já assumida por 2 professores Marubo, mas auxiliá-los 

nas atividades didáticas e na elaboração de materiais didáticos, assumindo apenas a turma 

da noite composta por aqueles que tinham a real necessidade de dominar o português, como 

os professores, agentes de saúde e outros que eventualmente vão trabalhar na cidade. Esta 

professora permaneceu na aldeia até fevereiro de 2004. Neste momento sua função é a de 

assessora, responsabilizando-se pelo acompanhamento pedagógico nesta aldeia e na 

organização dos cursos de formação continuada para os professores Marubo. 

Entre os Marubo do Rio Novo, atualmente estão em processo final de elaboração os 

seguintes materiais didáticos: 

• O livro dos Remédios: “Mani Pea Rao”; resultado de um trabalho de 

pesquisa levado pelos professores Marubo com a assessoria da educadora do CTI. 

Apresenta um acervo de plantas medicinais utilizadas pelos Marubo com um pequeno texto 

na língua (traduzido para o português) e o desenho correspondente. Seu objetivo é reforçar 

e valorizar o conhecimento Marubo e estender a discussão sobre o conhecimento 

                                                           
4Elena Monteiro Welper, mestre e doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
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tradicional para as demais aldeias Marubo. A referência foi a grafia utilizada pelos Marubo 

do Rio Novo, e elaborada pelas missões Novas Tribos, que continuam dentro da área.  

• Material para alfabetização em português – Caderno 1: este material foi 

produto da parceria entre o professor Marubo e a educadora do CTI. 

• O Livro das Pinturas: “Yora Kene”: resultado de um trabalho conjunto de 

um grupo de mulheres da aldeia do Rio Novo. O material produzido foi o reflexo de uma 

provocação ao ser levado para a aldeia um conjunto de padrões que atualmente são pouco 

utilizados. Na aldeia as mulheres ao verem tais pinturas se sentiram estimuladas a retomar 

muitos desses padrões. Este material esta em fase final de montagem. 

Todos esses materiais relacionados acima necessitam, para serem publicados, de um 

trabalho lingüístico mais elaborado, em conjunto com os professores, para a formalização 

de uma grafia Marubo. A grafia atualmente utilizada pelos Marubo é a que foi elaborada 

pela missão Novas Tribos, sem a discussão lingüística junto aos índios. 

O caráter demonstrativo do trabalho do CTI, com o envio de um professor/educador 

para a aldeia Matis e para a aldeia dos Marubo do Rio Novo, pouco a pouco, vai se 

multiplicando e vai sendo solicitado por outras comunidades do entorno, que 

acompanhavam as atividades dessas duas escolas pelas conversas com membros das 

comunidades assistidas.  Assim, o CTI atendeu as demandas de mais outras dez 

comunidades Marubo do rio Ituí enviando um professor assessor que já realizou duas 

viagens à área (em um total de 6 meses de campo nas aldeias). Este assessor,5 tem realizado 

um acompanhamento pedagógico nas escolas Marubo do rio Ituí e ministrado mini-cursos 

com aulas de história, ciências e reforço de português e matemática para os professores 

Marubo dessas 10 comunidades. Como resultado desse trabalho já está sendo organizado o 

livro didático “Yorã Vaná Wichá - Vei Vai Yoia”, o “Canto do Caminho dos Mortos”. 

Estaremos iniciando neste semestre um diagnóstico da situação e das demandas 

escolares das 13 comunidades Kanamari do rio Itaquaí e a discussão junto as comunidades 

para a identificação dos possíveis professores para a implementação de mais 2 escolas6.  

                                                           
5 Pedro de Niemeyer Cesarino, mestre e doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
6 Sob a responsabilidade de Luis Antônio Lima da Silva Costa,  mestre e doutorando em Antropologia Social 
pelo Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Dentro do planejamento para este ano está previsto ainda 1 curso de formação 

continuada para os professores Mayoruna na cidade de Tabatinga e o início do 

acompanhamento às escolas das aldeias Mayoruna do Vale do Javari7, que estão 

localizadas na fronteira do Brasil com o Peru. Esperamos que no futuro esse trabalho, junto 

com a parceria de instituições governamentais e não-governamentais peruanas, possa 

resultar em ações conjuntas e materiais didáticos utilizados pelas comunidades Mayoruna 

do Brasil e do Peru, independentemente dos limites fronteiriços que atualmente dividem 

esse povo.  

 Em nossa atuação para os próximos anos pretendemos, em parceria com o Conselho 

Indígena do Vale do Javari (Civaja) e a Fundação Nacional do Índio: 

1.   Ampliar o alcance da ação educativa através da oferta de pequenos cursos e 

oficinas para os professores de cada povo, iniciando relações com os Kanamari e 

Mayoruna, e estendendo-as para as demais aldeia Marubo dispersas em calhas de rios 

diferentes. 

2. Estabelecer um sistema de acompanhamento das duas escolas já 

implementadas (Matis e Marubo do Rio Novo) e estendê-lo para algumas outras escolas 

consideradas estratégicas, garantindo principalmente uma assessoria para aquelas que 

estejam procurando garantir o segundo ciclo do ensino fundamental, diminuindo o êxodo 

para as cidades.  

3. Continuar e implementar a elaboração de material didático em uma 

produção conjunta com os professores e intelectuais indígenas garantindo a qualidade do 

aprendizado nas aldeias. 

4. Diversificar o alcance da ação educativa através da oferta, não vinculada ao 

ensino regular, de cursos e oficinas complementares e de elaboração de matérias de apoio, 

atendendo a demanda das comunidades na capacitação de agentes e gerentes ambientais, de 

saúde e administrativos.  

5. Influir nas políticas públicas que afetam os interesses e direitos indígenas.  

 

De forma geral, avaliamos que onde há o acompanhamento destes profissionais 

disponibilizados pelo CTI, há uma melhora no trabalho do professor indígena, que passa a 

                                                           
7 Sob a responsabilidade de Beatriz Matos, antropóloga educadora do programa educação do CTI 
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ter uma formação mais personalizada, junto a pessoas que buscam compreender tanto a 

língua indígena quanto as características sócio-culturais do povo em questão. O professor 

indígena passa a ter mais tempo de orientação em suas dúvidas, tanto as que dizem respeito 

a conteúdos escolares quanto à burocracia que são obrigados a enfrentar para cumprirem 

exigências das secretarias de educação municipal e estadual. Os professores também se 

envolvem na elaboração de livros didáticos específicos para seus alunos, o que os permite 

fazer reflexões sobre os conteúdos de suas aulas, estimula a realização de pesquisas com os 

alunos junto aos detentores dos saberes tradicionais, além de gerar livros, que são produtos 

concretos do trabalho dos professores, o que se torna um motivo de orgulho e estímulo para 

exercerem sua profissão. 

No entanto, todo esse esforço resultará em poucos avanços do quadro geral, se não 

houver mudanças significativas na forma como os poderes públicos lidam com a questão da 

educação escolar indígena no Brasil. No caso específico do Vale do Javari, a educação 

escolar indígena está muito longe do que prevê a legislação brasileira:  

1o, fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; 2o manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; 3o desenvolver currículos e programas 

específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 

comunidades; e 4o, elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, Artigo 79, onde 

estão definidos os objetivos que deverão orientar os programas de formação escolar 

indígena). 

 A Secretaria de Educação do Estado do Amazonas se faz pouco presente, fornecendo 

um curso de formação de professores indígenas que não os tem preparado para que 

desenvolvam os conteúdos específicos de suas escolas junto às comunidades. Os 

professores muitas vezes não têm autonomia para se engajarem na luta por seus direitos, ou 

são cooptados pelos políticos locais. Já que é a prefeitura que paga os seus salários, muitos 

preferem não se envolver em brigas políticas pelo risco de perderem seus empregos. 

No Vale do Javari ainda é incipiente toda uma reflexão de “para que” e “como” deve 

ser a escola na aldeia, de como fazer da escola um espaço de criação de projetos de futuro 

das comunidades, perante os desafios que são colocados a elas pela relação constante e 
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historicamente recente com o “mundo dos nawa”. Fomentar e acompanhar essas discussões 

é um dos principais objetivos de nossa atuação e um dos nossos principais desafios. 8

 

 

População total e população escolar da Terra Indígena Vale do Javari. 

Povo População Número de alunos 

Marubo 947 638 

Mayoruna 723 330 

Kanamari 589 176 

Matis 269 113 

Kulina 73 62 

Total 2.601 1.319 

Fontes população:  
                  Marubo: CTI, 2003/2004 e CIVAJA, 2003. 
 Kanamari: FUNAI Atalaia do Norte, 2004 e CIVAJA, 2003. 
 Matis: CTI, 2005. 
 Kulina e Mayoruna: CIVAJA, 2003. 
Fonte número de alunos: 
                  Censo Escolar 2004 – Ministério da Educação. 
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8 E para o atendimento destas demandas é necessário que constituamos parcerias através de convênios e/ou 
termos de cooperação com organismos governamentais e universidades; ampliemos as fontes de apoio 
financeiro para garantir a continuidade e desenvolvimento do trabalho e, principalmente, consigamos formar 
novos quadros indigenistas comprometidos com os povos indígenas do Vale do Javari.  
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