
“É essencial que os Warao não se esqueçam de si mesmos. E as crianças são 
essa esperança”, afirma, liderança da etnia 
 

Crianças imigrantes Warao desafiam autoridades brasileiras quanto a educação 

indígena no país 

 

Enquanto havia comida em sua casa, Elias Rodrigues ainda se agarrava a 

esperança de continuar vivendo em seu país. Mas quando a fome virou realidade, 

migrar foi a única opção para o líder indígena Warao. O primeiro percurso feito pela 

família foi da cidade venezuelana São Félix a Santa Helena, região fronteiriça ao 

Brasil. Ali, enquanto a esposa cuidava das crianças ele trabalhava de ajudante de 

carga e descarga. Três meses depois, o trajeto se estenderia a Boa Vista, Roraima. 

Os primeiros dias no Brasil foram árduos. Elias conta que era difícil se ver com sua 

família dormindo em um papelão no Mercado de Boa Vista, mas, apesar disso, se 

apegava no que ouvia - e passou a ver - desde criança: “os Warao é um povo forte”. 

 

Depois de quase um semestre em Roraima, a família foi encaminhada para o abrigo 

de imigrantes Residencial São José, localizado na periferia de Manaus. Hoje, não é 

mais a fome que aflige Elias, mas o acesso de suas filhas de 6,9,15 e 16 anos a 

rede de educação da capital amazonense. Atualmente, cerca de 350 indígenas 

imigrantes venezuelanos vivem na região. Desses, de acordo com a Agência de 

Refugiados da ONU (ACNUR), acredita-se que pelo menos 140 são crianças - 

embora ainda não haja nenhum censo oficial. No total, 71 crianças Warao, de até 12 

anos, são atendidas nas escolas municipais. Embora, tal número não defina a 

frequência deles às aulas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Manaus 

- SEMED, “os demais ainda não estão regularmente matriculados, porque chegaram 

após o encerramento do calendário de matrículas, mas serão todos inseridos no ano 

letivo de 2019”. 

 

A SEMED afirmou que a “principal dificuldade que se tem notado para o 

atendimento é que são crianças que nunca estudaram e que a maioria dos pais não 

veem o ensino como prioridade por uma questão cultural da etnia”. De encontro a 

isso, Elias diz que a etnia tem interesse que todos aprendam. “O problema é que o 



ensino em português desmotiva as crianças e os adolescente, que encontram 

dificuldade no aprendizado”.  

 

Outra questão colocada pela secretaria é que “frequentemente são encontrados 

alunos Warao em situação de pedantismo com os pais nos semáforos”. Condição 

abordada recentemente pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), 

no relatório Aspectos Jurídicos da Atenção aos Indígenas Migrantes da Venezuela 

para o Brasil, onde explica que para os indígenas, a ligação entre as mães e as 

crianças é um cuidado indispensável, razão pela qual não se separam dos filhos 

quando vão às ruas vender ou pedir, o que acaba sendo entendido pelos não índios 

como abuso e maus-tratos. 

 

Sobre o acesso à educação, o relatório ainda afirma: “para os povos indígenas, o 

direito a uma educação específica e diferenciada está consolidado em pareceres, 

diretrizes e parâmetros que asseguram o direito de manter suas línguas e de 

fortalecer seus modos de vida e organização social”. De acordo com o documento, 

não há, até o momento, nenhuma ação estatal orientada a atender a essa demanda. 

 

 
 



 

 

Em busca de alternativas 
 
Os Warao encaram a pobreza e são obrigados a migrar desde 1960, quando o Delta 

do Orinoco - região leste da Venezuela com uma das maiores bacias hidrográficas 

da América do Sul - , território dos Warao, foi devastado pelo maior desastre 

ambiental do país. Na ocasião, o governo venezuelano decidiu desviar o fluxo dos 

rios a fim de dar lugar, principalmente, ao plantio de grãos e a  criação de gado, com 

o intuito de sanar o déficit alimentício ocasionado pelo crescimento populacional 

devido ao processo de industrialização que se iniciava no Delta. A situação 

desencadeou um desequilíbrio ambiental atingindo diretamente o modo de vida dos 

indígenas e ribeirinhos que viviam ali. Desde então, eles passaram a migrar aos 

centros urbanos de diversas cidades do país, a fim de conseguirem comida e 

recursos para a sua sobrevivência.  

 

Tal situação, que até hoje estigmatiza a etnia, levou o indígena Marcelino Moralida, 

32 anos, a ser promotor social dos Warao, na Venezuela. No Brasil, ainda tenta 

cumprir o seu papel que, segundo ele, é lutar pelos direitos do seu povo. “O que sei 

é porque eu estudei. Minha mãe e meu pai me ensinaram”, afirma. E nessa mesma 

lógica ele acredita que pode ajudar as proteger a infância nos abrigos para 

imigrantes e cooperar com o governo na criação de estratégias que atendam as 

necessidades da etnia.  

 

Moralida trabalhou 12 anos como tradutor do Warao em hospitais das cidades no 

entorno do Delta do Orinoco. Durante este tempo, conta, viu diversas crianças e 

adolescentes morrerem de doenças originadas da exploração de suas terras: 

“diarréia, desnutrição, tuberculose, HIV”, lembra. “Vi muitas crianças morrerem de 

diarréia. As famílias vinham das aldeias para tratar das doenças na cidade, depois 

que o curandeiro definia se a doença era de algum feitiço ou de crioulo [termo usado 

pelos Waraos para se referir aos não indígenas]”. 

 

Diante disso, ele desenvolveu metodologias para trabalhar com o seu povo, a fim de 

tentar amenizar de alguma maneira a tragédia que se consumava. “Enquanto havia 



investimento do governo fomos capazes de criar comitês de saúde, educação, 

esporte e cultura. Era uma forma de preservar a comunidade. A gente promovia 

encontros indígenas. Com isso, também conseguimos trazer uma formação Warao 

para as crianças”, explica, enfatizando a importância do ensino.  

 

Ele acredita que o mesmo pode ser feito no Brasil, mas a prioridade deve ser as 

escolas. “É necessário criar escolas nos abrigos. Aqui tem Warao professor que 

pode dar aula. As crianças precisam aprender primeiramente o espanhol e o Warao, 

assim, elas aprendem a se defender e estarão prontas para as escolas em 

português”, afirma, Moralida. Um desses professores é o José Luiz Zapata, de 33 

anos, formado em uma escola indígena ele afirma que é essencial que os Warao 

não esqueçam de si mesmos, e é nas crianças que ele deposita essa esperança. 

“Cada criança tem o seu futuro. E todas elas formam o futuro da comunidade”, 

explica.  

 

 
 

De acordo com a Defensora Pública da União Lígia Prado da Rocha, que atua na 

Regional de Direitos Humanos do Amazonas e Roraima, o órgão tem estudado 

alternativas para resolver a situação, mas dificuldades, como a falta de recursos, 



tem impedido a execução de algumas ideias. “Em Roraima tem a Casa de Los 

Niños, um projeto de educação que atende a comunidade Warao. Por mais que a 

gente tenha tentado trazer esse projeto de lá como um exemplo de boa prática, 

ainda não foi possível replicá-lo em Manaus”, afirma. O projeto em questão, que foi 

criado por voluntários e é suprido por doações, completou um ano recentemente. 

 

Ainda assim, Zapata sonha: “seria incrível que em cada lugar houvesse uma escola. 

Saímos das nossas terras para outro país, mas continuamos sendo Warao, elas 

[crianças] podem aprender o português, a gente pode aprimorar o processo de 

aprendizagem. Meu sonho é ver o meu filho sendo um médico, um advogado, um 

doutor aqui no Brasil”. 
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