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ESCOLA INDÍGENA DIFERENCIADA YANOMAMI: UM ESTUDO DE CASO 

 

RESUMO: Esta pesquisa em andamento é baseada na observação da experiência de 
educação escolar indígena diferenciada vivida pelos Yanomami e promovida por 
“Organizações Não Governamentais (Ong's)” que trabalham com a educação escolar 
desse povo. Logo, diante dos avanços legislativos, sobretudo após a promulgação da 
Constituição Federal de 1998, os indígenas conquistaram o direito de participarem 
efetivamente da construção de seus processos educacionais, dando-lhes o direito de 
acesso a uma educação bilíngue, específica, intercultural e diferenciada. No entanto, 
nosso recorte são escolas diferenciadas Yanomami da calha do rio Marauiá, município 
de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, e organizada pela organização sem fins 
lucrativos SECOYA (Serviço de Cooperação com o Povo Yanomami), que tomou em 
suas mãos os espaços escolares para criar, juntamente com os indígenas, uma escola 
adequada às suas realidades, que valorizasse seus conhecimentos de distintas 
maneiras de ensinar/aprender, e, que, principalmente, contribuísse com o 
desenvolvimento de projetos de associativismo, desenvolvimento local e saúde 
alinhados aos projetos sociais e políticos do povo Yanomami, visando à melhoria da 
relação entre Yanomami e não indígenas (napë). 

 
Palavras-chave: educação indígena – Yanomami – Escola não formal 
 
 
ABSTRACT: This ongoing research is based on differentiated indigenous education 
experience lived by the Yanomami and promoted by "non-governmental organizations 
(NGOs)," working with the education of these people. So before the legislative 
advances, especially after the promulgation of the 1998 Constitution, the Indians won 
the right to effectively participate in the construction of their educational processes, 
giving them the right to access to a bilingual education, specific, intercultural and 
differentiated . However, our cropping are Yanomami different schools trough Marauiá 
river, municipality of Santa Isabel do Rio Negro in the Amazon, and organized by the 
nonprofit Secoya (Co-operation with the Yanomami people), which took in his hands the 
school spaces to create, along with the Indians, a suitable school to their realities, which 
valorize their knowledge of different ways of teaching / learning, and that mainly 
contributed to the development of associative projects, local development and health 
aligned with social and political projects of the Yanomami people, aimed at improving 
the relationship between Yanomami and non-indigenous (napë). 
 
Keywords: indigenous education – Yanomami – non-formal school 
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Introdução 

 

A questão da Educação Escolar Indígena tem sido tema de diversos debates 

nacionais entre índios e não índios (napë), indigenistas e diferentes instâncias 

governamentais e agências do estado. Nos dias atuais, os povos indígenas do Brasil 

reivindicam pela efetivação de seus direitos educacionais e pela resolução de diversas 

problemáticas com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, e no Plano Nacional de Educação (PNE), de 2001.  

O objetivo deste artigo foi compreender de que forma os Yanomami se 

relacionam com um conjunto de propostas e ações indigenistas vinculadas à 

constituição de suporte educacional para os moradores do xapono (comunidade). Por 

tudo isso, busca-se compreender o que é educação indígena diferenciada em termos 

de uma prática educacional para Yanomami e uma escolarização que visa o 

empoderamento.  

Tais vicissitudes estão sendo efetivamente implementadas na prática, neste caso 

problematizamos a partir de duas iniciativas de escolarização que desafiam os 

Yanomami: a da diocese dos salesianos e a da Organização Não Governamental, 

SECOYA1. Todas essas propostas foram recebidas pelo grupo como ideias 

promissoras, porém ao serem implantadas demonstraram que há uma enorme ligação 

entre educação e apreensão cultural.  

Com base em aspectos políticos podemos vislumbrar como se expressam seus 

processos de aprendizagem. Analisaremos as concepções nativas de educação, como 

se constituem e qual sua finalidade dentro dos xaponos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 SECOYA - Serviço de Cooperação aos povos Yanomami. 
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Os Yanomami do Médio Rio Negro 

Os 11 xaponos onde vivem os Yanomami estão localizados no rio Marauiá, 

fazem parte da Terra Indígena Yanomami, demarcada em 1989, oficialmente 

homologada em 1992.  

 

 

Em amarelo, estão os Xapono (aldeias) Yanomami (www.secoya.org.br) 

 

Nesta Terra, vivem 21.6472 pessoas, na sua maioria Yanomami, mas também 

vivem 4713 Ye´kuana, ocupando atualmente um território com cerca de 192.000 km2(4) 

de ambos os lados da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Os Yanomami constituem 

um conjunto de quatro subgrupos linguísticos5 e culturais que falam línguas da mesma 

família: Yanomami, Yanomamë (ou Yanomae), os Sanima (Sanomá), os Ninam (ou 

Yanam). O rio Marauiá se localiza na parte ocidental da Terra Indígena (TI) Yanomami, 

                                                 
2
 Dados do censo populacional do DSEI-Y 2013. 

3
 Sesai/2011. 

4
 Dados do Instituto Socioambiental. 

5
 Ramirez (1994) considera que o yanomamë (oriental) e o yanomami (ocidental) não são duas línguas distintas, mas 

sim dialetos de uma só língua.  

Fonte: arquivo próprio 
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no estado do Amazonas, município de Santa Isabel do Rio Negro. Os Yanomami estão 

distribuídos em seu território em cerca de doze casas coletivas que se denominam 

xapono, onde vivem cerca de 18506 pessoas que falam Yanomami. Segundo Albert e 

Gomez (1996), cada uma dessas comunidades considera-se econômica e politicamente 

autônomas e seus membros preferem casar-se entre si  

 

O que não os impede de manter relações de troca matrimonial, 

cerimonial e econômica com vários grupos locais e vizinhos, 

considerados aliados frente aos outros conjuntos multicomunitários da 

mesma natureza. Estes conjuntos superpõem-se parcialmente para formar 

uma malha sócio-política complexa que liga a totalidade das aldeias 

Yanomami de um lado ao outro do território indígena. (1996:29).  

 

Os Yanomami têm ocupado a área da serra da Parima, nas cabeceiras do rio 

Orinoco há mais de mil anos, os diferentes grupos locais Yanomami iniciaram um 

movimento de dispersão em direção às terras baixas. Os atuais moradores do Marauiá 

descendem do grupo Karawëtari, que no inicio do século XX vinham se movimentando 

em direção às afluentes da margem esquerda do rio Negro, fugindo dos ataques dos 

Posikomimateri. Na década de 60, nas proximidades do igarapé Kapirota, ocorreram os 

primeiros contatos entre os salesianos e os Yanomami. Durante esse período, os 

padres convidaram os Xamatauteri para trabalhar na construção do prédio da Missão 

Salesiana. Os Yanomami contribuíram com os serviços prestados, enquanto os chefes 

foram retribuídos com terçados, machados, tabaco de corda, faca, anzol, linha de pesca 

e rede.  

Após o óbito do chefe do Purimapiwei, o grupo se deslocou para um lugar 

chamado Massiripiwei. Em seguida, os dois filhos do chefe faleceram, sendo assim 

migraram novamente para o Pukimapiwei, na beira do igarapé Pukima, localizado acima 

do atual xapono Pukima Cachoeira. O primeiro impacto deste modo de ocupação na 

organização dos povos Yanomami que fragmentam em comunidades, tem ocorrido 

graves implicações nos mecanismos de trocas intertribais, decorrentes dos 

enfrentamentos que ocorrem contra os Yanomami de outros xaponos. Diante das 

tropas de seringueiros e mineradores que chegavam e causavam embates, muitos 

                                                 
6
 Dados do censo populacional do DSEI-Y 2013 
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Yanomami optaram por estratégias de deslocamento para não serem encontrados na 

floresta. Para tanto, era necessário o abandono das roças e das casas. Tal situação 

forçou determinados grupos desenvolveram mecanismos de aproximação para negociar 

com os padres. Em muitos relatos, observamos que a morte; questões relacionadas às 

mulheres; acusações de feitiçaria; epidemias e, com menor frequência, uma disputa 

sobre a posse de cães de caça; contribuem para que as comunidades abandonem uma 

determinada localidade, e se desloquem para regiões mais distantes. 

 

O conhecimento Yanomami 

Para a sociedade Yanomami, o processo educacional ocorre através da 

transmissão oral e a partir de sucessivas imitações. É de fundamental importância 

considerar as crianças como responsáveis pela incursão do conhecimento e, sobretudo 

considerá-las indivíduos fundamentais pela continuidade da cultura Yanomami. No 

entanto, a correia de transmissão do conhecimento ocorre no contato de crianças mais 

velhas com as crianças menores, que detém ainda um saber inicial que precisa 

veementemente ser repassado. 

As crianças podem ser vistas sempre agrupadas em pequenos núcleos formados 

de acordo com aproximação de afinidades ou graus de parentesco, costumam brincar 

nos entornos do xapono.  

Em grupos, cuidam das crianças menores, correm e riem. Em certo sentido, 

jamais se pede a uma criança que façam tarefas de adultos. Por exemplo, elas não 

fazem discursos no centro da aldeia, não buscam lenha, não caçam, por outro lado, 

elas cuidam de crianças menores, pescam pequenos peixes e imitam os mais velhos. 

De fato, os Yanomami não exigem que as crianças exerçam as tarefas dos adultos, 

porém eles observam cuidadosamente se esses saberes adquiridos na 

infância/adolescência serão utilizados no momento adequado. 

Nos arredores das casas, rios e floresta é que o aprendizado e os saberes são 

transmitidos sem restrições em seus aglomerados de crianças. Hirschfeld (2003) aponta 

que, devido às suas capacidades cognitivas diferenciadas, as crianças são 

especialistas em aprender e isso certamente faz com que tenham uma percepção 

bastante peculiar em relação ao mundo social.  
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Além das crianças e pais, outra fonte de conhecimento são os xamãs.  

Segundo Eduardo Viveiros de Castro (2015:50), o xamanismo pode ser definido 

como a habilidade manifesta por certos indivíduos de cruzar deliberadamente as 

barreiras corporais entre as espécies e adotar a perspectiva de subjetividades 

estrangeiras, de modo a administrar as relações entre estas e os humanos. Ou seja, o 

xamanismo é um modo de agir que implica um modo de conhecer. Por outro lado, na 

sociedade ocidental, conhecer é objetivar e dessubjetivar. O mesmo autor (2015:50) 

ainda diz no livro “metafísicas canibais”, que o xamanismo ameríndio é guiado pelo 

ideal inverso; conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser 

conhecido.  

 

Educação Indígena Diferenciada 

Partimos do pressuposto de que é fundamental sublinhar que a educação 

indígena diferenciada é uma recente conquista dos indígenas no Brasil. As mudanças 

constitucionais garantiram a uma quantidade expressiva de índios acesso à educação 

escolar diferenciada.   

No caso dos Yanomami, a reivindicação das lideranças e da Associação 

Indígena Kurikama definiram as necessidades prioritárias das escolas indígenas, 

valorizando a escrita, a língua portuguesa e a matemática, para lhes estabelecer uma 

relação mais justa com instâncias governamentais, Organizações Não Governamentais 

e os demais membros da sociedade civil. 

No entanto, vem se consubstanciando na prática, implementações de formas e 

funções escolares peculiares em cada caso, decorrentes da diversidade étnica, cultural 

e linguística que devem ser assimiladas pelas práticas educacionais consensuais.  

O sistema de ensino brasileiro passou por uma vasta refuncionalização mediante 

à promulgação da Constituição Federal em 1988 e à aprovação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996. Por conseguinte, a partir do marco 

jurídico e da possibilidade de respaldo da lei, reconhecem a singularidade da cultura 

indígena e aplicam direitos diferenciados aos tantos grupos indígenas.  
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Tal processo suscitado, próprio de aprendizagem, garante a utilização de suas 

línguas maternas, flexibilidade dos horários e o respeito às festas, tornando o processo 

de escolarização algo secundário. 

Como vimos, é necessário considerar que a Constituição de 88 foi constituída em 

um contexto de efervescência da redemocratização do Brasil.  

Antes da Constituição de 1988, a relação do Estado com os indígenas brasileiros 

foram fundadas pelo propósito de integrá-los ao contexto nacional e inseriram modelos 

de escolas formais através de missionários, visto como algo benéfico que o Estado 

pode garantir aos índios. Com o advento da nova carta constitucional, a relação 

modificou-se, não só porque o direito à diferença e à manutenção dessa diferença foi 

reconhecido, como também porque a Constituição, além de perceber o índio como 

indivíduo, com os direitos e deveres de qualquer outro cidadão brasileiro, o percebe 

como membro de uma coletividade, isto é titular de direitos coletivos e especiais (Souza 

Filho, 1999).  

O reconhecimento de que os grupos indígenas no país possuem direitos e que 

estes devem ser assegurados tem sido uma prática, cada vez mais recorrente nos 

últimos anos, em reuniões políticas envolvendo lideranças indígenas.  

Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, norteou-se a 

modificação de modelos curriculares para as escolas indígenas, assegurando a 

liberdade de fundamentar e seguir seus próprios Projetos Políticos Pedagógicos. Houve 

o incentivo do governo para elaborar materiais didáticos em línguas nativas. Surgiram 

iniciativas de categorias de escola indígenas diferenciadas, garantindo aos indígenas a 

possibilidade de gestão e de definir os conteúdos, a metodologia e os horários de suas 

próprias escolas.  

Em certo sentido, os projetos de escola foram se redimensionando com ajuda de 

Organizações Não Governamentais como diferenciados, bilíngues e interculturais, e, 

ainda, cautelosamente assimilando as línguas nativas nas séries silábicas, contratando 

professores formados e funcionando em aldeias indígenas.  

Os propósitos específicos de educação, sem dúvida uma das diretrizes do 

modelo nacional de ensino aprendizagem, têm demonstrado uma notável dificuldade de 

apropriação da experiência escolar. Ao que parece, contudo, há uma mera noção do 
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que sejam esses propósitos e há pouco consenso sobre como aplicar os processos 

próprios de conhecimento que enfatizem a relevância da produção dos corpos, da 

prática xamanística e do conhecimento das crianças (VIVEIROS DE CASTRO, 1987).  

Sendo assim, há discussões em que os índios contestam a educação escolar 

diferenciada, buscando, por vezes, a educação formal, pois atribuem ao modelo de 

educação conquistado por eles, uma escola de menos qualidade, desconfiam que a 

intenção desta proposta seja o estímulo a políticas isolacionistas.  

 

SECOYA (Serviço de Cooperação aos Povos Yanomami): o caso dos Yanomami 

do Marauiá.  

A Secoya é uma sociedade civil sem fins lucrativos que atua junto aos Yanomami 

da região do Médio Rio Negro, nos municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro 

(AM). Iniciou seus trabalhos em 1991, atuando na área de saúde, com o objetivo inicial 

de socorrer integrantes dessa etnia do surto de doenças como tuberculose e malária. O 

trabalho com a área de educação inicia-se em 1992, por solicitação dos próprios 

indígenas, que queriam um projeto educacional que estivesse em sintonia com as 

aspirações de seu povo. 

A alfabetização bilíngue, tanto na língua Yanomami, quanto na língua 

portuguesa, foi o primeiro trabalho desenvolvido em termos educativos; ele buscou 

formar os que, mais tarde, seriam os primeiros professores indígenas das comunidades 

(muitos seguem, ainda hoje, sendo professores em suas localidades). No município 

Santa Isabel do Rio Negro, a Secoya atua na calha do Rio Marauiá, promovendo a 

educação escolar em seis comunidades (Bichu-açu, Ixima, Pukima Beira, Pukima 

Cachoeira, Raita e Kona). 

No ano de 2009, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) finaliza os convênios 

com as ONGs que promoviam a saúde indígena, passando essa responsabilidade para 

o Governo Federal. Com a extinção do programa de saúde, a educação passa a ser o 

principal programa da ONG, junto aos programas de Educação em Saúde e o 

Programa de Apoio à Organização Yanomami. O fim desse convênio causou forte 

impacto nas atividades da Secoya, já que a maior parte de seu financiamento era obtida 

por meio do programa de saúde indígena. 
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A proposta educativa da Secoya é baseada em um trabalho político-educativo 

em que a escola seja um instrumento para o empoderamento, a valorização da cultura 

e autonomia da população Yanomami. Para tanto, aposta numa educação diferenciada, 

bilíngue e intercultural, que valoriza os saberes tradicionais. O programa de educação 

atua em duas frentes: a formação de professores indígenas e a assessoria pedagógica 

dentro das aldeias, realizadas por professores não indígenas contratados pela ONG. 

A primeira turma de professores Yanomami foi certificada em 2014, após 12 

etapas do curso de formação, realizadas em encontros anuais de 30 a 40 dias. A grade 

curricular desses cursos é baseada nas disciplinas básicas do ensino fundamental, 

disciplinas pedagógicas como “Metodologia e prática de ensino”, “Elaboração de 

materiais didáticos” e disciplinas ligadas à participação política dos professores, como 

“Política de educação escolar indígena - o papel do professor como agente 

intercultural”. 

Quanto à forma organizativa das escolas, elas não obedecem a organização de 

seriação tradicional, sendo organizadas em quatro turmas: pré-silábica, silábica, 

alfabetização e avançada (o que, juntas, corresponderia, segundo as aspirações da 

ONG, ao Ensino Fundamental I). As três primeiras são de responsabilidade de 

professores indígenas em formação e têm como principal característica a alfabetização 

na língua Yanomami. A última é oferecida por professores não indígenas. Essas 

escolas têm caráter não obrigatório e seus alunos são distribuídos por níveis de 

conhecimento e não por idade. Porém, na prática, as turmas acabavam por dividir-se 

entre crianças pequenas na pré-silábica e adultos na avançada7.  

A ONG tenta viabilizar a gestão participativa das escolas, onde as decisões 

sobre calendário, conteúdos, tempo e supervisão sejam tomadas pelos próprios 

Yanomami. Desta forma, as escolas não seguem o calendário oficial, mantendo as 

aulas regularmente nos períodos de férias escolares e parando nos momentos que 

sejam convenientes para as comunidades, como em épocas de migrações, festas e 

caçadas coletivas. São oferecidos quatro dias de aula (com duas horas em cada dia e 

                                                 
7
 Em outubro de 2014 foi realizada uma oficina de avaliação onde os professores Yanomami decidiram reorganizar a 

distribuição das turmas, ficando assim definida: três turmas sequenciais com nomenclatura em língua Xamatari: 

Horearewe (aquele que engatinha), Upraarewe (aquele que levanta) e Rerearewe (aquele que corre), todas sob 

responsabilidade total dos professores Yanomami. (SECOYA, 2014, p.2) 
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para cada turma) e um de folga, no qual o professor indígena pode passar o dia fora 

cuidando da sua subsistência e de sua família. 

A escolha dos professores indígenas é feita pela própria comunidade baseando-

se em critérios definidos por eles mesmos. Observamos que muitas vezes a escolha é 

feita a partir dos interesses pessoais das lideranças, como proximidade familiar, por 

exemplo. 

O trabalho pelo reconhecimento formal das escolas pelos órgãos competentes 

(MEC, secretarias de educação, etc.) é uma das principais preocupações da ONG, que 

tenta sensibilizar os gestores da educação escolar indígena, em nível municipal e 

estadual, já que, apesar de este tipo de educação estar previsto em legislação nacional, 

ainda enfrenta diversas dificuldades quando à sua “compreensão”8 pelas secretarias de 

educação. 

A Secoya tem batalhado para que as instituições governamentais assumam a 

responsabilidade pelos custos financeiros das escolas, com o pagamento de salário aos 

professores indígenas e sua formação, materiais didáticos, estruturas escolares e 

quaisquer outros custos decorrentes da viabilização do ensino nas aldeias, ficando sob 

responsabilidade da ONG acompanhar e monitorar as escolas e o trabalho dos 

professores. 

Além de restrições financeiras, a ONG enfrenta diversos problemas para a 

manutenção do funcionamento das escolas Yanomami. Entre eles estão, como já dito, 

a falta de compreensão por parte das secretarias de educação no que diz respeito à 

questão de sua proposta diferenciada, mas também a falta de material didático em 

língua Yanomami, a rotatividade de professores assessores não indígenas para o 

campo (em função da natureza do trabalho, que requer pelo menos 8 meses em área 

indígena por ano) e a falta de compreensão dos próprios indígenas sobre a questão da 

escola diferenciada, que muitas vezes é vista como sendo de qualidade inferior. 

Apesar de todos os problemas, é inegável a importância da experiência da 

Escola Diferenciada Yanomami, uma das poucas do gênero no Amazonas. 

  

                                                 
8
 Compreender aqui é uma espécie de eufemismo que tenta abarcar as várias diferenças formais entre e educação 

indígena e a educação formal, como por exemplo: a não obrigatoriedade da frequência estrita, a carga horária 

diferenciada, calendários específicos, processos avaliativos sem notas, etc. 
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A escola formal e católica: o caso dos Yanomami do Marauiá. 

Segundo FONSECA (2010, p.36), a presença das Missões Salesianas na região 

do Rio Negro data do início do século XX e perdura até os dias de hoje. A partir de 

1915, com a criação da prefeitura apostólica, os salesianos passaram a empreender 

diversas atividades ligadas à criação de hospitais, escolas, aeroportos e à catequização 

e profissionalização dos indígenas na região que vai desde Manaus até São Gabriel da 

Cachoeira. 

O mesmo autor (p. 38, 2010) ainda ressalta que em Santa Isabel do Rio Negro, 

chamada anteriormente de Tapuruquara, os salesianos fundaram uma unidade pastoral 

em 1942 (a primeira foi implantada em São Gabriel da Cachoeira, em 1915). Neste 

período, a atuação das Missões Salesianas na área de educação ia ao encontro dos 

interesses governamentais para os indígenas (vistos como selvagens), que consistia na 

sua pacificação e assimilação à sociedade nacional. Para tanto, o sistema de educação 

salesiano foi baseado em um projeto civilizador que consistia em criar “bons cidadãos” 

e “bons cristãos”. Os salesianos desenvolveram um sistema educativo chamado 

“sistema preventivo”, proposto por D. Bosco, que tinha como principal objetivo a 

inserção na sociedade. Para isso, crianças e jovens eram retirados de suas 

comunidades e de seu convívio social e eram encaminhados a internatos, onde 

aprendiam a língua portuguesa, a moral cristã e ofícios. Como lembra PEREIRA (2010): 

“a atuação dos missionários constituiu-se na construção de grandes internatos para os 

jovens e adolescentes indígenas, desligando-os da família e incutindo-lhes uma nova 

cultura, a civilizada, proibindo-lhes a falar até a sua própria língua, obrigando-os a falar 

somente o português”. 

Mesmo com o fim dos internatos na década de 80, por intervenção de 

antropólogos e das famílias indígenas, que os acusavam de etnocídio, e com o 

desenvolvimento de ações para a educação escolar indígena a partir de 1988, a igreja 

salesiana não abandonou as comunidades e nem o trabalho com educação. 

Apesar de não levar em conta a cultura e a organização social dos povos 

indígenas, atribui-se aos salesianos o fato de o índice de analfabetismo dos indígenas 

do Alto Rio Negro ser mais baixo do que em outras calhas de rio da Região do Rio 

Negro. 
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A cidade de Santa Isabel do Rio Negro vive, nos dias de hoje, grande influência 

das missões salesianas, que continua à frente da coordenação pedagógica das escolas 

rurais. 

No rio Marauiá os salesianos atuam em 5 aldeias, onde promovem educação 

infantil e ensino fundamental por meio da Escola Estadual Indígena Sagrada Família, 

com sede na aldeia Komixiwe e mais quatro anexos em outras comunidades. A escola 

possui acesso (limitado) à internet, oferece uniforme, oriundo do próprio estado do 

Amazonas, e merenda escolar. A escola segue o calendário oficial da rede estadual de 

ensino. 

Não é raro encontrarmos nessas escolas a promoção de festejos ligados à fé 

católica, como Natal e Páscoa, ou com feriados nacionais, como o Dia do Índio.  

 Este tipo de conflito, digamos pedagógico, é expressão direta do embate 

ideológico que permeia a relação entre índios e sociedade formal. No dizer de 

MENEZES (2013):  

 

[Os indígenas] sabem que os salesianos e a escola por eles dirigida 

não são apenas indiferentes, mas contrários a certos aspectos da 

tradição Yanonami. Contudo, preferem manter-se ligados aos 

missionários e à maneira pouco diferenciada e altamente religiosa 

com que eles conduzem a escola, do que reivindicar a saída dos 

mesmos e a implantação, através da SEDUC, de uma escola 

realmente específica e diferenciada, uma vez que eles têm 

consciência de que tal tentativa teria grande possibilidade de 

falhar. (MENEZES, 2013, p. 53) 
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Considerações finais 

Nesta pesquisa, apresentamos duas experiências educativas às quais os 

Yanomami da calha do Rio Marauiá vêm sendo expostos. Vale lembrar que, 

independente do modelo de escola, a educação escolar é uma reivindicação do 

movimento indígena em geral, e mais especificamente, das associações indígenas 

Yanomami. 

No rio Marauiá9 distribuem-se 11 aldeias Yanomami, todas elas com presença de 

órgãos que cuidam da saúde indígena e de escolas. Seis com escolas administradas 

pela ONG Secoya (dirigidas a partir de uma proposta de educação diferenciada, 

intercultural e bilíngue) e cinco aldeias com escolas administradas pela Missão 

Salesiana, a partir da Escola Estadual Indígena Sagrada Família (na aldeia Komixiwe), 

e mais quatro anexos em outras comunidades. 

Apesar de não incorporar os saberes indígenas na escola, a administração 

salesiana é bem aceita e defendida pelos Yanomami, uma vez que entram numa lógica 

onde a educação pode representar uma ascensão social, já que possibilita aos seus 

estudantes “continuar seus estudos na cidade”. Benefícios como prédio de alvenaria, 

merenda e uniformes oferecidos pela SEMEC/AM acabam funcionando como atrativos 

para os indígenas, que vêem nesses aspectos, indícios de qualidade e bom 

funcionamento da escola. 

A escola diferenciada, apesar de defendida pelas lideranças, nas aldeias em que 

acontece, ainda desperta certa desconfiança das comunidades, por não ter a 

assistência do estado no que diz respeito à merenda e aos uniformes, por não 

possibilitar continuidade, uma vez que ainda está em processo de reconhecimento.  

 Fica explícito, em visita às aldeias que têm educação promovida pelos 

Salesianos, a presença de indícios de maior intervenção, como depreciação por parte 

dos indígenas de aspectos culturais tradicionais (como cortes de cabelo e adereços). 

Também é visível como o uso de objetos não indígenas, como roupas, mamadeiras e 

eletrônicos, é mais recorrente nessas aldeias. 

                                                 
9
 O Rio Marauiá é afluente do Rio Negro e está dentro da Terra Indígena Yanomami, demarcada em 1992, durante o 

governo do então presidente Fernando Collor.  
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 MENEZES (2010) ajuda a corroborar tais percepções, para quem:  

 

“Não há muita clareza para os Yanonami quanto ao benefício da adoção 

de escolas diferenciadas. Muitos consideram que os conhecimentos 

tradicionais Yanonami devam ser garantidos pela comunidade numa 

esfera própria, externa à escola. E que a escola deva ser justamente um 

espaço para se conquistar o conhecimento do mundo exterior. (P.131)”  
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