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Resumo: O  fenômeno  de  migração  de  indígenas  para  a  cidade  tem  crescido

significativamente  nos  últimos  anos,  tanto  que,  atualmente,  estima-se  que

aproximadamente 36% da população indígena brasileira resida em áreas urbanas.

Motivados  pela  certeza  de  que  na  cidade  terão  acesso  à  educação,  saúde  e

emprego,  ou  forçados  a  abandonar  suas  terras  em virtude  da  violência  sofrida,

esses indígenas passam a engrossar a massa de pobres e excluídos residentes nas

periferias dos centros urbanos, que com pouco ou nenhum grau de escolaridade,

tornam-se mão-de-obra barata e desqualificada. Além disso, a vida na cidade lhes

impõe uma série de dificuldades de inserção em um novo tecido social, exigindo-

mailto:Marlise.mrosa@gmail.com
mailto:banducci@uol.com.br
mailto:euleroiler@gmail.com
mailto:alejandrootamendi@gmail.com


lhes  a  formulação  de  um novo  instrumental  analítico  e  operacional  que  comporte,  a

grosso  modo,  o  transporte  público,  os  diferentes  hábitos  alimentares  e  a  economia

monetária.  Assim,  por  meio das narrativas  de um grupo de mulheres  indígenas –  de

diferentes etnias – residentes na periferia da cidade de Manaus (Amazonas), este artigo

se  propõe  a  refletir  sobre  o  cotidiano  de  indígenas  em contexto  urbano,  de  modo  a

evidenciar alguns elementos que compõe aquilo que entendemos como urbanidade. 

Palavras-chave: indígenas em contexto urbano; índios na cidade; mulheres indígenas; 
urbanidade; modo de vida. 

Introdução

Neste trabalho, a fim de tentar aproximar o leitor do debate sobre indígenas na cidade,

fenômeno em contínuo crescimento, porém, historicamente negligenciado pelos estudos

de etnologia indígena, elaboro aqui uma breve reflexão sobre o processo de adaptação

dessa população à vida na cidade. Assim, ao reconstruir parte das narrativas de um grupo

de  mulheres  indígenas  –  de  diferentes  etnias  –  residentes  na  periferia  da  cidade de

Manaus (Amazonas), busco demonstrar que, ainda que entendamos a urbanidade como

um modo de vida que não se limita aos muros da cidade, ele não é característico aos

indígenas  e,  por  isso,  a  inserção nesse  novo tecido  social  lhes  impõe  uma série  de

desafios. 
Parte desses desafios, contudo, são de ordem socioeconômica e, portanto, encontram-se

além  da  dimensão  subjetiva  do  sujeito.  Trata-se  da  exclusão  social  em  virtude  da

condição econômica e étnica, que os relega, literalmente, às margens da cidade. Com

pouco  ou  nenhum grau  de  escolaridade,  ou  sequer  alguma  experiência  de  trabalho,

tornam-se  mão-de-obra  barata  e  desqualificada,  com  baixíssima  remuneração.  Às

mulheres,  via  de  regra,  encontram  no  trabalho  doméstico  o  principal  meio  de

sobrevivência, muitas vezes, se inserindo nessa dinâmica ainda quando crianças – aqui,

porém, devido às limitações estruturais deste trabalho, não contemplarei essa temática.

Os depoimentos que apresento foram coletados durante o trabalho de campo de minha

pesquisa de mestrado, realizado no Assentamento Povo Indígena do Sol Nascente entre

os meses de janeiro e março de 2015. Este assentamento trata-se de uma ocupação

irregular,  de  caráter  multiétnico,  instalada  em  um  terreno  pertencente  à  Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS. Sua ocupação teve início em

junho  de  2013  por  membros  de  uma  família  extensa  da  etnia  Miranha.  Atualmente,

residem no local 81 famílias, sendo 10 delas de não-indígenas. 



Contornos étnicos de Manaus

Conforme  o  Censo  Demográfico  realizado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Demografia  e

Estatística – IBGE, em 2010, o Brasil conta com uma população indígena de 896.917 mil

indivíduos autodeclarados, subdivididos em 305 etnias e falantes de 274 línguas. Dessa

população, aproximadamente 36%, isto é, 324.834 indígenas, residem em áreas urbanas,

concentrando-se  majoritariamente  nas  cidades  de  São  Paulo  e  São  Gabriel  da

Cachoeira1.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

A cidade de Manaus, segundo o Censo 2010, ocupa o 9º lugar no ranking das cidades

com  maiores  populações  indígenas  do  país,  com  um  total  de  3.837  indivíduos

autodeclarados.  Na  região  Norte,  onde  se  concentra  o  maior  percentual  (37,4%)  da

população indígena total, Manaus é a 3ª cidade com maior contingente indígena, estando

atrás apenas de São Gabriel da Cachoeira (AM) e Boa Vista (RR).

Nas últimas três décadas, período que marca a inserção da categoria indígena no quesito

cor/raça  dos  Censos  Demográficos  do  IBGE,  registra-se  uma constante  oscilação  na

população indígena residente em Manaus – entre os anos de 1991 e 2000, houve um

crescimento vertiginoso de 727,5%, que acabou caindo em 50,7% de 2000 para 2010.

Contudo, conforme destaca Silva (2013), há uma divergência entre os dados divulgados

pelo IBGE e os  dados estimados pelo Movimento Indígena,  que afirma residirem em

Manaus, aproximadamente, 30 mil índios. 

1 A região Nordeste apresenta a maior  participação de indígenas residentes em áreas urbanas,  com
33,7%. 

Município Urbana

São Paulo 11.918

São Gabriel da Cachoeira 11.016

Salvador 7.560

Rio de Janeiro 6.764

Boa Vista 6.072

Brasília 5.941

Campo Grande 5.657

Pesqueira 4.048

Manaus 3.837

Recife 3.665



Object 1

            Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, Censo Demográfico 2010.

Bernal (2009) em seu estudo sobre índios em Manaus, faz menção a algumas tentativas

de  recensear  essa  população,  que  por  dificuldades  metodológicas  e  financeiras,

limitaram-se à pesquisa amostral, estimando, a partir de 145 domicílios visitados, um total

de  8.500  índios  na cidade,  isso  em 1999.  Mainbourg  et  al  (2002),  por  sua vez,  cita

estimativas  divulgas  pela  Confederação  das  Organizações  Indígenas  da  Amazônia

Brasileira (COIAB), que aponta para algo entre 15 e 20 mil índios em Manaus, no início

dos anos 2000. Já, para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), atualmente, o número de

indígenas na cidade seria algo em torno de 50 mil indivíduos2. 

Não há, portanto, como bem assevera Bernal (2009, p. 35) “[...] nenhum dato quantitativo

credível  e  tecnicamente  irrepreensível  referente  ao  número  de  indígenas  vivendo  em

Manaus”, uma vez que, “os números mudam em função dos critérios de “definição de” ou

de “adesão a” Índio”, o que nos impossibilita,  deste modo, de afirmar com exatidão o

tamanho real dessa população.   

Para Melo (2012), no entanto, a dificuldade na captação dessas informações pode estar

ligada ao fato de a presença indígena em Manaus ser quase sempre ocultada. Segundo a

autora, “ao pesquisar nesta cidade imediatamente surgirá uma primeira dificuldade.  O

simples fato de perguntar a uma pessoa acerca de sua identidade étnica corre o risco de

ser  interpretado como uma ofensa.  Se a indagação é aceita,  a  resposta é negativa”3

(MELO, 2012, p. 3). 

De todo modo, embora não saibamos apontar com exatidão o tamanho da população

indígena urbana,  sabe-se que,  os índios em Manaus, em decorrência da omissão do

órgão indigenista competente no que se refere à atenção de indígenas na cidade, seguida

2 Este é um número estimado, pois o órgão não dispõe de dados concretos. 
3 Devo destacar,  entretanto,  que  ao  decorrer  de  minha  pesquisa  de  campo não  me deparei  com a

situação  descrita  pela  autora,  isso  porque,  a  disputa  territorial  pela  área  ocupada  é  pautada  no
pertencimento étnico das pessoas que lá residem. Ainda assim, foram recorrentes as situações em que
esses indígenas falaram sobre já terem se sentido envergonhados por sua identidade étnica e, por isso,
a negavam. 



pela  omissão  dos  poderes  públicos  em  face  do  fornecimento  dos  serviços  básicos

essenciais ao bem-estar físico, psicológico e social, encontram-se à margem da cidade

legal, estando impossibilitados de usufruir do aparelhamento urbano. 

Sabe-se que, historicamente, a política indigenista tem como foco os indígenas que vivem

nas Terras  Indígenas,  que,  de  modo geral,  situam-se na zona rural,  assim,  deixando

desassistidos  aqueles  que  residem  em  contextos  urbanos.  Além  disso,  “a  legislação

brasileira também não trata especificamente da questão dos indígenas que vivem fora das

TI’s,  os  quais  são  às  vezes  chamados,  erroneamente,  de  “índios  desaldeados”

(NAKASHIMA E  ALBURQUERQUE,  2011,  p.  184).   Essa  concepção  resulta,  como

assevera  Nunes  (2010,  p.  11),  da  associação  equivocada  “[...]  entre  índios e

floresta/natureza,  por um lado,  e  não-índios e  cidade/civilização,  por  outro”.  Sob essa

perspectiva,  prossegue o  autor,  “[...]  a  passagem (lógica)  dos indígenas ao ambiente

urbano tende a ser pensado como um processo de “desagregação cultural”, aculturação,

tornar-se igual  ao outro e,  em consequência,  perder-se de seu próprio  ser”  (NUNES,

2010, p. 11). Desconsidera-se, deste modo, a gama de fatores históricos de opressão e

discriminação  que  permeiam  o  processo  de  saída  dos  indígenas  de  suas  terras

tradicionais. 

Conforme  o  relatório  “Housing  Indigenous  Peoples  in  Cities”  publicado  pela  ONU-

HABITAT  (2009),  o  número  de  indígenas  vivendo  em  áreas  urbanas  têm  crescido

mundialmente, sendo, inclusive, superior à população das áreas rurais em países como

Canadá e Chile. Embora em muitos casos essa migração possa ser voluntária, de modo

geral, ela está estreitamente relacionada à violação de direitos humanos nos territórios

tradicionais.

Migration  of  indigenous  peoples  to  urban  areas  can  happen  for
positive  reasons,  such  as  improved  educational  or  employment
prospects, and availability of various services in cities. Migration for
work  opportunities  (either  at  home  or  abroad)  has  become  an
important way out of poverty for some indigenous peoples. However,
in most cases, the root causes of this migration are related to human
rights  violations  on  their  home  territories,  physical  insecurity  in
conflict  areas  (which  often  involves  military  violence  against
indigenous  people,  including  women,  such  as  sexual  harassment
and  rape).  Other  factors  behind  indigenous  migration  include
overzealous  policing,  and  forced  evictions  in  connection  with
development  projects  (by  governments,  corporations  and  financial
institutions), along with poverty and destitution resulting from large-
scale  displacement,  dispossession  and  degradation  of  land,
resources  and  territories,  sometimes  under  the  effect  of  climate
change.  Human trafficking,  particularly  of  women  and  children,  is
another cause of indigenous migration (ONU-HABITAT, 2009, p. 07).



No Brasil,  o  aumento  da  população  indígena  residente  nas  cidades,  de  acordo  com

Nakashima e Albuquerque (2011), deve-se ao mesmo tempo, ao movimento de migração

decorrente das difíceis condições do local de origem, ao crescimento vegetativo nas áreas

urbanas, à transformação de áreas consideradas rurais em áreas urbanas e, por fim, ao

aumento das taxas de autodeclaração de indígenas. 

Em pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em parceria com a fundação alemã

Rosa Luxemburg Stiftung, durante os anos de 2010 e 2011, constatou-se que, os motivos

pelos quais os indígenas deixaram suas terras são: 68% por problemas econômicos; 31%

interação  social  (23% positiva,  ou  seja,  para  juntar-se  à  família  ou  casar-se,  e  10%

negativa, em virtude de conflitos e mortes); 27% educação; e 13% por falta de assistência

à saúde e questões concernentes ao uso da terra4. 

Entre minhas interlocutoras, as condições adversas de suas comunidades de origem, com

suas roças sucumbindo às cheias dos rios, a falta de escola para os filhos, a inexistência

de trabalho para si  e  seus maridos,  bem como a desatenção à saúde, que não raro

ceifava-lhes a vida de um familiar, são apontados como os motivos pelos quais decidiram

mudar para a cidade. Dona Maria, mãe do atual cacique do Assentamento Povo Indígena

do Sol Nascente, por exemplo, contou-me que perdera um filho com sarampo, e que não

raro, as doenças abatiam famílias inteiras.

Meu filho adoeceu, o depois dele [Eledilson], morreu meu filho. Apareceu um tipo
de doença, sarampo, e a gente sai pra cá, a gente foi lá pra dentro do igarapé. Não
foi só uma pessoa que morreu, não. Acabava com a família. De uma virada assim,
acabou uma família todinho, e desse meio meu filho foi também, porque a falta de
médico, né. Fica difícil assim o interior, assim, isolado, né, porque não tem e até
que a gente vai  à  canoa remando,  né,  pra chegar  onde tem socorro,  morre a
pessoa. Aqui não. Aqui você adoeceu, se não tem como você ir, liga, chama uma
ambulância, né, leva rapidinho pro Pronto Socorro, e lá, lá... aqui é bom por isso
(Dona Maria, indígena Kaixana, 69 anos).

A cidade surge-lhes, portanto, como o horizonte de uma vida melhor. Porém, a vida

nos  centros  urbanos  não  suprime  a  importância  que  suas  comunidades  de  origem,

enquanto referencial simbólico, exercem sobre essa população. Seus relatos, permeados

por  certa  nostalgia  e conformismo à vida  na cidade,  tornam evidente  a incompletude

dessa adaptação. 

Eu sinto falta, muita falta, é por causo que quando a gente tava lá eu ia pro igapó,

4 Os resultados dessa pesquisa, sob título “Indígenas no Brasil – Demandas dos povos e percepções da
Opinião Pública”, encontra-se disponível no sítio da instituição (http://csbh.fpabramo.org.br/node/7986).
As respostas têm caráter espontâneo e múltiplo, por isso a soma total dos percentuais de cada variável
excede 100%.



pegava  um  peixe,  botava  na  malhadeira,  tarrafeava,  pegava  um  tambaqui
fresquinho, uns pacu e coisa, e aí lá você pode até fazer o peixe até sem verdura,
que você sente o gosto do peixe naquele caldo, entendeu? E aqui já não, parece
assim que o peixe está muito tempo na geladeira, no congelador e no gelo, que
você não sente mais aquele paladar dele gostoso (Mabel, etnia Mura, 36 anos).

Na Amazônia brasileira, a migração para as cidades faz parte da história de índios

Tukano, Desana, Baré, Apurinã, Arapasso, Baniwa, Kaixana, Mura, Munduruku, Miranha,

Tikuna,  Sateré-Mawé,  Kokama,  Tuyuca,  Tariano,  Deni,  Kambeba e  Macuxi,  principais

etnias que constituem a população indígena de Manaus.  Essa população encontra-se

distribuída em vários bairros e áreas de ocupação irregular. Em alguns bairros, porém, há

uma expressiva concentração de uma determinada etnia, como é o caso, por exemplo,

dos Tikuna no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. 

Também  na  Zona  Norte,  no  bairro  Cidade  Nova,  fica  localizada  a  ocupação

irregular de caráter multiétnico, identificada como Assentamento Povo Indígena do Sol

Nascente, onde realizei a pesquisa de campo. No bairro Tarumã, Zona Oeste, há outra

ocupação  também  multiétnica,  identificada  como  Assentamento  Indígena  Parque  das

Tribos.  Nessa  mesma  região,  no  bairro  Compensa,  há  famílias  Kambeba.  Na  Zona

Centro-Oeste, no bairro Redenção, há uma comunidade Sateré-Mawé. Na Zona Leste, no

bairro Jorge Teixeira, há uma expressiva concentração de indígenas de diferentes etnias,

e no bairro Puraquequera, há uma comunidade Kokama. Contudo, ainda que estejam

distribuídos  pelas  diferentes  regiões  da  cidade,  de  modo  geral,  essas  populações

instalam-se  em  áreas  de  periferias,  ou  nos  limites  entre  a  cidade  e  a  zona  rural,

separando-se assim de bairros nobres da mesma região, como, por exemplo, o bairro

Ponta Negra, que faz divisa com bairro o Tarumã, na Zona Oeste. 

Assim, motivados pela certeza de que na cidade terão acesso à educação, saúde e

emprego,  os  indígenas,  ao  chegarem em Manaus,  passam a engrossar  a  massa  de

pobres e excluídos, que como demonstra Almeida (2009, p. 10), acaba por diluir a “[...]

força da expressão dos fatores étnicos nas cidades”. Deste modo, a fim vencerem essa

invisibilidade étnica, os indígenas têm se organizado através uma rede de associações,

“[...]  cujas  iniciativas  e  mobilizações evidenciam uma intensa presença indígena,  cuja

relevância cultural  começa a se expressar  tanto em termos demográficos,  quanto em

termos políticos” (MAXIMIANO, 2009, p. 79). 

Atualmente,  conforme  dados  apurados  pela  Coordenação  Regional  da  FUNAI,

existem,  em  Manaus,  um  total  de  37  associações/comunidades  indígenas,  algumas

comportando  apenas  famílias  extensas,  que  mesmo  não  estando  todas  legalmente

registradas,  se  autorrepresentam enquanto  um coletivo  organizado.  A principal  pauta



dessas  associações  refere-se,  sobretudo,  ao  direito  à  moradia  e  mobilizações  de

ocupações de terrenos vagos. 

Sobre o urbanizar-se: adaptação à vida na cidade

A urbanização,  conforme  Wirth  (1967),  não  pode  ser  entendida  meramente  como  o

processo pelo qual as pessoas são atraídas à cidade e incorporadas ao seu sistema de

vida.  “Ela  se  refere  também  àquela  acentuação  cumulativa  das  características  que

distinguem o modo de vida associado com o crescimento das cidades e, finalmente, com

as mudanças de sentido dos novos modos de vida reconhecidos como urbanos que são

aparentes entre os povos [...]” (WIRTH, 1967, p. 92). Ou seja, a urbanização corresponde

a um modo de vida,  que embora tenha sua origem na cidade,  não é limítrofe  a ela,

“manifestando-se em graus variáveis onde quer que cheguem as influências das cidades”

(WIRTH, 1967, p. 94).

A partir desse ponto de vista, ainda que possamos entender a urbanidade como um modo

de vida, é válido destacar que, esse modo de existência não é próprio aos indígenas, ao

menos não, para não ser generalizante, às mulheres indígenas com quais interagi durante

a pesquisa de campo. 

A vida nas cidades, encerra em si mecanismos individualistas e individualizantes que não

são  comuns  à  vida  rural  (SIMMEL,  1967),  tampouco  às  sociedades  indígenas,  logo,

mesmo  que  involuntariamente,  os  indígenas  na  cidade  passam a  constituir  um novo

habitus (BOURDIEU,  1989),  que  em  termos  comportamentais,  passa  a  distingui-los

daqueles que mantém uma vida contínua no interior das aldeias.  É claro que, como bem

destacou Cardoso de Oliveira (1968), cidade e aldeia fundem-se por meio da “presença”

da cidade na aldeia/reserva, e da “persistência” da aldeia na cidade – a presença da

cidade na aldeia refere-se à incorporação de costumes e valores urbanos ao modo de

vida  indígena,  ao  passo  que,  a  persistência  da  aldeia  na  cidade  corresponde  à

manutenção dos elos tribais, principalmente de parentesco, na vida urbana. Deste modo,

para Nunes (2010, p. 22), “[...] Cardoso de Oliveira abre espaço para pensar tanto os

indivíduos nas reservas quanto os nas cidades como igual e legitimamente indígenas”,

uma vez que, “[...]  em ambos os  ambientes,  a mesma lógica está a operar no fundo,

ordenando e dando sentido às ações e relações”.  Em resumo, tratam-se de relações ora

com seres “tecnicamente potentes e moralmente decaídos, os brancos” (NUNES, 2010, p.

22), na cidade, ora com seres Outros, na floresta.  

Sob essa perspectiva, mesmo que “[...] os processos vivenciados não são inerentes ao



ambiente urbano, apenas aí se concentram, pois daí se originam” (NUNES, 2010, p. 22),

em termos práticos, os indígenas quando recém-chegados à cidade depararam-se com

uma  série  de  dificuldades  de  inserção  nesse  novo  tecido  social,  que  exige-lhes  a

formulação um novo instrumental analítico e operacional que comporte, a grosso modo, o

transporte público, os diferentes hábitos alimentares e a economia monetária. 

Foi muito difícil, né, porque, assim, difícil acho porque pra mim, nunca morei assim
na cidade grande com meus filho.  Tudo é perigoso assim pra mim, né,  depois
assim, por pouco, por pouco eu fui me acostumando com as coisa, né, agora já me
acostumei um pouco, né, porque a cidade grande, a senhora sabe como que é, né,
que a gente vem do interior é difícil, né. A gente estranha, mas agora até que me
acostumei. Essas criança também já acostumaram, né, porque vão pra escola, né,
aí foram se acostumando (Eliane, etnia Baré, 34 anos).

O que eu estranhei? Rapaz, eu me senti perdida. Sério, às vezes ele [o marido]
fica rindo quando eu tô conversando com ele, eu me senti perdida, eu me senti
assim, tipo um formiga no meio do nada, por causa que eu não conhecia nada, eu
não sabia...Só de eu sair pra comprar pão, eu me perdi. Aí eu fiquei rodando, parei
e fiquei sentada, aí lá vinha um homem que eu tinha visto morando lá perto de
casa, aí "que foi?", "nada, porque eu não sei voltar", ele olhou pra mim e disse "é
bem aqui,  ó,  desce aí",  pois eu tava bem perto e não sabia. [...]  eu não tinha
conhecimento  ainda  de  como  procurar  um emprego,  como  eu  chegar  até  um
emprego, como eu pegar um ônibus, entendeu. Eu não sabia nem o que era tirar
um currículo, né. Eu não tinha nenhum documento nem nada, aí depois que eu fui,
entendeu? Alguém foi me orientando que eu fui tirar os meus documento (Mabel,
etnia Mura, 36 anos).

Trata-se,  em certo  sentido,  de  “aprender  o  regulamento”  (CARDOSO  DE OLIVEIRA,

1968, p. 125) da vida urbana, desvendando e interiorizando as normas de conduta e as

práticas  correntes  na  cidade  grande,  que  diferem completamente  do  cotidiano  e  das

relações até então experimentadas em comunidades rurais, ou em cidades de interior.

Eliana, nem mesmo Mabel, em um momento anterior, não haviam experimentado a vida

em uma cidade do porte de Manaus, o que explica tamanha insegurança, estranhamento

e  dificuldade  quando  recém-chegadas.  Para  as  crianças,  a  escola  teve  um  papel

fundamental nesse processo de adaptação, como a própria Eliana comenta, ao passo

que, para as mães, como no seu caso, por exemplo, com uma rotina restrita ao mundo

doméstico, esse processo torna-se mais lento. 

Sob esse aspecto, as histórias que pude recolher evidenciam que, principalmente, para as

mulheres indígenas mais idosas, é sobre a comida que recai o maior estranhamento, isso

porque, como afirma Maciel (2001), existe uma escolha culturalmente orientada daquilo

que é considerado comida em cada sociedade.



A escolha do que será considerado “comida” e do como, quando e
por que comer tal alimento, é relacionada com o arbitrário cultural e
com  uma  classificação  estabelecida  culturalmente.  A cultura  não
apenas  indica  o  que  é  e  o  que  não  é  comida,  estabelecendo
prescrições (o que deve ser ingerido e quando) e proibições (fortes
interdições como os tabus), como estabelece distinções entre o que
é considerado “bom” e o que é considerado “ruim”, “forte”, “fraco”,
ying  e  yang,  conforme  classificações  e  hierarquias  culturalmente
definidas (MACIEL, 2001, p. 149).

Deste modo, afeitas a outros hábitos culinários, com carne e peixe “no sangue”5, como se

percebe na fala de dona Sueli, todas relatam grande dificuldade para habituarem-se a

comer carnes congeladas, “no gelo”6, prova de que, como bem enfatiza Maciel (2001),

não se escolhe apenas o que se come, mas também como se come. 

Não foi fácil não pra mim. Ai, não me acostumava com comida daqui que era só
gelo.  Pra mim que aquela comida fedia só gelo.  Eu não queria,  queria comida
fresquinha que nem a gente comia. O pescador ia pescar, trazia aquele peixe no
sangue, e aqui era um gelo, ai, ficava doente. Aí que me adoecia, passava mal.
Agora, agora já me acostumei, porque o meu marido procura comprar só o que
vem  novo.  Peixe  no  sangue  ele  procura  comprar,  né,  e  ele  traz.  Tambaqui,
curimatã, piranha, tudo esses peixe (Dona Sueli, indígena Kaixana, 67 anos).

Mesmo para  aquelas  cuja  chegada  a  Manaus  remonta  há  mais  de  uma década,  as

reclamações sobre a comida ainda são frequentes, demonstrando mais um conformismo

propriamente, que uma completa adaptação ao modo de vida urbano. 

Eu estranhei a comida porque quem é nascido assim, e criado no interior, ali não
tem o negócio de gelo, não, né, tudo é peixe, carne é no sangue mesmo, né. Aí
depois que eu cheguei aqui em Manaus eu estranhei assim, por isso, né, porque a
gente só comia do gelo. [...] Mas não me acostumei bem não, que até hoje... a
gente come porque é o jeito, né (Dona Maria, etnia Kaixana, 69 anos).

Seu  Raimundo,  marido  de  dona  Maria,  em  várias  ocasiões  em  que  falávamos  algo

relacionado à comida, sempre destacava seu desconforto com o uso de fogão a gás.

Dizia-me que só come porque não tem opção, porque comida boa é aquela que se faz na

brasa, principalmente se tratando de peixe. 

Com igual insatisfação, dona Ana (etnia Tukano, 65 anos), que vive em Manaus há quase

20 anos, diz que atualmente come feijão e arroz, mas que sente falta da sua comida, de

“comida mesmo”,  pois “nós indígena, a gente come diferente dos brancos”.  Para suas

filhas, a alimentação da mãe é motivo de grande preocupação, pois como ela não se

acostuma com a comida, muitas vezes acaba ficando sem comer. Contam que ela quer

5 Expressão usada para se referir às carnes, peixes abatidos especificamente para uma dada refeição. 
6 Expressão usada para se referir às carnes e peixes congelados. 



comer peixe frito, beiju, mas que nem sempre elas têm dinheiro para comprar, por isso, a

mãe reclama e diz que está passando fome. 

Além do estranhamento com relação à alimentação, nas cidades, a preponderância da

economia monetária também lhes exigiu certa adaptação, uma vez que, as produções

domésticas e as trocas diretas de mercadorias, com as quais estavam habituadas, foram

suprimidas. 

Nesse cenário, para as mulheres indígenas, a estreita relação entre dinheiro e comida

também não lhes soa com naturalidade. Habituadas a cultivar sua própria roça, pescar

nos rios, e colher frutas, de forma a manter total autonomia sobre todo o processo de

produção de alimentos, a necessidade de na cidade ter de compra-los, impede-as em

muitas situações em que não dispõem de dinheiro, de consumi-los. 

Eu estranhei, porque onde a gente morava a gente comia mais era peixe, meu pai
pescava,  né,  comia  muito  peixe.  Aí  quando  eu  vim  pra  cá  é  tudo  comprado,
galinha, carne, né, peixe é aquele absurdo, né. Você vai comprar um peixe é um
absurdo de caro. Então lá, onde a gente morava eu era acostumada a comer fruta
tirada da árvore, ali na hora, né, peixe meu pai saia pra pescar e trazia um monte
de peixe pra gente comer [...]. Fruta a gente tem que comprar e é tudo caro, né
(Kelliandra, etnia Miranha, 27 anos).

Quando cheguei aqui eu estranhei, né, que, né, aqui é só com dinheiro, né. A gente
quer comer uma fruta é com dinheiro, quer comprar uma coisa assim, comida, é
com dinheiro, e lá não. Lá na minha cidade a gente pesca, né, pesca, tira da árvore
da gente, não compra, né, e aqui não. É por isso que a minha mãe inda não quer
vir pra cá, ela estranha muito [...]. Eu quando cheguei aqui também estranhei, né,
que é com dinheiro pra gente viver, né, como a gente tem as plantinha da gente,
era pra gente viver, né, aqui é só com dinheiro (Sirlea, etnia Kaixana, 47 anos).

Dona Ana também fez as mesmas reclamações com relação ao dinheiro, queixando-se

por precisar comprar tudo, e quando “não se tem dinheiro não tem como ter as coisas,

comida”. Na maioria dessas famílias, de modo geral, com filhos pequenos e com apenas

o marido empregado, a renda familiar é muito baixa, muitas vezes não ultrapassando um

salário mínimo, logo, realmente, quando não se tem dinheiro, não se come, como elas

próprias tantas vezes enfatizaram. 

Além da dificuldade de adaptação no que toca à alimentação e à economia monetária,

nos centros urbanos, a mobilidade física dos indivíduos com a facilidade de acesso aos

meios  de  transporte,  bem  como  a  necessidade  de  usá-los  em  virtude  da  extensão

territorial da cidade, exigiu-lhes não só a construção de uma sociabilidade específica, mas

também de novos mapas cognitivos. Trata-se não só de se habituar a andar de ônibus,

mas de aprender a transitar e reconhecer as diferentes zonas da paisagem urbana, que



para além do medo de se perder em virtude de não conhecer a cidade, há também o

medo de, ao se perder, não dispor de dinheiro para pagar outra passagem. 

Eu tinha medo de pegar ônibus, de pegar ônibus errado, não sabia ler o número
certo. Eu não sabia se ele ia pro bairro, eu não sabia ler mesmo. Já pensou se eu
pego um ônibus que vai para o outro bairro, como é que eu vou voltar aqui sem
dinheiro, né? Isso era minha preocupação às vezes, por isso eu não saia de casa
por causo disso (Kelliandra, etnia Miranha, 27 anos).
É difícil, né, assim esperar ônibus, as coisas que você quer tem que pegar ônibus,
né, aí isso daí eu achei muito estranho também quando eu cheguei, porque onde
eu morava não precisava essas coisa,  não,  porque a cidade era pequena, né.
Agora aqui não, porque é cidade grande, né (Eliana, etnia Baré, 34 anos).

Muitas dessas mulheres, antes de sua vinda para Manaus, já haviam residido em cidades

menores, como São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tonantins e Santo Antônio do Iça, no

entanto,  nessas  localidades  não  teriam  vivenciado  o  que  se  pode  chamar  de  uma

verdadeira experiência urbana. Dito de outro modo, conforme Carneiro (2007, p. 57):

Esses  pequenos  municípios  estariam,  portanto,  na  interseção  de
dois  códigos  de  relações  sociais.  Se  de  um  lado  mantém  uma
sociabilidade  diferenciada  –  marcada  pelas  relações  sociais  de
interconhecimento – e uma "particular vinculação com a natureza", o
que  os  aproximariam  de  uma  realidade  "rural",  por  outro  lado,
exercem também as funções de mediação na "integração do mundo
rural com o sistema mais geral das cidades", marcando de maneira
específica um modo de vida e de inserção na sociedade nacional
que não são os mesmos dos encontrados nas grandes cidades e
nem nas pequenas localidades rurais.

Deve-se ter em mente, como bem destaca a autora, que esses espaços, quando

observados  a  partir  de  uma  perspectiva  relacional,  “poderão  ser  reconhecidos  como

“cidades” para os moradores das áreas rurais sob sua influência, como poderão, também,

ser classificados como “rurais” ou “interior” (CARNEIRO, 2007, p. 57) para moradores de

cidades maiores. Desta maneira, ao atentar para esse fato poder-se-á identificar “[...] os

diferentes modos de vida colocados em convivência” (CARNEIRO, 2007, p. 57).

Concorda-se, portanto, que ser índio na cidade requer a constituição de um novo modo de

vida, que embora não os torne “menos índios”, acaba distinguindo-os de seus parentes

que permaneceram em suas comunidades, e, até mesmo, em cidades menores. Lasmar

(2005),  também  lança  mão  desse  pressuposto,  porém,  de  forma  mais  enfática,

analisando-o a partir dos binômios índio-comunidade e branco-cidade. Para essa autora,

trata-se de dois modos de existência que estão estritamente relacionados ao mundo dos

índios e ao mundo dos brancos, respectivamente. Assim, “à medida que alguém se move



na escala que vai do polo indígena ao polo branco, ocorrem transformações em seu estilo

de vida” (LASMAR, 2005, p. 148). 

Minhas interlocutoras, entretanto, embora reconheçam as dificuldades com relação ao

processo de adaptação na cidade, não percebem o espaço urbano como um lugar de

brancos, como Lasmar (2005) afirma ocorrer em São Gabriel da Cachoeira. A cidade para

elas, é um lugar de possibilidades de emprego, saúde e educação, mas é claro que, ainda

assim,  a  condição etnicorracial  e  econômica interfere  na maneira  através  da qual  se

inserem na paisagem urbana.  Não se trata do “mundo dos brancos”  em oposição ao

“mundo dos índios”, mas sim, de um menor ou maior aparato que possa possibilitar-lhes

melhores condições de vida. 

Deste modo, a cidade passa a ser, como já identificado pela Comissão Pró-índio de São

Paulo (2013), um local de afirmação dos direitos indígenas, que se autoorganizam em

torno de demandas como moradia, saúde, educação, trabalho e renda, reivindicando e

gerando,  ainda que de forma pontual  e  limitada,  experiências concretas  por  parte  do

poder público.

Além disso, parto do pressuposto de que os binômios índio-comunidade e branco-cidade

acabam  reforçando  o  preconceito  sofrido  pelos  indígenas  nas  cidades,  que

constantemente, deparam-se com situações de discriminação, por estarem, em tese, fora

de seu habitat  natural, a floresta. Ilustrativo desse fato é a narrativa de Nara, que ainda

hoje, apesar de adulta, carrega as marcas emocionais da violência e discriminação racial

que sofrera quando criança. Em dada ocasião, quando lhe perguntei se algo havia lhe

marcado ao longo de tantos anos em Manaus, ela prontamente respondeu-me que sim, e

que se tratava de uma situação de preconceito. 

Pra gente, logo que nós viemos, a gente que era maior, foi muito difícil, porque,
tem uma pessoas que eles, como é que se diz, abraçam a gente, né, a gente tem
todo um apoio, mas tem muita discriminação. Na época por a gente não falar a
linguagem portuguesa, que a gente falava só a linguagem dos sateré, sofremos
muita discriminação de filho de pessoa, né, que às vezes quando a gente não
sabia o que era uma televisão, aí as pessoa nos discriminavam, chamavam de
fedorento,  cuspiam na gente,  tudinho a  gente  passou,  né.  Então,  chegou uma
época que assim que eu acho que com 9, 10 ano e meu irmão com 11, 12, uma
coisa assim, ele chorava muito pra voltar pra lá porque a gente era visto de uma
maneira assim, por alguns, né, muito discriminado, né. Eles tinham a gente como
um bicho, sei lá (Nara, etnia Sateré-mawé, 38 anos).

Entre  as  outras  mulheres,  os  relatos  sobre  situações  em  que  sofreram  preconceito

também são recorrentes. Mabel contou-me que recentemente havia discutido com duas

jovens em um ônibus, que ao vê-la com pinturas corporais, a constrangeram com olhares



e risos. 

Sob esse aspecto, a pesquisa “Indígenas no Brasil – Demandas dos povos e percepções

da Opinião Pública”,  realizada entre 2010 e 2011,  pela Fundação Perseu Abramo em

parceria com a fundação Alemã Rosa Luxemburg Stiftung, traz dados interessantes. Ela

demonstra que 45% dos indígenas residentes em espaços urbanos declaram já ter sofrido

discriminação  devido  à  sua  cor/etnia.   Para  58% dos  entrevistados,  o  preconceito  é

expresso por meio de comportamentos discriminatórios, dentre os quais destacam-se a

aversão  ou  ridicularização;  recusa  ao  atendimento  em  hospitais,  órgãos  públicos  e

comércio; recusa ao contato social – “lugar de índio é na aldeia”; aspectos culturais –

língua e pinturas corporais; e, recusa ao contato físico – “não querer ficar perto”. 

Além dos comportamentos discriminatórios, 44% dos indígenas entrevistados por essa

pesquisa, afirmam que também são vítimas de discriminações verbais, sendo atribuído

sentido  pejorativo  à  categoria  índio,  associando-os  à  sujeira,  falta  de  banho,

incapacidade, alcoolismo, selvageria e canibalismo.

Nota-se, deste modo, que o preconceito, lamentavelmente, é um elemento que compõe o

cotidiano  dos  indígenas  na  cidade  e,  conforme a  pesquisa,  17% dos  casos  ocorrem

dentro  do  ambiente  escolar,  fato  também  evidenciado  em  Manaus:  uma  de  minhas

interlocutoras relatou-me que não conseguiu matricular sua filha na escola em virtude de

preconceito  por  parte  da  direção,  que  alegara  “não  ser  uma escola  indígena”.  Outra

contou-me que um professor quis expulsar sua filha da sala de aula por ela estar com

pinturas corporais, indagando-lhe “que palhaçada era aquela”, e que, caso se repetisse,

ela não poderia mais assistir à sua aula. 

É claro que seria um equívoco afirmar que apenas os índios que residem nas cidades são

vítimas de preconceito, até porque, diariamente testemunhamos por parte da sociedade

envolvente e também por parte dos representantes do legislativo, uma série de condutas

e falas que visam marginalizar e discriminar  os indígenas.  Contudo,  no que toca aos

índios urbanos, especificamente, além da sequência de comportamentos discriminatórios

e discriminações verbais citados acima, a tônica recaí sobre o questionamento de sua

indianidade por meio da atribuição do status de bugres e cablocos, como ocorre em Mato

Grosso do Sul e Amazonas, respectivamente. Trata-se, portanto, como bem demonstra

Albuquerque  (2011),  em  seu  estudo  sobre  os  Pankararu  em  São  Paulo,  de  um

“preconceito  de  autenticidade”,  que  opera  por  meio  das  categorias  de  “assimilados”,

“aculturados”  e  “desaldeados”,  assim,  criando  a  invisibilidade  social  do  indígena,  que

coloca em risco seus direitos. 

Não obstante, cada uma dessas categorias implica em um tipo específico de preconceito:



os  “assimilados”  não  teriam  mais  “cara  de  índio”,  expressando  então  o  preconceito

fenotípico;  os  “aculturados”  por  não  falarem  a  língua  ancestral,  são  vítimas  de  um

preconceito linguístico; e, os “desaldeados” teriam abdicado da “proteção” do poder tutelar

e  da  assistência  de  outros  órgãos  públicos,  que  denota  um  preconceito  político-

administrativo (ALBUQUERQUE, 2011).

Pressupõe-se com isso, que esses bugres e cablocos, não seriam “índios de verdade”,

pois  já  teriam passado  por  um processo  de  assimilação,  aculturação,  e  afastamento

étnico-territorial, já que não vivem mais em suas comunidades de origem, portanto, não

seriam mais detentores de direitos e políticas diferenciadas. Essa visão é sustentada por

aquilo  que  Albuquerque  (2011)  define  como  “modelo  museu  de  autencidade”,  que

desconsidera, como sublinha Pacheco de Oliveira (1998),  que as sociedades indígenas

situam-se  na  mesma  temporalidade  que  a  nossa,  logo,  estabelecem  interações

socioculturais  que requerem maiores problematizações.  Desse modo,  adverte  o autor,

deve-se “[...]  abandonar  imagens arquitetônicas de  sistemas  fechados  e  se  passar  a

trabalhar com processos de circulação de significados,  enfatizando que o caráter  não

estrutural, dinâmico e virtual é constitutivo da cultura” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998, p.

69). Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista, como assevera Barth (1998, p. 188),

que  “as  diferenças  culturais  podem  permanecer  apesar  do  contato  interétnico  e  da

interdependência dos grupos”, portanto, ao residir na cidade, não significa que o indígena

tenha rompido com seu pertencimento étnico.

Considerações finais

Este trabalho, por meio das narrativas de um grupo de mulheres indígenas – de diferentes

etnias – residentes na periferia da cidade de Manaus (Amazonas), se propôs a refletir

sobre  o  cotidiano  de  indígenas  em  contexto  urbano,  de  modo  a  evidenciar  alguns

elementos que compõe aquilo que entendemos como urbanidade.

 A urbanidade, como já dito anteriormente, ainda que seja entendida como um modo de

vida que não se limita aos muros da cidade, não é próprio aos indígenas e, por isso, essa

população, ao chegar nos centros urbanos, se depara com uma série de dificuldades de

inserção  nesse  novo  tecido  social.  Tais  dificuldades,  como  vimos,  referem-se,

principalmente,  ao  deslocamento  e  transporte  público,  na  alteração  dos  hábitos

alimentares e na adaptação à economia monetária. Além disso, são sentidas com maior

intensidade  pelos  idosos,  que  saudosos  da  vida  em  suas  comunidades  de  origem,

demonstram mais um conformismo propriamente, que uma completa adaptação. 

Entretanto,  apesar das dificuldades inerentes ao processo de adaptação,  a  cidade se



mantém no imaginário coletivo dos indígenas – ao menos para aqueles com os quais

interagi durante a pesquisa de campo – como o horizonte para uma vida melhor, é para

onde migram em busca de trabalho, educação e saúde. 

No  meio  urbano,  contudo,  somados  à  massa  de  pobres  residentes  nas  periferias,  e

negligenciados  pela  política  indigenista,  que  historicamente  é  voltada  à  atenção  dos

índios  que  vivem nas  TI’s,  veem-se  impossibilitados  de  acessar  esses  serviços  com

dignidade.  Frente  a  isso,  cada  vez  mais,  esses  índios  urbanos  se  autoorganizam

politicamente por meio de associações, e fazem da cidade um palco para a afirmação dos

direitos  indígenas.  A cidade,  portanto,  não  é  percebida  por  eles  como  um  lugar  de

brancos,  mas  sim,  como uma arena política,  onde,  diariamente,  lutam por  cidadania,

inclusão social, respeito à diversidade e vida digna. 
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