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Resumo: Os Ticuna são um povo de língua isolada, habitantes, em sua maior 

parte, do Alto Rio Solimões (AM), distribuídos entre Brasil, Peru e Colômbia. A 

Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues (OGPTB) é uma 

associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 1986, com sede na aldeia de 

Filadélfia, município de Benjamin Constant (AM). Destaca-se como importante 

estratégia na luta que o povo Ticuna vem realizando em busca de uma educação 

escolar de acordo com os interesses e realidades deles. A OGPTB vem 

desenvolvendo diversos projetos e programas de educação bilíngue (Português 

e Ticuna), contribuindo para a formação de professores. A artista plástica 

Jussara Gomes Gruber tem uma contribuição bastante decisiva na construção e 

operacionalização da organização, ajudando na elaboração do Estatuto e de 

Projetos a serem desempenhados pela organização. A atuação eficaz da 

OGPTB possibilitou a construção do projeto do Curso de Licenciatura para 

Professores Indígenas do Alto Solimões, em parceria com a Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA), aprovado em 2005. A partir da de professores 

indígenas capacitados, tem sido observado o aumento no quadro docente 

constituído por Ticuna, o que possibilitou a substituição nas salas de aulas de 

professores não-indígenas por indígenas. Além disso, alguns desses indígenas 

assumiram a direção das escolas das comunidades onde residem. A referida 

organização vem contribuindo para maior autonomia dos professores dando 

melhorias ao universo escolar indígena, fazendo com que a escola seja vista 

como um espaço de produção de saberes, reflexão, ação política, valorização 

da língua materna e do patrimônio cultural.  
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Introdução 
Os Ticuna conformam uma população atual de mais de 50 mil pessoas 

distribuídas entre Brasil, Colômbia e Peru (Goulard, 2009). No Brasil, constituem 

o mais numeroso grupo indígena, contando com mais de 46 mil indivíduos (IBGE, 

2010) falantes de uma língua tonal e isolada. Estão distribuídos ao longo da 

bacia do Rio Solimões (AM), com maior concentração no alto curso deste rio e 

apresentando também uma forte presença nos municípios amazônicos.  



A parti da década de 1970, no Brasil, diversas populações indígenas 

localizadas dentro do território nacional se organizaram em defesa de seus 

direitos que ainda não eram reconhecidos pela então política nacional. Coube 

aos líderes indígenas o papel de dialogar com o Estado nacional e os múltiplos 

setores da sociedade civil. O objetivo central dessa mobilização política dos 

povos indígenas era o reconhecimento jurídico-legal sobre a posse dos territórios 

por eles habitados.  

Neste momento entre os Ticuna do Alto Solimões surgem as primeiras 

assembleias para discutirem os direitos de posse de suas terras. A partir desse 

movimento, surgem outras necessidades para melhorar a educação e a saúde 

indígena que ganham espaço nas assembléias gerais.  

Neste contexto, coube aos líderes Ticuna que se encontravam à frente da 

luta naquele momento se organizarem para construção de um projeto 

educacional que priorizasse a educação cultural separada dos “princípios 

catequizantes” desenvolvidos, naquela época, pelas missões religiosas e pelas 

políticas indigenistas do Estado Nacional, que almejavam anular as diferenças 

étnicas, culturais, sociais, lingüísticas presentes dentro de um Estado-nação e 

reafirmar sua unidade na negação da diversidade sociocultural dos povos 

indígenas. A partir desse momento, algumas leis surgiram para regulamentar a 

educação diferenciada na região, todas elas com base no princípio da 

interculturalidade. 

 
1. Legislação e regulamentação sobre educação e escola indígena 

Os ministros de Justiça e da Educação vem reavendo as reivindicações 

dos indígenas que estão em busca de uma escolarização formal com 

características próprias e diferenciadas, a qual venha respeitar e reforçar suas 

especificidades culturais. Por força da Constituição federal de 1988, da lei 6001, 

de 19 e dezembro de 1973 e, em decorrência do decreto 26 de fevereiro de 1991, 

constitui-se um dever do Estado para com os indígenas: a) o direito a uma 

educação escolar básica de qualidade laica e diferenciada que respeite e 

fortaleça seus costumes, tradições, língua, processos próprios de aprendizagem 

e reconheça suas organizações sociais; b) acesso ao conhecimento e o domínio 

de códigos da sociedade nacional, assegurando-se as populações indígenas a 

possibilidade de defesa de seus interesses e a participação plena na vida 



nacional em igualdade de condições, enquanto etnias culturalmente 

diferenciadas, e c) ensino bilíngüe nas línguas materna e oficial do país, atendido 

o interesse de cada grupo indígena particular. 

A Constituição proporciona às escolas indígenas um instrumento de 

fortalecimento dos valores e normas culturais da sociedade indígena para que 

ela se torne um espaço próprio e característico a cada organização social para 

que haja o favorecimento de costumes, crenças, tradições de suas respectivas 

culturas locais, pois o fortalecimento da educação escolar indígena promove a 

sustentabilidade das comunidades, legitimando a identidade étnica dos 

respectivos povos. 

Com base nas diretrizes e princípios da educação escolar indígena, cabe 

ressaltar a resolução CNE/ CEB 003, de 10 de novembro de 1999, que fixa 

diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dar outras 

providências. 

O Conselho Nacional de Educação, com base nos artigos 210,§2, e 231 

caput da constituição federal, nos artigos 78 e 79, da lei 9394, de 20 de dezembro 

de 1996, na lei 9131 de 25 de novembro de 1995, e ainda no parecer CEB 14/99, 

estabelece, no âmbito da educação básica, a estrutura e funcionamento das 

escolas indígenas, reconhecendo-lhe a condição de escolas com normas e 

ordenamentos jurídicos próprios e fixando as diretrizes curriculares do ensino 

intercultural e bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos 

indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Determina 

ainda que haverá participação da comunidade na definição do modelo de 

organização e gestão da escola indígena. 

Quanto à formulação do projeto político pedagógico próprio, por escola ou 

por povo indígena, este terá por base as diretrizes curriculares nacionais 

referentes a cada etapa da educação básica; às características próprias das 

escolas indígenas em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou 

comunidade; à realidade sócio lingüística; conteúdos curriculares 

especificamente indígenas e aos modelos próprios de constituição do saber e da 

cultura indígena com a  participação da respectiva comunidade ou povo (Brasil, 

2000).  

O MEC que possui a competência de coordenar e gerir o processo de 

educação escolar junto às comunidades indígenas, publicou em 1993 diretrizes 



para a política nacional de educação escolar indígena, orientando para os novos 

parâmetros: 

A escola indígena tem como objetivo a conquista da 
autonomia socioeconômico-cultural de cada povo (...) há 
sintetizado em seus etnoconhecimentos bem como no 
acesso as informações e ao conhecimento técnicos, e 
científicos da sociedade majoritária e das demais 
sociedades, indígenas e não-indígenas. (BRASIL, MEC, 
1993, p.12). 

A OGPTB vem lutando pelo reconhecimento e cumprimento da legislação 

de educação escolar indígena na região do alto Solimões. Embora haja sempre 

algumas dificuldades e discriminação, a persistência e a incansável mobilização 

dos membros dessa organização têm permitido superar inúmeros obstáculos e 

desafios para fazer valer os direitos dos povos indígenas de atuarem com 

autonomia na condução de seus projetos, de suas escolas e de seus propósitos 

por melhores condições de vida. 

1.1 A criação da OGPTB 
Segundo as lideranças indígenas, a data que marca o início do cenário da 

luta pela educação acontece no mês de setembro de 1983, quando da realização 

de uma Assembleia Geral que reuniu cerca de 52 monitores, durante três dias 

de discussões na aldeia de Santa Inês no município de São Paulo de 

Olivença/AM. 

Durante essa Assembleia foram basicamente acordados os temas 

relativos aos convênios com as Prefeituras locais, com a FUNAI, a contratação 

e aos salários que deveriam ser pagos aos monitores, pois com exceção de 

alguns, a maioria dos monitores Ticuna bilíngües eram pagos pelas próprias 

comunidades, seja com produtos agrícolas, pescados ou caça.  

Assim como na luta pela demarcação de seus territórios, os Ticuna tinham 

que lidar com as pressões políticas locais, sejam aquelas levadas a cabo pelo 

órgão Tutor (nessa época a FUNAI) ou por pressões dos prefeitos e vereadores 

dos municípios das quais suas comunidades faziam parte. Sendo assim, os 

assessores indígenas exerciam uma função primordial para os Ticuna, a de 

decodificar para os termos (linguagem inelegível) do povo Ticuna a linguagem 

compartilhada pelos “brancos”. 

A OGPTB foi fundada entre os dias 08 e 10 de dezembro de 1986 por 64 

professores e 44 caciques oriundos das cidades de Benjamin Constant, 



Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, 

sendo essa reunião realizada na comunidade Paraná do Ribeiro pertencente ao 

município de São Paulo de Olivença.   

Para Almeida (2011, p. 41),  

 
o ano de 1986 é o período em que os Ticuna irão instituir 
de forma materializada a Organização dos Professores 
Ticuna Bilíngüe (OGPTB). Essa organização 
desempenhou um papel decisivo na implantação de 
escolas orientadas para o diálogo entre o “conhecimento 
tradicional Ticuna” e o “conhecimento ocidental” num 
movimento que tendia a revitalizar a identidade étnica de 
seu povo. A artista plástica Jussara Gomes Gruber tem 
uma contribuição bastante decisiva na construção e 
operacionalização dessa organização, ajudando na 
elaboração do Estatuto e Projetos a serem 
desempenhados por essa organização. 

 
Para Paladino (2006, p. 89), “foi no contexto de uma reunião realizada em 

1986 que se criou a organização indígena OGPTB, como entidade de 

representação dos professores ticuna bilíngues”. A partir de 1988, com a 

promulgação da Constituição Federal e do seu artigo 231, a organização passou 

a poder exercer legal e oficialmente essa representação política. 

Segundo o regimento interno da OGPTB seu objetivo é melhorar o 

funcionamento da educação indígena; incentivar a participação dos professores 

no processo educacional, preparando materiais didáticos adotados a sua cultura 

e aos seus interesses atuais, inclusive com o uso e valorização da língua Ticuna, 

e por último aumentar a responsabilidade dos índios Ticuna quanto a sua própria 

educação, regularizando os seus direitos e deveres, bem como as funções e 

obrigações dos órgãos públicos e privados que atuam na região.  

Mas, somente em 1994, a OGPTB foi constituída juridicamente, atuando 

numa extensa área formada pelos seis municípios citados acima, na região do 

alto rio Solimões (AM). Ao longo de quase 20 anos, a OGPTB tem sido uma 

importante referência para os professores Ticuna e, mais recentemente, também 

para os professores de outras etnias que habitam a região, como os Cocama e 

os Caixana (ISA, 2014).  

 
1.2 O trabalho da OGPTB  



A organização vem desenvolvendo diversos projetos e programas de 

educação bilíngue (Português e Ticuna), contribuindo com mecanismos para a 

formação de professores. A OGPTB ofertou determinados cursos de 

especialização em educação indígena, os cursos foram desenvolvidos no Centro 

de Formação de Professores Ticuna- Torü Nguepataü, construído em 1993, pela 

OGPTB, na Aldeia de Filadélfia, no município de Benjamin Constant, com 481 

professores matriculados na época.  

Em maio de 2003, a OGPTB organizou o I Encontro Pedagógico, em 

parceria com gerÊncia da Educação Escolar Indígena/SEDUC/EM e como o 

apoio do MEC para preparação do quadro docente. Em maio de 2004, a OGPTB 

organizou o II Encontro Pedagógico, durante o qual os professores deram um 

grande passo no sentido de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, uma vez que 

objetivavam reconstruir questões significativas para os jovens indígenas, 

referentes à educação escolar. 

Com o passar do tempo, começou a ser discutido nas assembleias a 

necessidade de um curso superior indígena. O ideia foi sendo amadurecida em 

quatro encontros promovidos pela OGPTB. O primeiro em fevereiro de 2002, 

durante a Assembléia Geral da OGPTB, com 270 participantes; o segundo em 

agosto de 2003, com 104 participantes, com apoio do MEC e da FUNAI; o 

terceiro em novembro de 2004, com 53 participantes, apoiado pela FUNAI; e o 

quarto e último em dezembro de 2005, com 83 participantes, com apoio do FIDA.  

Esses encontros possibilitaram que a proposta do curso superior fosse 

amplamente debatida pelo professores e lideranças indígenas de diversas 

aldeias e municípios que vinham participar das assembleias. 

 O resultado foi a criação de um projeto para implantação de um curso de 

licenciatura. Para isso, a OGPTB buscou parceria com a Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA). O projeto foi aprovado em 2005. 

A primeira etapa do Curso de Licenciatura para Professores Indígenas do 

Alto Solimões teve início em 16 de julho de 2006, com 250 professores, sendo 

230 Ticunas e 20 de outras etnias que atuavam em escolas dos municípios de 

Benjamin Constant, Tabatinga, São Pailo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio 

do Içá e Tonantins, realizado na casa de estudo Torü Nguepataü, durante as 

férias escolares, em dez etapas.  



A partir da formação de professores indígenas capacitados observou-se 

o aumento do quadro docente constituído por Ticuna, ocasionando a substituição 

nas salas de aulas de professores não- indígenas por indígenas. Eles também 

passaram a assumir a direção das escolas e a atuar como apoio pedagógico. 

Este curso foi o resultado de uma trajetória de quase 30 anos de 

resistência e conquistas da OGPTB cujas ações vêm construindo uma nova 

história da educação escolar indígena na região. Por isso, a OGPTB destaca-se 

na luta em que o povo Ticuna vem realizando em busca de uma educação 

escolar que esteja de acordo com os interesses e realidades deste povo. Além 

disso, a organização vem contribuindo para maior autonomia dos professores, 

proporcionando melhorias no universo escolar indígena, fazendo com que a 

escola seja vista como um espaço de produção de saberes, reflexão, ação 

política, valorização da língua materna e ao patrimônio cultural, como ressalta o 

docente da Escola Indígena Ebenezer, da comunidade de Filadélfia: 

fico feliz por a gente poder ensinar a nossa língua na 
escola, pra que mais tarde ela não entre no esquecimento. 
A língua Tikuna antes não era reconhecida e agora eu 
venho trabalhando com ela, e hoje está sendo muito 
valorizada (fala do professor Nazareno Sampaio, Filadélfia, 
20 de agosto de 2011).  

 

A OGPTB luta para que sejam cumpridos todos os direitos que rege a 

Constituição de 1988 no âmbito da educação escolar indígena. Como salientou 

uma de minhas entrevistadas: “a OGPTB vem ser um instrumento importante do 

povo Ticuna, vem fazer valer o cumprimento da lei, contribuindo para a melhoria 

da educação na comunidade” (professora Suely, Filadélfia - Escola Ebenezer, 

12 de setembro de 2011).    

Para Braúlio (2012), um dos princípios do projeto é garantir a discussão 

contínua dos objetivos, conteúdos e componentes curriculares, de forma que 

possa estar em permanente sintonia com as necessidades e expectativas dos 

professores indígenas e das comunidades quanto à educação que desejam para 

suas escolas.  

Para Gruber (2003: 141) “o projeto da OGPTB é uma iniciativa que se 

construiu de forma mais independente, por se tratar de uma organização 

indígena ou por se constituir de muitas pessoas, muitos pensamentos e fortes 

vontades”.  



Foi através desse projeto que os Ticuna garantiram o direito a educação 

diferenciada nas demais escolas indígenas do Alto Solimões e a construção de 

um novo modelo de ensino. Hoje essas escolas atuam com os professores 

Ticuna que passaram pelo processo de formação e são contratados pela 

prefeitura local.  

A OGPTB é composta por todos os professores Ticuna Bilingües 

contratados ou não pela FUNAI. Está organizada através de uma diretoria, 

composta pelo presidente e vice e secretários, eleitos em assembleia Geral entre 

os Ticuna. Conta também com o apoio de seus supervisores escolhidos entre os 

professores mais antigos e capacitados de acordo com a necessidade da 

organização.   

Atualmente a OGPTB tem como presidente: Sansão Ricardo Flores, da 

comunidade indígena de Filadélfia, e, como vice presidente: Ester da Silva Jorge, 

da comunidade indígena de Umariaçú I. Eles continuam a luta por uma educação 

respeitada e valorizada nas comunidades indígenas. Recentemente aconteceu 

no município de Tabatinga-AM a Etapa Regional do Alto Solimões referente à Iª 

Conferência Nacional de Política Indigenista, muitos professores da OGPTB e 

líderes Ticuna participaram desse momento único e tão fundamental na 

construção de uma nova conjuntura da política indigenista do nosso país.    

Hoje o número de material didático já produzidos nos encontros e cursos 

pelos próprios professores Ticuna auxiliam na melhoria da educação indígena 

Ticuna nas escolas e observa-se o aumento do rendimento escolar dos alunos 

indígenas.  

A OGPTB conta com o apoio de outras organizações indígenas Ticuna 

como o CGTT (Conselho Geral da Tribo Ticuna) e do Museu Magüta além dos 

seus Capitães, Caciques e Chefes de suas comunidades para continuar sua luta.  

Conclusão  
A OGPTB nasce com ajuda de uma grande liderança indígena Ticuna seu 

Nino Fernandes, fundador e ex-presidente por dois mandatos da OGPTB. A 

OGPTB surge a parti da necessidade dos professores Ticuna serem reconhecido 

pela prefeitura local e a FUNAI, sobretudo no que se refere ao fato de este 

garantir a contratação dos próprios professores Ticuna e receberem assistência 

do Estado. 



A luta por uma educação escolar indígena que os Ticuna reivindicam pode 

ser visto como um meio de assegurar seu acesso aos conhecimentos gerais sem 

necessitar ocultar suas especificidades culturais e sua identidade étnicas. Nesse 

sentido a escola ocupa um papel de um novo espaço educativo que permite um 

diálogo com a sociedade indígena e não indígena abrindo um caminho de 

liberdade que possibilita fazer escolhas, conhecer seus direitos e a lutar por eles. 

É nesse espaço que vai surge o curso de formação dos professores 

organizado pela OGPTB durante o período de férias escolares, onde se elabora 

a proposta de um currículo intercultural visando à sua aplicação em todas as 

escolas que atendem aos alunos Ticuna e a produção dos materiais didáticos a 

serem trabalhados durante o ano letivo nas escolas indígenas. 

Portanto, a criação da OGPTB tenta romper os “moldes” de uma educação 

que insistem em privilegiar temáticas descontextualizadas de seus valores 

étnicos e suas historias. Ela trabalha em coletivo com seu povo decidindo junto 

o futuro de uma educação respeitada e valorizada.    
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