
Foi realizada nos dias 10 a 13 do Mês de março de 2020 na 
Aldeia Paredão na Terra Indígena Irantxe a Formação 
Continuada de Professores Manoki em parceria com a 
Universidade Estadual de Mato Grosso- UNEMAT.  
Os professores e professoras receberam formação sobre 
a Educação Escolar Indígena e os planejamentos de suas 
aulas, com isso melhora o aprendizado do aluno e deixa a 
aula mais atrativa, dessa forma os alunos sentem a vonta-
de de estudar e não desistem dos seus estudos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

A Educação Escolar Indígena é Intercultural, específica, 
diferenciada, comunitária e bilíngue/multilíngue, esse 
encontro proporcionou aos novos professores que minis-
tram aulas uma melhor compreensão do que é de fato uma 
Escola diferenciada e trabalhar os conteúdos de matemáti-
ca, português, e outras disciplinas associando ao conheci-
mento tradicional, técnico, científico e filosófico do Povo 
Manoki.  

 

      Os professores trabalharam as seguintes temáticas: 
Patrimônio Histórico Cultural Material e Imaterial do Povo 
Manoki, a  técnica de Mascreação, a Etnomatemática - 
Matemática e o Meio Ambiente e os Marcadores de Tem-
po.  As Escolas indígenas diferenciadas sofrem preconceito 
não só pela parte dos que não vivem essa educação, mas 
também por parte dos próprios indígenas. Nesse encontro 
foi relatado pelos professores indígenas muitas falas que 
desvalorizam essa forma de aprendizado, considerando 
que a educação dos kewa (não indígena) é a de melhor 
qualidade. 
 Os professores Manoki rebatem essas críticas e explica 
que há três entendimentos na comunidade, sendo a educa-
ção indígena,  a educação escolar indígena e a educação 
escolar. A educação indígena é aquela que se aprende 
desde pequeno, em casa, na roça, nos rituais, na   

caçada, na pescaria, com a família e toda a comunidade. A 
educação escolar indígena trabalha o que as crianças aprende-
ram em casa, valorizando o seu conhecimento tradicional.  

 
 
 

       Quantidade das sementes coletadas por espécie. 

 
 
          
 
 
 
 
 

Assim trabalham os conteúdos que todas as escolas não 
indígena trabalham de acordo com seu projeto político pedagó-
gico, associado aos conhecimentos tradicionais do povo, isso 
se chama interculturalidade.  
 A conclusão disso é que a educação escolar indígena ensina os 
dois mundos, dessa forma os alunos aprendem os conhecimen-
tos importante para sua formação fora da aldeia mas, apren-
dem principalmente na educação escolar indígena o respeito 
pelo outro, o sentimento de querer ajudar, desenvolve o espíri-
to  de ser guerreiro para defender o seu território e o seu 
povo, aprende a ser honesto, verdadeiro, transparente, coleti-
vo, aprende que precisa preservar a floresta porque depende 
dela, aprende sobretudo o que é moral, caráter e personalida-
de. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Portanto a Formação Continuada de Professores, pais e alunos 
é importante existir para que os mesmos possam ter uma 
compreensão do que é de fato educação Escolar Indígena, 
porque é a partir deles que vai ser possível existir uma forma-
ção escolar de qualidade nas comunidades indígenas.   

 Educação 

 Saúde 

 Cultura 

 Território 

 Política 

“Educação Indígena e Educação Escolar Indígena” 

“Informativo do Povo Manoki” - Edivaldo Lourival Mampuche - Mestrando   

 - A Hora da Oca 
Maio/2020 

Povo Manoki 

TI Irantxe 
TI Manoki 



 Quando houve a notícia que 

o corona vírus havia chegado ao 

Brasil, os povos indígenas já se preo-

cupavam com o agravante e principal-

mente a contaminação nas Aldeias, 

são grupos de risco e que conhecem 

bem essa história de epidemia, muitos 

povos foram quase dizimados por 

causa da gripe levado pelos coloniza-

dores dos territórios indígenas. O 

Povo Manoki não foi diferente,  o 

ancião Alípio conta bem essa história, 

segundo ele, nosso povo tinha aproxi-

madamente  2 mil pessoas, quando 

foram reduzidos a 50 pessoas. Relata 

que quando cortava a TI Manoki com 

mais de 200 hectares a pé para 

buscar ajuda, passava em várias 

aldeias Manoki e via muitos mortos  

nas redes, quem conseguia ainda 

caminhar fugia daquela doença, mas 

morriam no caminho. História essa 

que nos deixa muito apreensivo 

porque desde essa época ainda 

guardamos resquícios e dor das 

grandes perdas. Hoje estamos em 

crescimento e temos um total de 400 

p e s s o a s  e m  0 8  A l d e i a s .  

Nesse sentido desde o início do mês 

estamos fazendo reuniões, entre a 

educação, saúde e toda a comunidade 

para traçar planos estratégicos de 

isolamento social, para que mais uma 

vez não sofremos essas perdas 

i r r e p a r á v e i s  t ã o  p r e c o c e .  

As instituições indígenas como as 

associações, são importantes nesse 

planejamento, para pensar a longo e 

médio prazo as ações voltadas para 

atender essas comunidades. O 

professor Edivaldo Lourival Mampu-

che depois de conversar com a 

professora Marta Tipuici levou a 

preocupação do avanço e risco de 

contaminação ao povo e conversou 

com  algumas lideranças, pais, 

cacique Manoel Kanuxi, membros da 

Associação Watoholi e Manoki Pyta, 

bem como associados da Agropecu-

ária Manoki para juntos providenciar 

alimentos e evitar que as pessoas 

saiam da aldeia, principalmente 

porque inicia o pagamento dos 

funcionários. Dessa forma as orga-

nizações entraram em ação, e para 

proteger o seu povo buscaram 

meios de comprar alimentos para 

essas famílias e entregar em suas 

casas com todo cuidado. Pensando a 

longo prazo e preocupado com o 

povo,  tivemos hoje (31/03) uma 

reunião pelo aplicativo Jitsi Meet 

para pensar ações na área de saúde, 

educação, alimentação e comunica-

ção. Não é preciso estar dentro da 

aldeia para fazer algo ou alguma 

coisa, eu Marta estou no hospital em 

Brasnorte com minha avó doente, 

Edivaldo Lourival está na aldeia e a 

Lili Fernanda G. Xavier está em Juína 

em sua casa isolada, mesmo assim 

fizemos esta reunião e estamos 

buscando articulação para ver o 

nosso bem e em tranquilidade. É o 

momento de pensar, de refletir  

sobre o plantio de alimentos orgâni-

cos e saudáveis. Estamos acompa-

nhando todo o debate científico e 

tudo que vem acontecendo em 

outros países para não cometer os 

mesmos erros e deixar que o nosso 

povo fique a mercê da própria sorte. 

Não se tem previsão de quando vai 

terminar tudo isso, existem várias 

dúvidas como falta de transparência e 

ações estratégicos para a preserva-

ção da vida por parte dos governan-

tes. É muito claro que a vida da classe 

trabalhadora, a nossa vida não é 

importante, pois a economia se torna 

mais importante nesse momento tão 

difícil para a humanidade. Temos 

atualmente um presidente que não 

valoriza a vida de todos os brasilei-

ros, muitos nesse momento de deses-

pero contra o corona vírus precisa 

entender que não existe esquerda e 

nem direita, mas sim, vidas. Juntos 

com os  parceiros de luta que sempre 

estão nos ajudando, estamos pensan-

do essas ações, para que nossos 

povos fiquem bem e seguros. 

Com a nossa formação acadêmica 

adquirida e tão esperada pelo nosso 

povo precisamos nesse momento 

crítico ajudar, usando todo nosso 

conhecimento buscando a valorização 

da educação do povo. Portanto, você 

que está aí só olhando as coisas 

acontecerem, ou está assustado, mas 

que está seguro, pense que muitas 

pessoas precisam de sua ação. O seu 

povo precisa de você, vamos agir 

enquanto ainda temos tempo e vida.  
 

 

 

 POVO MANOKI CONTRA O COVID 19 



LIMPEZA DAS ESTRADAS NA ALDEIA 

O povo Manoki sempre teve seu convívio coletivo, 

assim como vários outros povos, dessa forma 

facilita a organização social e todos tem a 

mesma coisa que outro, sem a disputa de poder 

ou preocupação de adquirir bens. Nesse momen-

to da preocupação mundial sobre o COVID - 19 os 

Manoki tem se preocupado muito e realizado 

palestras de prevenção com os profissionais 

indígenas de saúde e os professores,  juntamen-

te com a comunidade. Quando teve um ofereci-

mento cultural onde se oferece chichas e ali-

mentos tradicionais que é para manter os 

Manoki em harmonia com os espíritos, houve a 

preocupação do professor Edivaldo de potencia-

lizar a produção de alimentos orgânicos como 

fazer horta, roça, criar animais para a alimenta-

ção familiar , porque no mercado logo iria faltar, 

devido o isolamento social. Surgiu também a 

idéia do José Francisco de limpar as estradas, 

fazendo roçada e tirando as árvores podres ou 

quase caindo na estrada, todos concordaram até 

porque as aulas estavam suspensas devido o 

corona vírus e os alunos poderiam ajudar e 

aprender os trabalhos que os mais velhos já 

faziam há muito tempo. Foi lembrado que as 

estradas foram feitas pelos mais velhos, abri-

ram usando apenas machado, foice, facão e 

quase não tinha nada para comer, ainda tinha 

que andar a pé, era uma época difícil, hoje tem 

mais facilidade.  

Assim decidiram roçar as estradas principais do 

território Manoki que soma mais de 50 km. O 

trabalho iniciou no dia 30 de Março e terminou 

no dia 04 de abril de 2020 ao meio dia com 

almoço comunitário. Durante esses dias 

foram feito caçadas, preparo de chicha, 

almoço e muita ajuda coletiva, cada um 

contribuiu e teve papel fundamental para o 

sucesso no trabalho coletivo.  

As mulheres tem um papel fundamental no 

trabalho comunitário, enquanto os homens 

vão para o serviço de roçada elas ficam 

responsável de preparar toda a alimentação, 

ralam mandioca, colocam para prensar, 

depois peneiram e fazem bolo de massa para 

por no girau e secar, além de fazer chicha de 

milho que precisa ser ralado também, outras 

mulheres já preparam o almoço. Este é o 

momento de poder viver um pouco daquilo 

que os nossos avós viviam, todos unidos, 

animados, felizes e disposto de todo dia  

acordar bem cedo e estar no meio das 

pessoas que estão trabalhando. Diante desse 

problema que todos ficam apreensivos 

estamos sensibilizando todo o povo e pedindo 

que todos devem se preocupar, precisamos 

pensar em não voltar como no passado, mas 

que devemos produzir os nossos alimentos e 

não depender totalmente dos produtos do 

mercado, porque ali são produtos industriali-

zados e fazem muito mal a nossa saúde, 

precisamos produzir alimentos orgânicos 

que é de qualidade e ótimo para a nossa 

saúde. Assim muitas famílias já estão preo-

cupados, vi que algumas pessoas já começa-

ram a preparar sua horta, eles na verdade já 

faziam o plantio de horta, só tinha parado  e 

agora limpam o local onde já tem o cercado 

pronto.  

 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 

Dia 14 de Abril de 2020 mais uma vez a 

comunidade Manoki se reúne para traçar 

novos planos de serviço,  a preocupação 

maior é produzir alimentos e levar a preo-

cupação a todas as famílias do povo para 

que assim tenhamos alimentos sempre em 

casa sem depender de compras de merca-

do. Diante disso foi acordado fazer roças 

de toco para as famílias que querem ter 

sua própria roça, todos irão ajudar, as 

crianças, as mulheres, os professores, os 

profissionais de saúde, afinal a luta contra 

a pandemia é de todos, esse momento é de 

ser solidário e pensar na continuidade, na 

vida coletiva do povo, então todos juntos 

vamos vencer. A base para este trabalho 

foi na aldeia Cravari, onde foi preparada 

toda a alimentação e os serviços de cozi-

nha. Neste trabalho reuniu em torno de 100 

pessoais ou mais.  

Assim surge incentivo á produção de horta, 

roças de quintais, criação de animais para 

alimentação ou até para geração de renda. 

Enfim, estamos todos envolvidos nesta 

causa e bem otimista que realizaremos 

nossos objetivos.  

TRABALAHOS REALIZADOS NA QUARENTENA NO POVO MANOKI DIANTE DO COVID— 19 



NOSSA ETERNA DESPEDIDA 
Eu Tipuici Manoki sempre quis que 
meus avós fossem eternos, mas quan-
do me tornei adulta entendi o ritual de 
passagem de uma vida segundo a 
tradição do povo Manoki. Dessa for-
ma meus avós maternos e paternos me 
ensinaram. Guerreiros natos do povo 
Manoki Domitila Nanci e Maurício 
Tupxi, conhecido por todos como o 
“Índio da Paz”, participaram  dos 
primeiros contatos com os não indíge-
nas, trabalharam para ajudar outros 
povos indígenas , e foram moradores 
de Utiariti. Ajudaram o nosso povo 
Manoki a lutar pela demarcação da TI 
Irantxe e  também pela identificação e 
demarcação da TI Manoki. Eram 
falantes da língua materna, conhece-
dores das nossas origens, tinham uma 
vida simples, via a maior riqueza em 
uma roça de toco, cheio de alimentos 
saudáveis e te vendo a criançada feliz 
indo para a roça. Sempre viveram em 
comunidade. Dessa forma nos ensina-
ram que devemos continuar ensinando 
o que foi repassado a nós jovens, 
ensinaram que a nossa coletividade  
como um povo é  que nos faz existir  e 
resistir até hoje.  Tudo isso nos torna 
Manoki Pyta! 
in memorian: Tupxi e Njãsi. 
 

COMEMORAÇÃO DE UM SÉCULO 
“Vó Angélica”, assim que ela é conheci-
da por muitos, respeitada por todos, teve 
um surpresa preparada pelo seu povo, 
familiares, filhos (a), netos, (a) bisnetos 
(a) tataranetos (a), na noite de  segunda 
feira 20 de abril de 2020, foi comemora-
do os seus 100 anos de muitas histórias e 
lutas. Maria Angélica Kamuntsi teve 
seus nove filhos, 06 homens e 03 mulhe-
res, teve um filho que faleceu ainda 
criança. Na comemoração do seu aniver-
sário foi relatada por uma de suas filhas 
que Vó Angélica não cuidou e criou 
apenas os seus filhos, ela também ajuda-
va a cuidar e criar filhos de outras mães. 
Casada com Inácio Kajoli  viveram 
juntos até 2018, quando partiu para 
morar em outra Aldeia, a aldeia grande 
onde todos os Manoki que morrem vai 
para lá encontrar com os demais. Ela tem 
aproximadamente 43 netos, 85 bisnetos e 
10 tataranetos. Vô Inácio e Vó Angélica 
sempre estiveram juntos, eram católicos 
e sempre que tinha uma reza ou missa, 
era os que primeiros que chegavam na 
igreja da Aldeia. Quando vó Angélica 
narrava uma histórias aos seus netos, vô 
Inácio também o acompanhava, como se 
fosse uma segunda voz, talvez era uma 
forma de relembrar juntos a mesma 
história que seus pais os ensinaram. 
 

 
Traduzindo a MP 910 

A nossa luta sempre continua! Desde o 
tempo deles, nossos avós, e hoje herda-
mos essa vida de guerreiro, acredito que 
todos, porque precisamos defender os 
nossos territórios e a nossa cultura. A 
MP 910 deixa claro que: 

 Regularizará as ações ilegais; 

 Estimula novos crimes e novos 
desmatamento; 

 Continuem cometendo crimes 
contra o meio ambiente e inva-
dindo terras públicas; 

 Verdadeiras organizações 
criminosas vão se beneficiar; 

 O crime compensa no Brasil; 

 Favorece uma minoria rica e 
afeta cruelmente as populações 
da Amazônia; 

 Gera corrida desenfreada para 
invadir as terras dos povos; 

 Favorece o contágio da COVID    
- 19; 

 Pode provocar mais genocídio 
e novos problemas fundiários; 

 É uma devastação total; 
 
Frases tirado do vídeo do MPF das falas 
dos procuradores da república  do Brasil 
de vários estados. 
 

MP 910 NÃO! 

POVO MANOKI: RESISTÊNCIA 

Acontecimentos 
• Oferendas aos nossos espíritos; 

• Palestra sobre COVID—19 e 
incentivo a produção de alimen-
tos orgânicos;  

• Roçada de estradas;  

• Compra de alimentação para as 
famílias via agropecuária Manoki; 

• Jogo de cabeçabol—Aldeia Cachoeiri-
nha; 

• Roçada e derrubada de 17 roças famili-
ares;   

• Reinício de plantação de hortas; 

  

• VI Expedição da TI Manoki. 

Agenda 


