
A Escola Pamáali só foi possível graças a um sem-número de parceiros e colabora-
dores que caminham de mãos dadas conosco nesse desafio por um mundo melhor 
e mais sustentável.

ACEP - A Associação do Conselho da Escola Pamáali, fundada 
em dezembro de 2001, atua diretamente nas discussões de 
educação escolar indígena nos âmbitos municipal, estadual e 
federal, a fim de articular os trabalhos da escola com as políti-
cas públicas e a gerir as atividades escolares nas comunidades 
que participam do Conselho da Escola.

FOIRN - A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
compõe-se de 80 organizações de base, que representam as 
comunidades indígenas distribuídas ao longo dos principais rios 
formadores da bacia do Rio Negro. 

OIBI - A Organização Indígena da Bacia do Içana representa 16 
comunidades baniwa do alto rio Içana. Sua missão é garantir a 
qualidade de vida local através de mecanismos participativos 
que promovam bem-estar social intercultural e desenvolvimen-
to regional sustentável.

ISA - O Instituto Socioambiental promove estudos e pesquisas, 
implanta projetos e programas que promovem a sustentabilidade 
socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do 
país.

OUTROS PARCEIROS E COLABORADORES: 
ABRIC, ACEH, ACEIK, ACIRA, AEIK, AEL, AEP, APMC-EIN, APMC-HIPANA, CACIQUE, 
CABC, CERIC, FUNAI, FIOCRUZ-AM, FAPEAM, UEA, UMIRA, UNIB, OCIDAI e OICAI.

FONTES DE FINANCIAMENTO:
Rainforest Foundation Noruega (RFN), Projetos Demonstrativo dos Povos Indígenas 
(PDPI), Natura; SEMEC-SGC, SEDUC-AM; Organização Intereclesiástica para Coope-
ração ao Desenvolvimento (ICCO).

No rio Içana, Baniwa e Coripaco, assim como todos os outros povos da região do  
Alto Rio Negro, enfrentaram durante muito tempo escolas dissociadas da realidade, 
professores não falantes da língua nativa e um ensino que só tinha continuidade fora 
da bacia do Içana, pois as escolas das comunidades ofereciam apenas a primeira parte 
do ensino fundamental.

Em meados de 1996 começaram a surgir discussões sobre o tipo de escola que poderia 
atender aos desejos das comunidades. Foram tempos de grandes encontros sobre o 
tema da educação, organizados pela Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI). 
Contando com a participação efetiva de toda a população Baniwa e Coripaco foram 
discutidos os objetivos da escola, sua metodologia, organização e funcionamento. As 
conclusões apontavam para uma escola que valorizasse os conhecimentos tradicionais 
e, ao mesmo tempo, ensinasse os conhecimentos de outras sociedades.

Desse processo de discussões, amadureceu a idéia de construir uma escola em que o 
nosso povo assumisse uma prática de auto-organização e auto gestão orientada pelos 
princípios que regem a nossa sociedade. Finalmente, em setembro de 2000, nasceu 
dessas assembleias uma comunidade-escola, com cursos de nível fundamental.

Hoje, sustentando a defesa de uma administração exercida por membros da própria 
etnia como alternativa para mudanças profundas no sistema educacional, a gestão da 
escola Pamáali é inspirada pela organização já existente nas comunidades, o que se 
traduz num maior grau de autonomia. 

Uma educação que se consolida na prática, aberta à construção do próprio 
modelo educativo, incentivando os alunos a avaliar criticamente o que está sendo 
ensinado e a participar ativa e continuamente da escola, preparando e capacitando 
profissionalmente nossos jovens alunos para viver as questões importantes do presente, 
confirmando, entretanto, o valor do passado e a história do nosso povo.

NOSSO OBJETIVO - Formar cidadãos Baniwa e Coripaco voltados à ação e à 
responsabilidade de trabalhos dentro de suas comunidades para serem protagonistas 
no desenvolvimento sustentável e na construção de uma política de educação escolar 
indígena no Rio Negro, respeitando seus princípios e valores sócio-culturais. 

NOSSOS VALORES - Acreditamos que viver de forma sustentável nos dá a garantia de 
poder usufruir todos os bens materiais e imateriais, ecológica, econômica e socialmente 
existentes dentro das condições naturais de uso, evitando, assim, a exploração 
predatória de toda e qualquer riqueza do nosso território.

NOSSA METODOLOGIA DE ENSINO - Fundamentada em pesquisas, a partir do nosso 
conhecimento tradicional, aborda temas como: história de origem da humanidade do 
povo Baniwa e Coripaco; conhecimentos da medicina; geografia; meio ambiente e 
manejo ambiental. Tem como objetivos fazer com que o jovem Baniwa e Coripaco se 
valorize e se identifique, relacionando os conhecimentos científicos com o universo do 
conhecimento tradicional.

A elaboração das pesquisas é realizada na primeira língua, pois os relatos da história na 
língua indígena respeitam o contexto e o significado real da tradição. E os trabalhos 
têm o compromisso de retornar às comunidades, ou comunicar os pensamentos baniwa 
e coripaco às sociedades envolventes.

Essa relação comunidade-escola é reforçada pela ênfase em quatro temas transversais 
a todas as disciplinas, teóricas ou práticas, estudadas na escola ou nas comunidades de 
origem dos alunos: Política, direitos e movimentos indígenas ;  Ética Baniwa ; Política e 
educação para a saúde; e Desenvolvimento sustentável.

A QUEM SE DESTINA?

A Pamáali atende alunos do segundo ciclo do ensino fundamental (equivalentes do 6o 
ao 9o ano da estrutura de ensino nacional), desde 2001.  Atualmente, a escola recebe 
cerca de 80 jovens Baniwa e Coripaco, pertencentes a 33 comunidades do médio e alto 
rio Içana, rio Ayari e rio Cuiari. 

COMO TUDO COMEÇOU:

NOSSA INFRA ESTRUTURA - 

A Escola Pamáali possui um conjunto de casas, que incluem: dormitórios masculinos 
e femininos com capacidade para alojar 150 pessoas, salas de aula, refeitório, cozinha, 
biblioteca, secretaria, administração, casa de farinha, depósito de ferramentas, depósito 
de combustível, coleção didática de biodiversidade (anuros, répteis, peixes e carpoteca 
de pimentas) e, ainda, um tele centro comunitário com acesso a internet via satélite em 
banda larga. A maior parte das pesquisas e da formação na Escola Pamáali está voltada 
ao manejo ambiental e é apoiada pela existência de trilhas para estudo e descrição de 
paisagens florestais, herbário vivo, viveiro de reprodução de essências florestais, áreas de 
experimentação de manejo agroflorestal e estação de criação e reprodução de espécies 
nativas de peixes e alevinos. 

De 2000 a 2010, a escola formou cinco turmas, totalizando 105 jovens 
formados no ensino fundamental completo. Seus ex-alunos e professores 
atualmente vêm participando da renovação dos quadros de gestores 
locais, ocupando postos de coordenação em outras escolas e associações, 
resultando num ambiente muito favorável ao envolvimento dessas 
organizações no processo de gestão territorial da bacia.

Todo aluno formado apresentou monografia com temas relacionados 
à cosmologia Baniwa e Coripaco, história, organização social e manejo 
ambiental. 

As pesquisas da Escola Pamáali estão resultando numa base de 
diagnósticos socioambientais e na formação de uma equipe de agentes 
indígenas com experiência em diversas modalidades de pesquisa-ação 
consideradas importantes para o desenvolvimento de estratégias de 
manejo ambiental da bacia do Içana.

O sucesso dessas ações empreendidas pela EIBC Pamaáli afeta diretamente 
a gestão de um extenso território com cerca de 3.487.792 hectares, que 
compreende toda a bacia do  rio Içana.

10 ANOS DE VIDA
3000 ANOS DE HISTÓRIA

ESCOLA INDÍGENA BANIWA 
E CORIPACO PAMÁALI

APOIE A PAMÁALI:
Visite o blog da Escola Pamáali . Faça seus comentários. 

Elogie e opine. Só não deixe de se expressar.
pamaali.wordpress.com

ALGUNS RESULTADOS

UM INTENSO DIÁLOGO ENTRE O 
PASSADO E O PRESENTE.

UM NOVO SABER-FAZER
FORMANDO LIDERANÇAS E  

PESQUISADORES INDÍGENAS.
ATRAVÉS DA SINTONIA FINA  

ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE.
VALORIZANDO NOSSAS RAÍZES

POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
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ALUNOS

Vindos das diversas comunidades da bacia do rio Içana e de seus afluentes (Ayari e 
Cuiari), os cerca de 80 alunos (apenas Baniwa e Coripaco) que a escola recebe por 
ano, sem pré-requisito de sexo ou idade. São três bimestres por ano, sempre com 
um intervalo de dois meses, período em que regressam às suas comunidades para 
processar e aprofundar as pesquisas e compartilhar o conhecimento adquirido. 
Na Pamáali recebem aulas de português, matemática, ciências e informática, além 
de história e geografia, complementadas com o conhecimento transmitido pelos 
mais velhos sobre o patrimônio cultural e ambiental de nosso povo, reconhecendo 
os saberes antigos da agricultura fundamentados no calendário astronômico, 
recuperando cantos, lendas, rituais, e reaprendendo os segredos das plantas 
medicinais, das árvores e dos animais. A agenda diária dos estudantes reserva certos 
horários do dia para atividades tradicionais da comunidade, como pescar, abrir 
roçados, coletar produtos importantes na floresta, produzir cestaria, plantar, colher 
mandioca, pimenta, fazer farinha. Em cada momento, um aluno torna-se responsável 
pelo grupo, seja como capitãozinho da semana, monitor ou bibliotecário, assumindo 
responsabilidades e, dessa forma, participando também da administração da escola.

PROFESSORES

Os professores da Escola Indígena Baniwa e Coripaco são orientados pela busca 
constante do conhecimento. Acompanham os nossos alunos durante todo o período 
letivo, quando alternam as atividades em sala de aula com as atividades de campo, 
servindo, muitas vezes, como tutores e conselheiros. Formados no magistério e com 
formação continuada em serviços, aproveitam cada entre-etapa, para capacitarem-se 
com diversas oficinas pedagógicas interculturais.

O QUE É NECESSÁRIO PARA VIVER E ESTAR BEM NO MUNDO?
 

De olho nessa resposta, a Escola Pamáali e as comunidades de toda a bacia do Içana passaram a dialogar em sintonia fina, envolvendo 
reflexões de gerações e desafios tecnológicos, a fim de montar esse painel do que importa ao nosso povo estudar para a manutenção 

da sustentabilidade na ocupação da Bacia do Içana. 
Os desenhos, expostos em ordem hierárquica, servem como fonte de inspiração e exemplo a orientar as escolas indígenas da região a se 

moverem no rumo de respostas positivas ao nosso futuro. 

NÓS FAZEMOS A PAMÁALI
Baniwa e Coripaco são habitantes ancestrais de um dos lugares mais remotos do 

planeta, um vasto universo de florestas intactas e com grande número de espécies 
endêmicas, rios caudalosos e montanhas da região conhecida como Cabeça do 

Cachorro, no noroeste amazônico. Estimados em 18 mil indivíduos, vivem em mais 
de 200 comunidades e sítios, entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. A maior 

parte concentra-se principalmente na bacia dos rios Içana, Aiari, Cuiari e Gauinia 
(denominação do Rio Negro a montante do canal do Casiquiare), mas também habitam 
centros urbanos como: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel, Barcelos e Novo Airão, 
no Brasil; Maroa, Puerto Ayacucho e San Fernando de Atabapo na Venezuela; e ainda, 

San Felipe, Mitu, San José do Guaviare e Puerto Inrídia, na Colômbia.

CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO KALIKATTADAPA 
(CPDEK) 
Trabalhando pelo futuro sustentável da Bacia do Içana

As populações tradicionais podem e devem exercer um papel 

ativo no processo de MANEJO AMBIENTAL, compartilhando 

com técnicos e cientistas os meios intelectuais para o 

reconhecimento e a classificação de ambientes e espécies, 

e também se incorporando aos círculos de debate sobre a 

prospecção, o uso e a conservação do patrimônio com o qual 

lidam no dia a dia. Pensando assim, a EIBC-Pamáali criou e 

abriga, desde 2007, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Kalikattadapa, cuja missão principal é atuar na formação de 

lideranças e pesquisadores indígenas em temas relevantes para 

a gestão da bacia. As pesquisas desenvolvidas pela EIBC/CPDEK 

estão resultando numa base de diagnósticos socioambientais 

e na formação de uma equipe de agentes indígenas com 

experiência em diversas modalidades de pesquisa-ação 

consideradas importantes para o desenvolvimento de 

estratégias de manejo e gestão territorial. 

AGENTES INDÍGENAS DE MANEJO AMBIENTAL (AIMAS)

Do enfrentamento dos desafios encontrados na região, a prática do Instituto 
Socioambiental (ISA) com algumas associações de base no Alto Rio Negro e com a 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) levou, recentemente, 
à emergência da figura do Agente Indígena de Manejo Ambiental (AIMA). Atuando 
como animadores e mediadores de questões do desenvolvimento relacionadas 
com a tecnologia, a pesquisa, o manejo ambiental, o processo educacional para a 
sustentabilidade, o monitoramento e a gestão territorial, dentre outras, os AIMAs 
cumprem um papel especial na Escola Pamáali, reunindo informações e saberes 
associados ao manejo ambiental acumulado pelo nosso povo, e cruzando esses 
conhecimentos com as informações e os conceitos gerados pelas sociedades 
envolventes. Dessas análises, surgem diferentes maneiras de enxergar e manejar o 
mundo, nossas comunidades e organizações. podem traçar os cenários propícios 
para manter e aumentar o grau de sustentabilidade do uso e manejo de recursos em 
nossas terras.

Comunidades Baniwa Coripaco com alunos na Pamáali
Comunidades Baniwa Coripaco

BACIA DO IÇANA - CABEÇA DO CACHORRO

EIBC PAMÁALI


