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Organizag6es Indigenas no Amazonas e
a luta por educagflo escolarr

MARCOS ANIf R{- FTRRFIRA ESTACIO
l-.liiiv(rsidaatc co L,tJao dc Ailt;,i7orE! iUEAI

lntrociuqao

Os fatos hist6ricos obscrvados no linal da ddcada de 1970 nos fazem

ver a complexidadc da sociedade brasilcira, aliada a um sistema pcrverso de

distribuigio de riqueza e de poder, que impulsionava a busca pela democracia

e incluia a liberdade, a reconquista dos direitos excluidos pela represslo e a

aquisigio de novos direitos sociais.

E no decorrer dessa dicada quc a questdo indigcna vcm para o centro

das discuss6es da sociedade brasileira, ou seja, a situa(ao vivida pelos povos

indigenas durante os anos de rcprcssio impulsionou a rcsist6ncia e a mobi-
lizaqao de luta de diversos segmentos da sociedade civil no interior do Pais,

visando a alcanqar a redemocratizagi<r.

As repercuss6es alcanqadas pelas ag6es anti-indigenas promovidas pelo

governo foram cstimuladoras das agocs p16-indios, deflagradas pelos segmcn-

tos da socicdade civil de apoio aos indigcnas. Lidcrangas cmcrgiam das al-

deias. Os indios chcgaram, assim, i condigio de atores politicos, em um cen{-
rio carrcgado de autoritarismo e de vis6es distorcidas sobrc o que d realmentc

o Brasil.

A presenga de inirmeras populaq6es indigenas em regi6es de frontei-
ras internacionais do Brasil tamb€m colocou em cena a diplomacia brasileira,

constituindo-se cm outro ator no ceniirio indigcnista estatal. Caso se iden-

tifiquem os mesmos problemas vivenciados pclos povos indigenas desde o

periodo colonial, na atual conjuntura, tais problemas sio colocados de outra

maneira, uma vez que os agentes do L,stado que os representam nio sio mais

militares, e sim diplomatas.

E justamente entre os anos de 1970 e 1980 que surgem associag6es

nacionais e outras entidades nio govcrnamentais2 que passam a defender os

I - Pesquisa finmciada pela Fundagio dc Ampro i Pesquisa do Estado do Amzonas (Fapeam).

Trabalho aprcsentado no Vll Congrcsso Bmsileiro de Hist6ria da Educa€o (Circuitos e Fron-
teir6 da Hist6ria da Educagio no Brasil).

2 - Dentre elas, destacan-se: Comissao Pro-fndio de Sio Paulo (CPVSP), Centro Ecum€nico de

indios em suas lutas, e elas surgiram em defesa da causa indigena no Pais,

desenvolvendo uma pritica indigenista paralela i oficial e quase sempre em

conflito com ela.

A criaqdo de organizag6cs a favor da causa indigena refletc a tcntativa

dc estahclcccr uma politica indigenista alternativa, Pautada na mobilizagio c

conscientizagio da sociedade, do Estado e dos pr6prios indios, de quc cstes

t€m o direito ir alteridade em sua pluralidade €tnico-cultural, ir valorizaqio de

seus conhecimentos e tradiq6es.

Estc trabalho objetiva compreender o surgimento de tres organizag6es

indigcnas, no estado do Amazonas, a partir de 1980, quais sejam: Fcdcraglo

das Organizag6cs Indigcnas do Rio Negro (Foirn), Coordenagio das Organi-

zag6es Indigenas da Amaz6nia Brasileira (Coiab) e Movimento dos Estudan-

tes Indigenas do Amazonas (Meiam), identificando as suas lutas e reivindi-

cag6es por uma educagio escolar, especifica e diferenciada, desde a educaqio

hasica atc o ensino supcrior.

O movjrnento indigcn;i e a luta por educacao escolar

Na ddcada de 1980, com o fim do regimc militar e a abertura do pro-

cesso de rcdemocratizagio do Pais, a sociedade intensi6cou as exigOncias para

que governo realizasse modificaq6es na iirea politica, visando a novos rumos

para o Brasil. Esse foi um longo periodo de lutas, deflagradas em todos os

niveis da sociedade, e que reunia intmeros grupos sociais e entidades nio go-

vernamentais.
A luta dos povos indigenas e as cxpcriencias de educagio escolar para

o indio, implementadas pelas cntidades e organizag6es nio governamentais,

somadas Is forqas dos movimentos das organizaf6es em defesa da causa indi-
gena, contribuiram para que se alcanqassem as conquistas constitucionais de

1 988.

Entrctanto, a partir dc 1980, apesar das mudangas quanto i questao

indigena, ocorreu a instalagio dc certa ambiguidade nas formas dc se tragar e

implantar uma politica de educagio para os indigcnas - ambiguidade porque

nio houve

f)ocumentacao e Informaqdo (Cedi), atual Instituto Socioambiental (lsa), Associagao Nacional

de Apoio ao fndio (Anai), Centro de Trabalho Indigenista (CTI), tnstituto dc Estudos Socioe-

con6micos (lncsc), Grupo de Trabalho Misionirio Evmgdlico (GTME), alim das organizag6es

criadas pelos *tores progressistas da lgreia Cat6lica, Operafao Anchicta (Opan) - atual opem-
gio Amaz0nia Nativa - e Conselho lndigenista Mission{rio (Cimo.

1fa l, I,sto, a c rd.,cataona nmJ:-.rit{istoria e Educagac na Anrazonia | 105



[...1 uma revolugio nas priticas quc dcveriam conduzir

os rumos da Edircagio Indigena, mas sim uma grande

transtbrmaqio nas conccpgdcs quc vao nortear o convi-

vio do Estado brasilciro com sua rcalidade indigcna Os

anos 80 foram o marco na afirmaqio dos movimentos in-
digenas organizados no Brasil' motivados tambdm pelo

caminho construido pelas organizag6es civis r1e apoio ao

indio para a conquista dos seus direitos formais' garan-

tidos em lei, via Constituigno (KAHN; FRANCHETTO,

1994, p.6).

Logo, parece haver um jogo de forgas contradit6rias entre as posig6es

progressistas garantidas na lei e a efetiva consecucao desses principios, ou seja,

um distanciamento do ,Jizer para o fazer.

Assim, a educagio escolar para o indigena continuava a ter como refe-

r6ncia o sistcma formal, institucionalizado na e pcla sociedade nio indigena.

Muito cmbora nao tenhamos chegado ao idcal da cscola indigena, 6 verdade

que as mudantas na legislagao do Pais, a favor do indio brasileiro, trazem uma

oricntagio mais pr6xima das exig€ncias do movimento indigena.

E nos anos I980 que os direitos assegurados ao ensino fundamental e as

alteraq6es na organizaqio da educagio escolar indigena diminuiram o proces-

so de exclusio social e possibilitaram aos indigenas o acesso i educaqio nesse

nivel de ensino.

E tamb6m nessa d6cada do siculo XX que lidcrangas e representaq6es

das comunidades indigenas de todo o Brasil se articulam em assembleias in-

digenas, procurando solug6es coletivas para problemas comuns,3 dentre os

quais a questio da educagio escolar especifica e diferenciada - perspectiva

esta diversa daquela que atd entao vinha sendo praticada nas 6reas indigenas

pela Fundagao Nacional do indio (Funai) e por entidades religiosas (COIAB,

2014a,2014b,2014c).

O objctivo principal dos encontros dc liderangas indigenas era pressio-

nar a Unieo, os estados e a sociedade Por uma rccstruturaqao na politica indi-

gcnista do Estado e por medidas asseguradoras aos Povos indigenas do direito

a uma educaglo escolar aut€ntica, fundada nas especilicidades socioculturais

de cada povo.

Vale ressaltar que esses movimentos foram e sao imPortantes para am-

3 - Um exemplo d o F6rtun Pertnilente dos Povos Indigcnas da Amaz6nia (FPPIA), o qual

rcalizou o I FPPIA na cidade dc Manau/AM (nos dias 3 a 6 dc novembro de 2003), o II FPPTA

em Cuiab:i/MT (nos dias 17 a 19 de novernbro de 2004) e o III FPPIA em Porto Velho/RO (nos

dias 28 a 30 rle novernbro de 2007) (COIAB, 2014a, 2014b' 2014c).

pliar a solidariedade interdtnica e solidificar os movimentos e organiza(6es

indigenas.a Ainda na atualidade, os encontros e as assembleias indigenas con-

tribuem para uma maior integraglo e fortalecimento dos povos indigenas c

tamhdm como instrumcntos permancntes para articular e dar forqa politica i
luta indigena.

Uma das organizag6es pioneiras na d6cada de 1980, no estado do Ama-

zonas, foi a Federagio das Organizag6es Indigenas do Rio Negro (F'oirn), cria-

da em 30 de abril de 1987, durante a II Assembleia Geral dos Povos Indigenas

do Alto tuo Negro (FOIRN,2004). A Foirn

[...] 6 uma associagio civil sem fins lucrativos, sem vincu-

lagio Partiddria ou Religiosa, fundada [...] para defendcr

os dircitos dos povos indigenas que habitam a Rcgiio do

Rio Negro no Estado do Amazonas - Brasil. Comp6e-sc

de [...] mais de 89 organizag6es de base representante das

comunidades distribuidas ao longo dos principais rios

formadores da bacia do Rio Negro. Sio cerca de 750 al-

deias, onde habitam mais de 35 mil indigenas, comprecn-

dendo aproximadamentc 10% da populaqio indigcna no

Brasil, pertencentes a 23 grupos 6tnicos difercntcs, reprc-

scntantes das familias linguisticas Tukano' Aruak, Maku

e Yanomami, numa irea de l l,6 milh6es dc hcctares dc

terra que incluem os municipios de Sio Gabriel da Ca-

choeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos (t-OlRN,

201s, P. I).

A Federagio das Organizag6es Indigenas do fuo Negro 6 composta por

cinco coordenadorias, as quais refnem as organizag6es de base. Ela possui

uma Assembleia Geral, como maior instincia deliberativa, e tamb€m um con-

selho diretor e uma diretoria executiva. A escolha dos integrantes do conselho

diretor e da diretoria executiva 6 realizada por meio de elei96es, para um man-

dato de quatro anos.

Sua criagdo representou um marco importante dentro do movimento

4 - De acordo com Luciano (2006, p. 58), "[m]ovimento indigena nio i o mcsmo que orgmiza-

gao indigena, embora esta fltima seja partc importante dele", pois o primeiro signi6ca, '!egundo

as liderugas indigcnas", o conjuuto dc estrat6gias e at6es que as comulidades e as organizaqoes

indigenas descnvolvcm em dcfesa de seus direitos c interesss coletivos; ji o segundo 6 a for-

ma pela qual uma comunidade ou povo indigena organiza seus trabalhos, sua luta e sua vida

coletiya, existindo dum modalidades: a tradicional (organizagdo original dos indios) c a nio
tradicional ou formal (organizagio dc caritcrjuridico, formal, de modelo nio indigena, com cs-

tatuto social, assembleias gerais, dirttoria eleita, conta bilciria e que deve ao Estado satisfaqao

c prestasao de contas dc seus aios e recursos utilizados).

-'aa I l,-ti'i.r e FducJfoc 1J n malanl.,llrst6ila e fdUcagdo na Amazir;r | 1C7



indigena no Amazonas, pois "[...] estimulou a criaqio de uma s€rie de associa-

q<ies locais" (WRICHT, 2005, p. 292) no AIto Rio Negro e ahriu espago Para a

atuaqeo cfetiva das liderangas indigcnas que buscavam rePrcscntar scus Povos

na luta pelos direitos dos indios.

As ag6cs da Foirn estio ccntradas nas dcmarcag6es dc terras, piscicultu-

ra e manejo agroflorestal sustentevel para os povos indigenas da regilo, saride,

cultura, artesanato, cidadania e apoio is iniciativas na lrea da educagio em

busca de alternativas para a melhoria da educagio escolar indigena e o acesso

difercnciado dc indigenas na univcrsidade.

Scus projetos cducacionais se voltam para a valorizagio das linguas e

culturas tradicionais, com o aprcndizado "[...] primciramcntc nas linguas nati-

vas e num segundo momento em portugu€s", sendo que tais proietos incluem
"[...] ainda a formagio em atividades econdmicas e sustentdveis que contri-

buam para o desenvolvimento da pr6pria regiio" (FEDERAQAO.'., 2004).

Em abril de 1989, foi criada, por lidcrcs indigenas, a Coordenaqio das

Organizag6es Indigenas da Amaz6nia Brasilcira (Coiab), rcpresentando, ?r

lpoca,23 povos do Acre, Amapi, Amazonas, Rond6nia e Roraima, Para scr

instrumcnto de luta c rePresentaqao dos povos indigenas da Amaz6nia Le-

gal pelos seus direitos a terra, sadde, educaqio, economia e interculturalida-

de. Atualmente, existem 75 organizagoes indigenas membros, representantes

de 160 povos de toda a Amaz6nia Legal, vinculadas i Coiab's Ela tem como

missio "[...] fiscalizar, defender e promover os direitos dos povos indigenas"

(COIAB, 2015, p. l), com o objetivo de

[...] promovcr a organizaqio social, cultural, econ6mica

e pol(tica dos povos e organizag6cs indigenas da Amaz6-

nia Brasilcira, contribuindo Para o scu fortalecimento e

autonomia. Tambdm formula estrat6gias, busca Parcerias
e cooperagio t€cnica, financeira e politica cour organiza-

g6es ind(genas, nio indigenas e organismos de coopera-

qio nacional e internacional para garantir a continuidade

da luta e resist6ncia dos povos indigenas (COIAB' 2015,

p' l)'

A instincia rndxima dc dcliberagio da Coiab, 6 a Assemblcia Gcral, a

5 - Essa organiza(Oes-mcmbros pcrtencem aos estados do Acre, Amapi, Anuond, Mara-

nheo, Mato Grosso, Pari, Ronddnia, Roraima e Tocantins. Elas sio msociag6es locais' federa-

goes regionais, organizagoes de mulheres, professores e estudantes indigenas, que, iuntas, so-

mm aproximadanrcnte 430 mil indios, representmdo ccrca dc 60% da populaqio indigcna do

Brsil, os quais ocupam, aProximadamente, IIO milhOcs de hectares no tcrrit6rio mazonico
(cotAB,20l5).
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<1ual rerine, a cada tr€s anos, lideranqas representativas dos estados da Ama-

z6nia Legal Brasileira. Essas liderangas comp6em o conselho Deliherativo

e Fiscal (Conde0, que 4 eleito pela Assembleia Geral e atua cnquanto 6rgao

consultivo, dc asscssoria e delibcrativo da coordenagio executiva da coiab.

Essa coordenaqlo 6 a instincia de execugio da Coiab, e € composta Por um

coordenador geral, um vice coordenador, um coordenador secretirio e um

coordenador tesoureiro (COIAB, 2015).

Para Bernal (2009, p. I l3), a Coiah foi criada

[...] esforgando-se Para ser uma organizaqio complcta-

mente aut6noma, [mas] 6 tamb6m fruto - entre outras

raz5es - de um longo Processo de educaglo e de forma-

qlo social feito por organizag6es'brancas"' especialmen-

te entre os anos 1960 e 1980, baixo o amparo da lgreja

Cat6lica, espago de liberdade durante os anos da ditadu-

ra militar. Essa situaqio lhe permite hoje dispor de uma

ampla rede de relaq6es e conexoes mais ou menos ins-

titucionais, habilmente utilizada pelos dirigentes: Igreja

Cat6lica, universidades' centros dc pesquisa, Partidos

Politicos etc.

Na questio educacional, a Coiab tem reivindicado a prescnqa de es-

colas nas aldeias e a formagio de professores indigenas, visando a aq6es que

garantam a implementag6o de politicas pirblicas de educagio escolar indigena

diferenciada em todos os niveis de ensino, em conformidade com a legislagio

vigente, a cultura e o os interesses dos Povos indigcnas, e estabclece ainda

espatos de luta e conscientizagio, com o 6to dc influenciar na formulagdo

de politicas adequadas is realidades e aspirag6es dos indios (COIAB' 2014a'

2014b,2014c).
O documento final do II F6rum Permanente dos Povos Indigenas da

Amaz6nia - realizado em cuiab{ em 2004 - de6ne as principais estratdgias e

ag6es do movimento indigena Para a erea educacional:

Reivindicar junto ao Ministdrio de Educaqio (MEC) me-

didas de fiscalizaqio da utilizagio dos recursos oriundos

do FUNDEF,6 repassados is prefeituras e que nio slo

aplicados para as escolas indigenas, articulando vagas nos

Conselhos do FUNDEF, nos municipios e nos Estados.

Exigir o fortalecimento e a criaqio dos Conselhos Esta-

6 - Este Fundo vigorou de 1998 a 2006, e foi substituido pelo Fundo de Manutensao e Desenvol

vimento da Eductio B6sica e dc ValorizaSo dos Profissionais da t'ducaqio (!'undeb)'

1 1C I Histcrir e fdJcaca, na nr'lTonla



duais c Municipais dc Educaqio Escolar Indigcna, para o

controlc social da aplicagio dos recursos p[blicos dcsti-
nados a Educaqio Escolar Indigcna. A COIAB deve fazer

gcsteo iunto ao MEC para quc estas instincias scjam cria-
das e funcionem adequada e cfctivamcnte, c que scjam

definidas realmente as responsabilidades entre estados e

municipio em relagio a gestio da lalucagao Escolar lndi-
gena f)iferenciada.

t...1

Reivindicar, em relaqio ao cnsino supcrior indigcna, a

criaqlo dc um Fundo Onico no MEC, para garantir o
accsso, a pcrman6ncia, o sucesso c o retorno social dos

estudantes para as comunidades indigcnas.
Criar uma politica de publicagio de material diditico
p16prio para a educaqio escolar in<Iigena.

Dfetivar a proposta da Comissio Nacional de Educagio
do MEC de elaborar um cronograma de Confer6ncias de

Educagio Escolar Indigcna e de Seminiirios regionais e

locais para avaliar a politica de cducagio indigcna no pais

t...1.
Articular a inclusio de rcprcsentantes indigenas nos

Conselhos Estaduais de Educaqio (CEE's).

Reivindicar a criagio de um Programa de Formaqio pro-
fissional em nivel m6dio e ensino superior para Agentes

Indigenas de Sa6de (AIS) e outras categorias, de acordo
com a necessidade de cada povo indigcna.
Reivindicar a criaqio de um Programa de Magist6rio
Inter-cultural, e de Licenciatura, para profcssores indi-
genas, e de outros cursos, de acordo com as rcais neccs-

sidades do movimento indigena. Esse Programa deve ser

uma politica de Estado e nao de Governo.
Reivindicar a participageo efetiva dos representantes das

organizag6es indigenas na definigao de vagas e cotas para

estudantes indigenas nas universidades, a fim de garantir
atcndimento is demandas dos povos indigenas (COIAB,
20t4a,p.7-8).

No entender de Cordeiro (2008, p. 4l), a procura

[...] dos indigenas por Iuma educagio escolar especifica e

diferenciada, e tamb6m por] ensino superior tem como
prov6vel explicaqio a nccessidade dcstes na formagio de

lidcranqas com aquisigio dc conhccinrentos fundamcn-
tais, riuc possam scr utilizados na det-esa dos direitos in-

digenas, gestio territorial, politicas ptblicas, elaboragio
e gestao de proictos em bencficio das comunidades nas

ireas de saridc, educaqio c produgio e fortalccimento <las

organizaq6es indigcnas, contribuindo para a cfctiva auto-

nomia dos povos.

E, como a6rma Parawii,

#;;:fi{{1'ffiffiIH*rllTlrn
pois estes,

[...] os brancos, sempre nos enganaram, e n6s, indigenas,

queremos fazer uma faculdade, um curso superior, para

defender melhor o nosso povo (KAMO, ENTREVISTA'
201 r).

Outra entidadc que vem lutando pela educagdo cscolar indigena no

Amazonas desde 1989 6 o Movimento dos Estudantes Indigenas do Amazonas
(Meiam) (MEIAM, 2015), o qual foi

[...] legalmentc constituido, registrado, no dia 27 de sc-

tembro de 1993, quando adquiriu personalidadc juridica.
Mas antes desta data, em 6ns dos anos 80 (entre 1987 e

1989), ele jri existia como movimento social organizado,
iniciado em Sio Gabriel [da Cachoeira]. Inicialmente, ele

fbi denominado de Associagio Aut6ctone do Alto fuo

Negro. Mas logo ap6s a fundagio, criagio juridica, inclu-

sive, da Foirn, em assemhleia de I 19]87, huscou-se a ne-

cessidade dc migrar, de sair de Sio Gabriel, para buscar

qualificagio ticnica. E nesta busca muitos vicram para ci
IManaus]. E na 6poca o curso que realmente estava, diga-
mos, na moda, era o t6cnico cm mincraqio, e cntio mui-
tos vieram de Sio Gabriel, e ao chegar aqui se depararam
que nio existiam apenas indigenas do AIto Rio Negro,
mas tamb6m de outros povos, regi6es, de outros rios, os

quais tinham algo em comum, que era a necessidade des-

sa luta pela dcfesa dos povos. Entio, inicialmente, como
movimcnto social organizado dos jovens lidercs de Sio
Gabricl, o termo utilizado foi Associagio Aut6ctone do
Alto Rio Ncgro, mas quando foi vcrificado quc existiam

.1 12 I ilistoria e Educa?a. na AmazoniaHisidria e Educagao na Anrazonia | 1'l l



outros povos e linguas, e o intercssc comum que seria a

luta pelos intcrcsses dos povos indigcnas, buscou-se um
nome quc dcssc maior prevaldncia a cssa demanda. En-
tao, foi feita a primcira asscmblcia em Manaus, rcgistrada
cm 27 de setembro de 1993, c nela discutiu-sc c dclibc-
rou-se o Meiam, como Movimento dos Estudantes Indi-
genas do .Lstado do Amazonas, mas que inicialmente era
Associaqio Aut6ctone do Alto Rio Negro (COORDE-
NACAO EXECUTIVA DO MEIAM, GRUPO FOCAL,
20il).

Essa instituigio caracteriza-se por ser uma associagio civil de cstudan-
tes indigenas do Amazonas, sem fins econ6micos, partidirios e religiosos que
se rege por estatuto pr6prio, com duraqao por tempo indeterminado, sede e

foro na cidade de Manaus e

[. , . ] atua na defesa dos direitos dos estudantcs indigenas
e como elemento de articulagio e intercimbio de expe-
ritncias entrc os estudantcs em nivel local, rcgional, na-
cional e internacional (ALBUQUERQUE; PINHEIRO,
2004, p.65).

O Meiam tem por objetivos:

I - constituir-sc cm instincia de dcfesa dos direitos dos
cstudantcs indigenas para consolidar-sc, cada vez mais,
como 6rgao representativo dos intcrcsses e anseios dos
mesmos;
II - ser elemento de articulagio e intercambio de expe-
ri€ncias em nivel local, regional, nacional e internacional;
Ill - estimular o vinculo com suas comunidades e seu

comprometimento com a defesa dos direitos dos povos
indigcnas;
IV - promover o intcrcAmbio e divulgagio cultural dos
difcrentes povos indigenas do Estado do Amazonas;
V - promover, apoiar, realizar e incentivar pesquisas e

estudos, dcsenvolvlmento de tecnologias altcrnativas,
produgio e divulgagio de intbrnrag6es de conhecimen-
tos tdcnicos, cientificos e tradicionais das populag6es
indigenas que digam respeito a atividades mencionadas
ncste artigo, dirccionados a cada d.rea de conhecimento
acad0mico;
VI - buscar e lutar por mecanismos dc inclusio de estu-
dantcs indigcnas ao cnsino ticnico e supcrior;

VII - buscar e assegurar mecanismos de pcrman6ncia e

manutcngao para os estudantcs indigcnas dc nivel supe-
rior (MEIAM,2008, p. l).

Para associar-se ao Movimento dos Estudantes Indigenas do Amazonas
I necessdrio atender aos seguintes requisitos:

I - ser estudante indigena residente no estado do Ama-
zonas;

II - estar cursando nivel t6cnico (p6s-mddio), graduaqio
e p6s-graduaqio;
III - ter Registro Administrativo dc Nascimento Indige-
na expedido pelo Orgio Olicial competente ou Declara-
qlo de sua Organizaqio de Base (MEIAM, 2008, p.2).

Al6m desses associados o Estatuto do Meiam, prev€ a existencia de as-

sociados benemeritos, quc poderao ser pessoas fisicas ou juridicas, as quais a

Asscmbleia Gcral do Movimento conferir esta distingao, espontancamcnte ou
por proposta da coordenagio executiva, em virtude dos relevantes servifos
prestados a instituigio. Atualmente, o total de associados

[...] considerando as regras do .Lstatul.o, sio em m6dia
vinte indigenas, mas existem outros que nio sendo asso-

ciados efetivos, acompanham os trabalhos do movimen-
to, e eles variam entre 60 a 80 indigcnas, e existc tamb6m
uma base dc dados (e-mail) cadastrados para troca de
informaq6es. As etnias que possuem maior representati-
vidade no Meiam si.o tikuna, tukano e bard (COORDE-

NAqAO EXECUTTVA DO METAM, GRUPO FOCAL,
201 r).

A estrutura de f'uncionamento do Meiam €:

I - 6rgio de Deliberaqio: Assembldia Geral;
II - 6rgio de Administragao: Coordcnaqio Executiva;
III - 6rgio Fiscalizador: Conselho Fisc-al (MEIAM, 2008,
p.4).

A Assembleia Geral i o 6rgio soberano e democritico do movimento,
e d constituida por todos os associados. A coordenagio executiva € o 6196o

gcstor e cxccutor das ag6cs do Mciam, d constituida por scis mcmbros, clcitos,
para um mandato de tr6s anos, escolhidos entrc os associados cm pleno gozo
dc scus direitos, scndo pcrmitida a reelcigio, c tcm a scguintc composigeo:
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coordenador, vice-coordenador, l" secretirio, 2" secretlrio, l" tesoureiro e 2"

tesoureiro. O conselho fiscal 6 o 6rgio responsivel pela hscalizagdo do movi-
mento e 6 formado por setc membros, eleitos entre os associados em pleno

gozo de scus direitos estatuterios na Assemblcia Gcral e seus mandatos sio de

tres anos.

Durante a V Assembleia Geral do Movimen(o dos Estudantes Indige-

nas do Estado do Amazonas, de 2002, realizada em Manaus, o Meiam editou
um manifesto no qual reivindicava

[...] a implantagio de uma educaqio diferenciada para a

cducagio biisica c o acesso ao cnsino m6dio c ir forma-
gio pro6ssional em {rcas dc dcsenvolvimento sustentavel
necess6rio i manutcn(ao das comunidades indigenas do
Amazonas; [...] o prosseguimento dos estudos ao ensino
superior; luta pela etbtivaqio da Universidade Indigena
do Amazonas e o acesso diferenciado de estudantes in-
digenas ao nivel superior, com o objetivo de formagio e
atuacao, tanto na educagio como em outras ereas vitais
A sobrevivtncia dos povos indigenas (ALBUQUERQUE;

PINHEIRO, 2004,p.66).

Hoje, as principais reivindicagoes do movimcnto sio:

I - passar daquela fase Je quotas, pelo menos em relagio
a IUniversidade do Estado rJo Amaz-onas] UEA, pois a

porta foi aberta. Por6m, desde o inicio, nunca foi discu-
tido, foi sequcr pcnsado, a forma de manutenqio dos cs-

tudantes indigenas dcntro da universidadc. Entio, dentre
v{rias circunstincias, o que n6s nos atentamos mais, bus-
camos mais, lutamos mais hojc, 6 buscar uma forma de
tentar manter esses estudantes dentro da universidade,
porque o nivel de evasio 6 muito grande. Entio, dentre
v:irias possibilidades, nirs vemos muito a questio da ma-

nutengao. Porque se continuar desta forma, quando se

complctar dcz anos dc quotas indigcnas [na UEA], n6s

acreditamos que o resultado obtido serd muito abaixo do
espcrado, infelizmente;2 - inserir o indigcna, ap6s for-
mado, no mcrcado dc trabalho, tanto nas aldeias, na sua

regieo, quanto em outros meios urbanos, para a constru-

9io e defesa de politicrs ptblicas voltadas para os povos
indigenas; 3 - com rela,;io I educaqio escolar indigena,
defende-se aquela que respeite as particularidades e es-

pccificidaJcs Jc cada povo ou ctnia (COORDENAQAO
EXECUTI\IA DO MEIAM, GRUPO FOCAL,20rl).

Tais reivindicaq6es, em especial a primeira, slo confirmadas por Para-

wd e Weterag6, sujeitos participantes da pesquisa e os fnicos, dentre os entre-
vistados, que integram o Meiam. Em suas afirmag6cs, ressaltaram:

[...] o Meiam busca, ou mclhor, luta hojc cnr dia, pela dcs-

tinaqio de recursos financeiros e tamb6m outras formas
para a manutengio dos estudos de indigenas e inclusio,
ap6s tbrmados, no mercado de trabalho (PARAWA, EN-
1'nEVrSTA,2010),

[...] uma das muitas reivindicagdcs do movimcnto dos

estudantes indigenas 6 a criaqio dc metodologias para os

estudantes indigenas permaneceram estudando, como
por exemplo o oferecimento de bolsas de estudo (WETE-

ITAGO, ENTRI]VISTA, 2OIO).

Consrderacoes finais

As organizagoes indigcnas surgidas, a partir dc I980, como instituigdes

de apoio is causas indigenas pretendiam propiciar discuss6es que resgatasscm

a identidade e a alirmagio 6tnica dos seus povos, procurando superar discur-

sos que os desqualificavam e os caracterizavam como seres humanos inferio-
res, devido irs suas condig6es itnicas e culturais.

Logo, essas organizag6es traziam, e ainda trazcm, em sua "ess6ncia", os

mcsmos obietivos, isto d, a finalidade de apoiar os direitos permanentes dos

indios e os seus projetos itnicos de futuro; produzir, publicar c descnvolver

projetos nao integracionistas; propiciar discuss6es com o intuito de recuperar

nio s6 a posse da terra, mas tamb€m a identidade dtnica e a autodeterminagio
dos povos indigenas.

E assim, as organizag6es e movimentos indigenas propiciaram encon-

tros e troca de cxperiencias e conhecimentos, dc como cada povo estd fazendo

para conseguir uma escola adequada irs suas necessidades, assim como tam-

bdm a reflexio a respeito dos problemas educacionais comuns entre os grupos

indigenas e as propostas alternativas para solucioni-[os.
Nesse contexto, os povos indigenas t€m apresentado aos 6rgios com-

pctcntes da Unilo, e tambdm do estado do Amazonas, suas propostas e alt€r-
nativas para a implantagdo de uma cducagio escolar ind(gcna diferenciada c

de qualidade.
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Por6m, essa educaqio cscolar indigena de qualidade 6 um desafio para

o movimento indigena, pois como pensar nesse modelo educacional quando

os sistcmas de ensino sio produto dc uma sociedade que ainda tende a homo-
geneizar as diferengas?

Isso indica que a educaglo cscolar, do modo como o movimento in-
digena tem reivindicado, encontra-se dentro do processo de luta indigena e,

como tal, se concretizard gradativamente, ao longo dos anos, conforme a forga

politica dos movimentos e das organizagr5es indigenas e de como eles intera-

gem nos rumos da politica indigenista do Pais.
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