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RESUMO 
 
O presente artigo é parte integrante da dissertação intitulada 
“Territorialidade e Condições de Vida dos Indígenas Cocama 
da Comunidade Nova Esperança de Manaus/AM”. Destacamos 
as complexidades vividas pela Comunidade Nova Esperança 
Cocama, residente nos bairros Grande Vitória e 
Puraquequara/MAO-AM. A mudança para Manaus, ocorreu a 
partir da década de 1960, dos municípios de São Paulo de 
Olivença e Tonantins/AM. Hoje, o povo Cocama, Comunidade 
Nova Esperança, vive em contexto urbano, podendo tal 
condição caracterizá-los índios urbanos, cujas estratégias de 
vida e de sobrevivência são analisadas aqui através das 
políticas públicas voltadas para o atendimento à assistência 
social, saúde e educação. 
 
Palavras-chave: Cocama. Políticas Públicas. Comunidade 
Nova Esperança. 

 

ABSTRACT 
 
This article is part of the dissertation entitled " Territoriality and 
Conditions of Indigenous Community Life Cocama New Hope of 
Manaus / AM". We highlight the complexities experienced by 
New Hope Community Cocama , residing in neighborhoods 
Great Victory and Puraquequara / MAO -AM . The move to 
Manaus, occurred from the 1960s, the municipalities of São 
Paulo Olivenza and Tonantins / AM . Today, Cocama people, 
New Hope Community , lives in an urban context , and such 
condition characterize them urban Indians , whose livelihood 
strategies and survival are analyzed here through public 
policies aimed at assisting social assistance, health and 
education. 
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1 Introdução 

 

Em Manaus, registra-se a presença de diversas etnias que se deslocaram de sua 

terra indígena para a capital, por diversos fatores. Dentre esses povos, destaca-se a etnia 

Cocama, cujos registros históricos e governamentais apontam o Alto e o Médio Solimões 

como lugares de sua origem e, que apesar de terem Terras Indígenas registradas, 

demarcadas ou homologadas, indivíduos e famílias desse povo não têm permanecido em 

seus territórios tradicionais. 

Nessa perspectiva, esse estudo traz o caso específico da comunidade Nova 

Esperança do povo Cocama, constituída por famílias de diversos bairros de Manaus, mas 

que consegue manter um laço étnico, enfatizando o usufruto dos direitos específicos aos 

povos indígenas, conquistados pelo movimento indígena. 

 Dentre as atividades realizadas na comunidade Nova Esperança que contribuem 

com a sobrevivência econômica e cultural dos Cocama em Manaus estão: o acesso e o 

alcance das políticas públicas no contexto de Manaus. 

 Nesse sentido, abordaremos, as políticas públicas para os povos indígenas no 

âmbito da Assistência Social, da Saúde e da Educação. Analisaremos o acesso da 

comunidade Cocama Nova Esperança aos direitos definidos para os povos indígenas, assim 

como as condições de vida desses indígenas que saíram de suas terras e assumiram o 

desafio de sobreviver em outros contextos. 

 

1.1 Políticas Públicas e Povos Indígenas 

 

Os povos indígenas, segundo o olhar do colonizador, não possuíam um sistema de 

leis que os regulassem, logo houve a instalação do direito da Corte sem contextualização à 

organização existente entre os indígenas, ocasionando desnaturalização dos costumes 

tradicionais e corrompendo hábitos culturais.  

Segundo Souza Filho (1998, p. 3), 

 

aos poucos foi se cobrindo as ‘vergonhas’ dos índios, retirando suas armas, 
branqueando a cor da sua pele e o sentimento de sua religiosidade. A natural nudez 
virou vergonha, a religião crença, a língua dialeto, o direito costume. 

 

Explicita o autor que são definidos novos parâmetros para convivência, espanhóis e 

portugueses procederam com a  exploração dos produtos lucrativos do Brasil, bem como 

com a reorganização social das etnias existentes, que sobreviveram ao violento processo de 

contato ou a epidemias. Outros povos fugiram ou, estrategicamente, adotaram a 



 
 

                  

clandestinidade cultural indígena, passando a dominar os costumes europeus em 

contraposição à cultura e costumes locais. 

No Brasil, a situação era diferente do contexto de Portugal, uma vez que as terras 

brasileiras não estavam abandonadas, porque eram ocupadas por povos indígenas; e as 

roças eram produzidas em sistema rotativo, para que o solo ficasse em constante 

regeneração, não havendo seu esgotamento.  

Souza Filho (1998, p. 57) esclarece que, no caso de Portugal, “a ocupação tinha o 

sentido de tomar posse das terras em nome do rei e da coroa portuguesa, em sua disputa 

com a espanhola e outras nações europeias”.  

A imposição de ordens baseadas no modelo de vida europeia às populações 

indígenas não foi fácil, principalmente, a ideia de regime de trabalho, considerando que a 

prática desses povos voltavam para a subsistência e não para o mercado, uma vez que 

conheciam a mata e o território e sabiam sobreviver de seus recursos naturais.  

Araújo et al. (2006, p. 25) esclarece que 

 

todas as demais tentativas da Coroa de ordenar a ocupação territorial indígena 
serviram muito mais para promover a segregação dos índios em espaços territoriais 
ínfimos, liberando grandes extensões de suas terras de ocupação tradicional para o 
processo de colonização. Foi o caso do que se chamou ‘aldeamento’,[...] depois, 
tivemos o ‘Diretório dos Índios. 

 

 De modo que os indígenas foram sendo segregados a espaços ínfimos, liberando 

assim, para o processo de colonização, que contemporaneamente são denominados aldea 

índigena ou seja, segregados mesmo! 

Esse fato originou, atestados de abandono de terras e certidões negativas, 

expedidas, inclusive, pelo Serviço de Proteção ao Índio - SPI e, posteriormente, pela 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

Segundo Araújo et all, na velha república, a primeira Constituição Republicana de 

1891 transferiu para o Estado as terras devolutas, de modo que automaticamente, muitas 

terras indígenas passaram a ser do Estado, agravando a situação destes povos. 

Já no século XX, em 1910, com a criação do SPI, e, posteriormente, com o Decreto 

nº 736, de 06 de 1936, as terras habitadas por indígenas ficaram impedidas de serem 

tratadas como terras devolutas, ficando sob a responsabilidade do poder público. 

A partir da década de 1970, os povos indígenas, juntamente com a sociedade civil 

organizada, através dos movimentos sociais, incluso deles, buscam assegurar seus direitos 

e começam a traçar estratégias para tentar reverter o quadro das políticas de integração e 

assimilação direcionadas pelo poder público a eles.  



 
 

                  

A Constituição de 1988 foi a primeira a assegurar um capítulo específico à proteção 

dos direitos indígenas, além de reconhecer a diferença deste povo.  

Isso representa, conforme Araújo et all (2006, p. 38), que “os povos indígenas têm 

reconhecidos seus direitos permanentes e coletivos”, assim como “a capacidade processual 

dos índios, de suas comunidades e organizações para a defesa dos seus próprios direitos e 

interesses”. 

Os autores pontuam ainda que esse novo olhar, fruto das mobilizações indígenas, 

abriu espaço para outras questões, tais como a valorização dos conhecimentos indígenas, 

que possibilitam a elaboração de políticas específicas em diferentes âmbitos, dos quais 

destacaremos aquelas direcionadas à Assistência Social, à Saúde e à Educação.  

Conforme Behring e Boschetti (2008, p. 51), as políticas são instituídas para dar 

respostas às expressões da questão social, que se encontram multifacetadas, portanto, 

apresentam diferentes formas de ser na sociedade.  

De modo geral, constituem-se com recortes em sua concepção e na sua execução, 

fundamentando-se no atendimento das demandas da classe que luta pela garantia de seus 

direitos. 

As políticas públicas, nesse sentido, instituídas especificamente aos povos indígenas 

pelo Estado, apresentam condicionantes, para todos os demais sujeitos sociais. 

Salientando-se que essas políticas específicas foram desencadeadas pelas reivindicações 

dos movimentos sociais e as proposições e execuções contam com o protagonismo 

compartilhado, isto é, a execução das políticas tendo participação do Estado e dos grupos 

atendidos. 

Em função da diversidade de povos indígenas e de locais/regiões habitadas por eles 

no país, políticas formuladas não são condizentes com as reais necessidades de muitos 

indígenas, que permanecem inseridos em uma lógica de expulsão, exclusão e 

confinamento, por isso, o atendimento das demandas específicas direcionadas à 

necessidade de construir uma rede social que evite o assistencialismo.  

Conforme Behring e Boschetii (2008), as políticas sociais são partes da totalidade, as 

quais compondo a realidade social não podem ser pensadas fora do campo político, sempre 

referidas às relações sociais. Surgem principalmente como respostas oferecidas pelo 

Estado às expressões da questão social. 

 

1.2 As Políticas Públicas de Assistência Social e Sustentabilidade no Contexto dos 

Cocama da Comunidade Nova Esperança 

 



 
 

                  

Desde 2004, as políticas públicas para Assistência Social, pela Secretaria Nacional 

de Assistência Social – SNAS, além de outras secretarias do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome – MDS, vem desenvolvendo ações em prol dos povos indígenas, 

que, progressivamente, estão sendo reconhecidas.  

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, “além das clássicas categorias de 

pobres e portadores de deficiências”, incorporou “os atingidos por outras formas de 

vulnerabilidade”, e ainda uma nova categoria direcionada aos povos indígenas: “ao agir nas 

capilaridades dos territórios e se confrontar com a dinâmica do real, [...], essa política 

inaugura outra perspectiva de análise ao tornar visíveis setores da sociedade brasileira 

tradicionalmente considerados invisíveis ou excluídos das estatísticas – [...], indígenas” 

(Resolução do CNAS n° 24/2006). 

A inclusão específica da categoria indígena no documento oficial representa um 

esforço para dar visibilidade a estas comunidades como usuárias e protagonistas da PNAS, 

promovendo a sua participação como portadores de direitos e visando a expressão de suas 

demandas no próprio espaço de participação social. 

No relatório de 2004, apresenta-se ainda a situação de vulnerabilidade social dos 

povos indígenas, enfatizando a gravidade da insegurança alimentar das comunidades, 

gerada por “condições de seca, confinamento a microterritórios, ausência de condições de 

plantio, conflitos interétnicos, conflitos com fazendeiros e posseiros, discriminação, entre 

outros fatores”.  

Esses princípios fundamentam-se na CF - 1988, quando reconhece aos povos 

indígenas suas especificidades culturais e sociais, bem como a legitimidade de recorrer à 

justiça na defesa de seus direitos (arts. 231 e 232), e ao estabelecer que “compete 

privativamente à União legislar sobre populações indígenas” (art. 22), considerando ainda, 

como bens da União “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”.  

 

1.2.1 As Políticas Sociais no Âmbito das Questões Indígenas 

 

As Políticas do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e Combate à Fome, 

voltadas aos povos indígenas, têm sido desenvolvidas a partir dos eixos: Transferência de 

Renda com Condicionalidades – Programa Bolsa Família; que tem ações no âmbito da 

Segurança Alimentar e Nutricional, de Combate à Fome e à Desnutrição, Articulação 

Institucional e Parcerias e Assistência Social. 

A política de transferência de renda e de segurança alimentar registrou, em 2005, o 

atendimento a 28.914 famílias indígenas no Cadastro Único do Governo Federal, sendo 

que, desse total, 19.091 estavam recebendo benefícios do Programa Bolsa Família. No 



 
 

                  

referido ano, foram atendidas, ainda, 38.162 famílias, para as quais distribuiu-se 277.176 

cestas de alimentos, em 20 Estados. 

A ação voltada à distribuição de cestas de alimentos está em avaliação para ser 

verificado o impacto dos alimentos do ponto de vista da composição nutricional e das 

características culturais e regionais. A meta, nesta ação, é a de inclusão de todas as 

famílias indígenas identificadas pela FUNAI e pela FUNASA com incidência de desnutrição.  

O MDS, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, desenvolve o Programa 

Carteira Indígena, que apóia projetos de execução direta pelas comunidades indígenas em 

produção sustentável de alimentos, beneficiamento e comercialização da produção agrícola, 

artesanal e agroextrativista, bem como a revitalização de práticas e saberes tradicionais.  

No âmbito da questão indígena, o Departamento de Proteção Social Básica –

DPSB/SNAS, em 2005, elaborou o Guia de Orientação Técnica da Proteção Social Básica 

do SUAS Nº1, direcionado a gestores e técnicos. Nesse guia, estão inclusas considerações 

voltadas às comunidades tradicionais.  

O Departamento de Protção Social Básica (DPSB)/Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS) realizou ainda Oficina de Capacitação para o(s) técnico(s) da 

Proteção Social Básica que desenvolvem os trabalhos de atendimento e acompanhamento 

aos municípios e assessores. Na oficina, buscou-se sensibilizá-los para intervenção em 

povos e comunidades etnicamente diferenciadas.  

Visando potencializar as ações iniciadas em 2005, o DPSB/SNAS definiu no plano de 

ação para 2006 a realização de monitoramento, avaliação e acompanhamento do Programa 

de Apoio Integral à Família - PAIF e Centros de Referência em Assistência Social - CRAS 

dos 59 municípios com presença de Povos Indígenas, e da estruturação dos 10 Centros de 

Referência em Assistência Social/CRAS em Terras Indígenas. 

A PNAS objetiva realizar ações no sentido de prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários no âmbito específico da Proteção Social Básica de Assistência Social. 

Esses serviços e programas destinam-se à população em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação e/ou fragilidade de vínculos afetivos 

- relacionais e de pertencimento social (discriminações raciais, étnicas, dentre outras). 

As famílias indígenas que já estão recebendo o benefício Bolsa Família foram 

incorporadas ao programa por iniciativa dos municípios. No entanto, ainda não teve início o 

cadastramento específico dos indígenas nem a consulta às comunidades quanto ao seu 

interesse em serem atendidas.  

A distribuição de Cestas de Alimentos está ancorada em uma identidade entre 

família e residência que não encontra base social entre as comunidades indígenas. As 



 
 

                  

cestas de alimentos são distribuídas por residência, mas nestas comunidades, cada 

residência tem 2, 3 ou mesmo mais famílias. As cestas já são distribuídas, para certas 

comunidades, mas necessita de adequação, conforme a realidade de cada contexto. 

Observa-se, ainda, que não foi estabelecido um plano específico para a garantia da 

segurança alimentar dos indígenas, e que articule o problema do acesso à terra e à 

produção. 

A participação social das comunidades indígenas no processo decisório de 

instalação dos CRAS, de planejamento e avaliação das suas ações é um aspecto central no 

esforço de integração desta população aos serviços da política de assistência social.  

A CF-1988, na seção sobre a Assistência Social, garante a participação da 

população por meio de suas organizações representativas, nos processos de formulação e 

controle desta política em todos os níveis. Por sua vez, a Lei Orgânica da Assistência Social 

- LOAS reafirma tal princípio, garantindo a presença de representantes dos usuários nos 

conselhos deliberativos. 

Somente pela participação dos indígenas no processo de cumprimento do dispositivo 

constitucional é que CNAS será dotado não apenas da função de controle social, mas 

também de formulação das políticas. Desta forma, a contribuição para a ação 

governamental torna-se mais efetiva quando o Conselho acolhe a participação dos povos 

indígenas. 

 

1.2.2 Programas Assistenciais voltados aos Povos Indígenas e Atividades 

Econômicas da Comunidade Cocama Nova Esperança 

 

No que se refere às políticas públicas de assistência social direcionadas aos povos 

indígenas, dos diversos Programas que envolvem essa política, as 35 famílias cocama da 

Comunidade Nova Esperança usufruem apenas dos Programas Bolsa Família e do 

recebimento das Cestas de Alimentos, segundo os entrevistados na pesquisa.  

Quanto a distribuição das cestas, cabe à FUNAI, a partir da Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB. Anteriormente, os índios que estavam fora das terras indígenas 

não eram contemplados com as cestas, mas desde 2010, passaram a receber. 

Ultimamente, diminuiu a quantidade, passando de 60 quilos para 20 quilos, por família, em 

função da vinculação do cadastro das cestas ao Programa Bolsa Família. 

Ao serem questionados sobre quais programas sociais governamentais os membros 

da comunidade são beneficiados, os mesmos não responderam. Fez-se necessário citar 

alguns, tais como, bolsa família, bolsa floresta, bolsa defeso, bolsa cidadão – para que 

houvesse a resposta.  



 
 

                  

A pesquisa buscou identificar quais atividades econômicas eram realizadas pelas 

famíliasno que se refere a outras iniciativas da comunidade Cocama que assegurasse 

condições para a reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações, respeitando a 

autonomia sociocultural.  

Os sujeitos informaram que há confecção de artesanato, cuja produção é vendida em 

feira itinerante realizada na Universidade Federal do Amazonas, e na Ponta Negra. Dos 

objetos produzidos, destacam-se brincos e tiaras. Ressaltando que a produção do 

artesanato, teve início com a produção de espeto para churrasco, mas depois perceberam 

que havia mercado para o artesanato tradicional do povo Cocama, que os levou ao 

abandono do espeto. 

Foram citadas ainda, quanto atividades econômicas, a realização de trabalhos com 

marchetaria, em casas de famílias (empregada doméstica ou faxineira), na coleta e venda 

de materiais reciclados, na SEMED/Manaus – professor.  

Os comunitários não fazem roça para grandes produções, apenas uma família 

continua com esse hábito e poucos parentes participam das atividades. O trabalho com a 

roça é para ajudar no sustento, logo não procuram orientação das instituições destinadas à 

produção agrícola. 

Observa-se, que há falta de áreas para implantação de roças, coletas vegetais, 

cultivo de plantas para fins medicinais, alimentares, matéria-prima para a confeção de 

artefatos, assim como, a falta de caça, a poluição dos igarapés, o espaço limitadíssimo da 

casa de cada morador, dos desafios e exigências da terra não-indígena dentre outros 

aspectos, são elementos que restringem as práticas tradicionais dos cocama. 

As estratégias para a geração de renda variam e assumem importância diferenciada, 

de acordo com cada morador: os mais velhos produzem e comercializam artesanato; os 

mais instruídos, lideranças e militantes do movimento indígena participam de palestras e 

apresentações culturais, empregos temporários; a maioria das mulheres tem acesso a 

programas de combate a pobreza como o Bolsa Família, além de trabalharem como 

domésticas ou diaristas. 

O artesanato não é apenas uma produção econômica, mas também uma forma de 

reviver e fortalecer o conhecimento do povo Cocama, que já teve oportunidade de ser 

divulgado, por diversos meses, em uma feira especificamente indígena, organizada pelo 

poder público municipal de Manaus, sinalizando a importância do artesanato como fonte de 

renda e reconhecimento identitário.  

Conforme Gomes e Bruno (2009, 151), “a feira não é somente o espaço de 

empreendedorismo indígena e o lugar da afirmação de tradições culturais, algo mais do que 

o espaço físico de garantia de comercialização”. Mais do que uma praça de mercado é um 



 
 

                  

“espaço social e simbólico onde são enunciadas as diferenças com as quais convivem, 

respeitando e criando possibilidades efetivas para assegurar a cada um dos povos e 

comunidades etnicas o direito de suas proprias escolhas”. 

A feira denominada PúKaa — Mãos da Mata, era uma exposição mensal indígena, 

realizada na Praça da Saudade/Manaus, no período de 2005 a 2008, quando a praça foi 

fechada para reforma. Esse espaço foi implantado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Local – SEMDEL e, “como proposta de geração de emprego e renda para 

os povos indigenas na cidade” (GOMES e BRUNO, 2009, p. 141). 

As obras de revitalização da Praça da Saudade finalizaram em 2010, no entanto o 

poder público não reativou as atividades da Púkaa, restando aos Cocama e demais 

indígenas, as estratégias estabelecidas no período de funcionamento da Feira, quando foi 

possível estreitar relações com os diversos povos que moram em Manaus. 

 

1.3 As Políticas Públicas para Saúde Indígena e os Cocama da Comunidade Nova 

Esperança 

 

A atenção à saúde dos povos indígenas foi organizada por meio da Lei nº 9.836, de 

23 de setembro de 1999, Lei Arouca, que criou o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 

vinculado ao SUS, englobando os DSEIs (BRASIL, 2004), que prestam atenção básica à 

população indígena de forma hierarquizada e integrada, com complexidade crescente e 

devidamente articulada com o sistema SUS.  

Os DSEIs têm como instância regional o Pólo-base, através da atuação de Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena. Consistem em unidades descentralizadas e 

autônomas e são considerados espaços étnicos, sociais, dinâmicos, geográficos, 

populacionais e administrativos bem delimitados, não coincidentes com os limites de 

estados e municípios onde estão localizadas as Terras Indígenas (BRASIL, 2004, BRASIL, 

2009).  

Conforme as famílias entrevistadas na pesquisa, sobre a saúde, eles relataram a 

ausência do atendimento à saúde indígena; e sobre o local, informaram que é o “posto 

médico, posto de saúde do bairro ou para onde mandarem, nós vamos”. Acrescentaram que 

anteriormente, “as pessoas da saúde iam lá na comunidade, agora não vão mais”. 

Mainbourg et al (2009, p. 186), sobre o atendimento diferenciado à saúde dos povos 

indígenas que vivem em Manaus/AM, informam que “encontra-se incipiente”, assim como “ a 

situação social dos indígenas que residem na capital”.  

A Secretaria Municipal de Saúde, segundo Mainbourg et al (2009, p. 187), contava 

com equipe multidisciplinar para atender os indígenas e equipe de técnicos em cada um dos 



 
 

                  

quatro distritos sanitários, cuja missão é articular o acesso dos povos indígenas às equipes 

do Programa Saúde da Família, e à rede do SUS.  

Em contrapartida, a então restrita política de atenção à saúde aos povos indígenas 

em Manaus, em janeiro de 2013, é extinta pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

transferiu a responsabilidade das atividades ligadas à saúde indígena para o Núcleo de 

Saúde do Homem e Grupos Especiais, compreendendo “as áreas programáticas de Saúde 

Indígena, Saúde da População Negra e Saúde no Sistema Penitenciário, que atuam na 

lógica da atenção diferenciada”. 

 

1.4 As Políticas Públicas para Educação Escolar Indígena e a Comunidade Cocama 

Nova Esperança 

 

A educacão diferenciada caracteriza-se como política pública específica para os 

indígenas, garantida em diversos dispositivos legais. A Constituição Federal assegura a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (Art. 210, § 2°).  

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394, de 

1996, garante aos povos indígenas a oferta de educação escolar intercultural e bilíngue. 

A LDBEN nº 9.394/1996 estabelece, ainda, que compete ao Estado oferecer aos 

índios uma educação escolar indígena, obedecendo ao comando constitucional e têm por 

objetivo proporcionar “a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas 

identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências”, firmando ainda a obrigação 

da União de apoiar técnica e financeiramente o provimento dessa educação (Art. 78 e 79). 

Em 2010, o MEC encaminhou ao Congresso Nacional Projeto de Lei do Plano 

Nacional de Educação (2011-2020), contendo propostas da I CONEEI de 2009, metas e 

estratégias referentes aos povos indígenas, dentre as quais, a implantação da educação 

escolar indígena por meio de regime de colaboração que considere os territórios étnico-

educacionais e segundo as especificidades socioculturais e linguísticas de cada 

comunidade, promovendo a consulta prévia e informada a essas comunidades (§ 3º, art. 7º). 

No que se refere ao atendimento educacional diferenciado, a liderança cocama 

destaca que essa é uma ação fruto da reivindicação da comunidade e que já está 

apresentando resultados para o fortalecimento da identidade indígena dos cocama nascidos 

em Manaus, visualizados no uso de palavras do vocabulário da língua cocama, tais como 

nomes de animais, frutas, partes do corpo, elementos da fauna, da culinária. 

Esse processo de educação escolar indígena iniciou-se em Manaus no ano de 2005, 

quando a Lei Orgânica do município de Manaus estabelece a oferta de educação escolar 

indígena.  



 
 

                  

Em 2005, foi autorizada a organização do Núcleo de Educação Escolar Indígena - 

NEEI, composto por professores indígenas e não-indígenas do quadro da SEMED, cuja 

primeira ação foi o diagnóstico sócioeducacional sobre as Comunidades Indígenas.  

Dentre os professores indígenas contratados, registra-se a seleção de dois para 

atendimento ao povo Cocama. Um desses professores vem atendendo a Comunidade Nova 

Esperança no bairro Grande Vitória e o outro no ramal do brasileirinho, no Puraquequara II. 

Os professores foram indicados por cada coletivo indígena para desenvolver o trabalho 

educativo com as crianças nessas áreas.  

Ressalta-se que a iniciativa realizada pela SEMED apresenta significativa limitação. 

O professor cocama do bairro Grande Vitória não conta com um local próprio para as aulas, 

que são ministradas em local reservado pela comunidade, que não têm um espaço 

adequado disponível. Nesse sentido, a construção de um espaço destinado a essa 

finalidade é uma alternativa para que o problema seja resolvido. 
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