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RESUMO 

 

FIUZA, Vivian Cristina Balan. “Povo Haliti Paresi: contribuições para a prática 
docente não indígena na Educação Básica”. 2018. 158 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Educação) - Centro Universitário Adventista de São Paulo, 
Engenheiro Coelho, 2018.  
 
Linha de Pesquisa: Formação de professores, currículo e práticas inovadoras. 

 

Esta pesquisa objetiva conhecer a etnia indígena Haliti Paresi no intuito de contribuir 
com a formação docente não indígena, por meio da construção de um material de 
apoio  que auxilie nas práticas docentes do ensino básico. Metodologicamente, este 
estudo caracteriza-se por ser qualitativo, de cunho etnográfico, por meio de 
observação participante e entrevista semiestruturada. A relevância deste tema 
possui viés histórico, considerando que, durante muitos séculos, o processo de 
colonização do Brasil sempre foi conhecido e ensinado sob o olhar etnocêntrico do 
colonizador. A visão dos indígenas não era tratada como prioridade no processo da 
construção histórica brasileira. Passado muito tempo, após lutas e reinvindicações 
que insistiam em que se promovessem mudanças nos valores preconceituosos e 
discriminatórios em relação aos povos indígenas, implantou-se a Lei nº 11.645/2008, 
a qual instituiu a obrigatoriedade da inserção da temática indígena no contexto 
escolar da educação básica. Essa lei, que também está incorporada à nova Base 
Nacional Comum Curricular, como um dos temas contemporâneos a ser implantado 
nos currículos escolares, tem como foco despertar e atribuir significado às práticas 
docentes que visam o desenvolvimento da temática em questão. Para contribuir com 
o processo de mediação dos educadores não indígenas, esta pesquisa buscou 
embasamento teórico em reflexões e estudos de pesquisadores e especialistas de 
diferentes campos de conhecimento, como Luis Donisete Benzi Grupioni, 
Kabenguele Munanga, Izabel Gobbi, Nilma Lino Gomes, Claude Lévi-Strauss, Selma 
Garrido Pimenta, Maria do Socorro Lima, Ana Paula Gilaverte, Camila Bertagna, 
Débora Ferrazo, Giovani Silva, Anna Maria Ribeiro F. M. da Costa que apresentaram 
trabalhos relacionados ao tema. Como produto final desta pesquisa foi construído 
um material de apoio para o docente não indígena baseado nas informações 
coletadas em um trabalho de campo na Aldeia Rio Verde, uma das três reservas 
indígenas dos povos da etnia Haliti Paresi. Esse material foi avaliado e apreciado 
por juízes, sendo seis educadores e dois líderes, do referido povo. A construção 
desse material contribui para que os educadores não indígenas possam colocar em 
prática a Lei nº 11.645/2008, de modo a tratar cada povo indígena de forma peculiar, 
respeitando suas particularidades culturais, tratando-os como protagonistas da 
história do Brasil de modo a evitar julgamentos estereotipados. 
 
Palavras-chave: Diversidade Étnica Racial; Haliti Paresi; Lei nº 11.645/2008; Prática 
Docente. 
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ABSTRACT 
 

FIUZA, Vivian Cristina Balan. "Haliti Paresi people: contributions to non-indigenous 
teaching practice in Basic Education". 2018. 158 f. Dissertation (Professional Master 
in Education) - Adventist University Center of São Paulo, Engenheiro Coelho, 2018.  
 
Research Line: Teacher training, curriculum and innovative practices. 
 
This research aims to know the indigenous Haliti Paresi ethnic group to contribute to 
the non-indigenous teacher training through the construction of a support material 
that assists in teaching practices of basic education. Methodologically, this research 
is characterized by being qualitative, ethnographic, by means of participant 
observation and semi-structured interview. For many centuries the process of 
colonization in Brazil has always been known and taught under the ethnocentric gaze 
of the colonizer. The indigenous vision was not treated as a priority in the process of 
Brazilian historical construction. After a long time, after struggles and claims that 
insisted on the promotion of changes in prejudiced and discriminatory values in 
relation to indigenous people, Law nº 11.645/2008 was implemented, which instituted 
the obligation to insert the indigenous theme in the school context of basic education. 
This law, which is also incorporated into the new National Curricular Common Base, 
as one of the contemporary themes to be implanted in school curriculum, has as its 
focus the awakening and attribution of meaning to teaching practices aimed at the 
development of the subject in question. In order to contribute to the process of 
mediation of non-indigenous educators, this research sought theoretical basis in 
reflections and studies of researchers and specialists from different fields of 
knowledge, such as Luis Donisete Benzi Grupioni, Kabenguele Munanga, Izabel 
Gobbi, Nilma Lino Gomes, Claude Lévi-Strauss, Selma Garrido Pimenta, Maria do 
Socorro Lima, Ana Paula Gilaverte, Camila Bertagna, Débora Ferrazo, Giovani Silva, 
Anna Maria Ribeiro F. M. da Costa who presented papers related to the topic. As a 
final product of this research, a support material was constructed for the non-
indigenous teachers based on the information collected in a fieldwork in Aldeia Rio 
Verde, one of the three indigenous people's reserves of the Haliti Paresi ethnic 
group. This material was evaluated and appreciated by the judges, being six 
educators and two leaders, of said people. The construction of this material 
contributes to non-indigenous educators to put into practice the Law 11.645/2008, in 
order to treat each indigenous people in a peculiar way, respecting their cultural 
particularities, treating them as protagonists in the history of Brazil in order to avoid 
stereotyped judgments. 
 
Keywords: Ethnic Racial Diversity; Haliti Paresi; Law 11.645/2008; Teaching 
Practice. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou Vivian Cristina Balan Fiuza, pedagoga e educadora há 18 anos. Iniciei o 

trabalho como professora da educação infantil, e logo em seguida tive a 

oportunidade de trabalhar com a área de língua estrangeira para o ensino 

fundamental e médio no estado do Mato Grosso. Depois das experiências em sala 

de aula, fui convidada a fazer parte do quadro administrativo da Rede Adventista de 

Educação, na região Norte do Brasil, em Ji-Paraná-RO, como orientadora 

educacional. Ali tive experiências também nas áreas de coordenação pedagógica e 

direção escolar.  

Posteriormente, fui convidada a trabalhar no interior do estado de São Paulo, 

em Tatuí, onde atualmente trabalho como coordenadora pedagógica em uma editora 

de materiais didáticos, sendo responsável pela produção de livros didáticos para o 

ensino fundamental (níveis 1 e 2). Nessa função, foi possível perceber que a 

temática indígena ainda é pouco explorada e, na maioria das vezes, os materiais 

trazem poucas reflexões acerca das etnias existentes, suas histórias e posição na 

atualidade. 

Meu sonho pessoal era ter oportunidade de aprofundar meu estudos na área 

da formação docente. Com a vinda para São Paulo, isso se tornou possível. Como 

trabalho com a produção de materiais didáticos, queria pesquisar sobre algo que 

pudesse ajudar nesse processo. Fiz o teste para a seleção do Mestrado em 

Educação e obtive o resultado positivo. Desde então, me dedico à pesquisa na área 

indígena, de forma a contribuir com o educador não indígena e sua prática docente.  

Como é que ‘mergulhei’ na temática indígena? É interessante como a vida 

nos proporciona desafios jamais imaginados. Eu tinha em mente realizar um 

trabalho que estivesse ligado à temática da formação docente, pelo fato de ser essa 

a minha especialização, e por acreditar que por meio de professores qualificados a 

educação pode ganhar força e mudar paradigmas. No entanto, nunca imaginei que o 

trabalho relacionado à formação docente pudesse ser direcionado para a 

diversidade cultural étnica, especificamente à temática indígena. E tudo começou 

assim: 

- Você gosta de desafios? - perguntou minha orientadora.  

- Sim! - foi minha resposta. Mas ao mesmo tempo senti um frio na barriga ao 

imaginar que tipo de desafio seria.  
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 - Que tal você trabalhar acerca dos povos indígenas? - ela sugeriu.  

 “O quê? Como assim?”, pensei. Que relação existe entre os povos indígenas 

e meu trabalho atual? Como poderei articular essa temática em minha realidade? 

Essas perguntas originaram grande conflito em minha mente por bons momentos, 

mas, por fim, decidi assumir esse desafio que me levou a incríveis experiências e 

reflexões antes não experimentadas.  

Inicialmente, a dúvida era alusiva ao ponto de partida. O pouco que eu sabia 

sobre os indígenas relacionava-se à marginalização histórica, social e política que 

esses povos têm sofrido, desde a época colonial, e a noção de que essa 

discriminação prevalece até os dias atuais. Mas, o que mais me chamou a atenção, 

foi descobrir que para eu conseguir ter novos olhares para essa temática eu mesma 

precisaria rever a minha forma de enxergar o mundo, a diversidade cultural, as 

pessoas que não são iguais a mim e tudo o que conheço. Eu precisaria retirar de 

meus olhos a venda chamada ‘discriminação’, que seleciona o que se quer ver sob 

uma perspectiva etnocêntrica construída socialmente ao longo da história, 

especialmente no que se refere aos indígenas.  

Esse desvendamento me fez pensar no quanto poderia conhecer, contribuir, 

refletir até chegar à construção de um material de apoio que pudesse visibilizar 

aspectos importantes sobre os povos indígenas, contribuindo assim para a formação 

do docente não indígena e sua atuação no contexto escolar. 

Diante dessa inquietação, foi-me possibilitada a aproximação e a convivência 

com líderes, moradores e educadores indígenas da aldeia Rio Verde, pertencente ao 

povo Haliti Paresi e situada no estado do Mato Grosso. E nesse contexto um 

questionamento vem como o centro desta pesquisa: quais as contribuições que os 

líderes, moradores e educadores do povo Haliti Paresi podem oferecer para a 

formação docente do professor não indígena?  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Sabe-se que a história dos povos indígenas em terra brasílica foi marcada por 

imposição, desigualdade, preconceito, intolerância e estigmatização. Esse era o tipo 

de  relação que se estabelecia entre os povos indígenas e os outros segmentos da 

sociedade nacional desde o período colonial. A visão eurocêntrica reflete 

diretamente na forma como as instituições de ensino ensinam acerca desses povos 

e sua relação no processo de construção da cultura brasileira. No entanto, na 

contemporaneidade, surgem discursos no campo educacional, que emergem a partir 

de questionamentos sobre a valorização da diferença e a diversidade cultural em 

relação às políticas de identidade que, em certo sentido, passam a pôr em dúvida os 

sistemas de educação atuais e as práticas escolares em vigor (QUARESMA e 

FERREIRA, 2013). 

O descontentamento com a situação vigente desencadeou a implementação 

da Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena 

dentro do currículo da educação básica. Isso proporciona uma necessidade de 

resgatar as contribuições que os povos indígenas trazem para o processo de 

formação da identidade cultural brasileira e também serve como um mecanismo de 

combate ao preconceito e à discriminação étnico-racial, como também à 

invisibilidade a que foram submetidos esses povos (BERGAMASHI, 2012; NEVES, 

2013; PENHA, 2012; SILVA, 2007). 

 Partindo da leitura da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e 

simultaneamente de uma reflexão sobre a proposta da Lei nº 11.645/2008, que 

estabelece o ensino acerca da história da África, dos africanos, afro-brasileiros e 

povos indígenas, os questionamentos desta pesquisa se iniciam: Como é que essa 

lei se incorpora à BNCC? Como se dá a formação docente diante da lei? Como 

poderá o professor que carrega, muitas vezes, uma imagem estereotipada 

negativamente acerca dos povos indígenas ensinar algo positivo? Existe um aporte 

para que os docentes não indígenas incorporem as informações acerca do 

cumprimento da referida lei às suas práticas?  

Percebe-se, então, que alguns desafios se impõem frente à aplicação da Lei 

nº 11.645/2008. Isso se observa, por exemplo, na distribuição dos conteúdos 

relacionados à temática que foram contemplados na Base Nacional Comum 

Curricular, cuja abordagem foi prevista nas disciplinas de Geografia e História, 
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ficando os outros componentes curriculares ausentes do trabalho interdisciplinar. Já 

o livro didático, que é importante fonte de pesquisa para os docentes, não contempla 

de forma totalmente explícita a questão da diversidade cultural indígena, nem 

apresenta muitas referências para o trabalho intercultural, priorizando, na maioria da 

vezes, uma visão etnocêntrica. 

Outro ponto a se considerar diz respeito à prática docente no contexto de sua 

formação que, comumente, tem defasagem no tocante às questões acerca dos 

povos indígenas. Diante disso questiona-se: o professor não indígena tem, na sua 

formação, preparação para ensinar sobre os povos indígenas sem ter como pano de 

fundo o ponto de vista do colonizador europeu?  

Provavelmente, o professor não indígena tenha dificuldades em ensinar sobre 

os povos indígenas tendo como sustento teórico uma visão crítica e não 

etnocêntrica, porque no processo de sua formação houve lacunas nesse sentido. 

Por conseguinte, há uma necessidade de possibilitar a visibilidade desses povos 

étnicos que, no percurso histórico nacional, foram marginalizados.  

Na finalidade de apoiar professores não indígenas, no processo de ensino e 

aprendizagem nas séries iniciais, esta pesquisa intenciona valorizar os moradores e 

educadores indígenas pertencentes ao povo Haliti Paresi, para também favorecer à 

visibilidade, entendimento e valorização da diversidade cultural dos povos indígenas. 

Desse modo, o problema desta pesquisa é: quais as contribuições que os líderes, 

moradores e educadores do povo Haliti Paresi têm para auxiliar à formação docente 

do professor não indígena no que tange às questões acerca dos povos indígenas? 

Consequentemente, o objetivo aqui é conhecer a etnia indígena Haliti Paresi 

para reunir informações acerca desse povo, de modo a contribuir com a formação do 

docente não indígena para a aplicação da Lei nº 11.645/2008, isso por meio da 

construção de um material de apoio que auxilie as práticas docentes no Ensino 

Básico. 

Partindo dessa premissa, apresenta-se, no segundo capítulo deste trabalho 

(Caminho metodológico percorrido), a forma como foi definida e desenvolvida a 

metodologia desta pesquisa, que se baseou em levantamento bibliográfico, estudo 

de cunho etnográfico com uma abordagem socioantropológica, pesquisa de campo 

qualitativa para coleta de dados, oriundos de observação participante, diário de 

campo e entrevista semiestruturada com docentes indígenas e não indígenas, e com 

a comunidade da aldeia visitada durante a pesquisa. Para isso, buscou-se 
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embasamento teórico em reflexões e estudos de pesquisadores e especialistas de 

diferentes campos do conhecimento que contribuem para a pesquisa sobre a 

temática que envolve a diversidade cultural indígena, como Luis Donisete Benzi 

Grupioni, Kabenguele Munanga, Izabel Gobbi, Nilma Lino Gomes, Claude Lévi-

Strauss, Selma Garrido Pimenta, Maria do Socorro Lima, Ana Paula Gilaverte, 

Camila Bertagna, Débora Ferrazo, Giovani Silva e Anna Maria Ribeiro F. M. da 

Costa.  

O capítulo 3 (Os povos indígenas no Brasil, formação docente e práticas 

pedagógicas) aborda de modo mais específico a Lei nº 11.645/2008 e destaca a 

inserção da temática indígena no currículo da educação básica de forma a promover 

uma educação e sociedade mais justa, bem como verificar a incorporação dessa lei 

na nova proposta curricular (Base Nacional Comum Curricular), destinada aos 

alunos do ensino básico. Ainda nesse capítulo, enfatiza-se a importância da prática 

docente tendo em vista sua capacitação para o ensino da diversidade cultural 

indígena, destacando o desafio dos docentes ao se depararem com a implantação 

da referida lei. 

No capítulo 4 (O cotidiano do povo Haliti Paresi e suas contribuições 

para a educação não-indígena), relata-se um pouco sobre a experiência da 

pesquisadora e o contato com uma etnia indígena no interior do Estado do Mato 

Grosso, denominada Haliti Paresi e como essa vivência contribuiu para que sua 

visão pudesse ser ampliada, permitindo novas reflexões acerca da temática em 

questão. Houve busca por respostas para perguntas relacionadas ao que pensa o 

indígena, como é sua cultura, como ele faz para manter suas tradições em meio a 

tantas influências não indígenas e como acontece a educação escolar indígena 

diferenciada. A experiência mostrou que, de fato, é necessário conhecer melhor um 

povo e seus costumes para que eles possam ser compreendidos e respeitados. 

No capítulo 5 (Material de apoio para a prática docente não indígena 

sobre o povo Haliti Paresi), apresenta-se como foi idealizado e construído um 

material de apoio aos docentes não indígenas pertencentes à educação básica para 

o estudo sobre a população indígena Haliti Paresi, como forma de auxiliar o 

professor das series iniciais ao cumprimento da Lei nº 11.645/2008. O material traz 

propostas de como trabalhar em sala de aula acerca da questão indígena e ainda 

retrata a contação da história de um povo indicando para o professor e, por 

conseguinte, aos discentes, a ideia de multiculturalidade dos povos indígenas, 
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contribuindo dessa forma, para a desconstrução das mais variadas ideias 

estereotipadas. 
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2 CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico que esta pesquisa realizou, 

levando em consideração os questionamentos que foram surgindo ao longo dos 

desdobramentos deste estudo, por se tratar de uma pesquisa qualitativa para coleta 

de dados por meio de levantamento bibliográfico, entrevista semiestruturada, diário 

de campo e observação participante entre os docentes indígenas e não indígenas e 

moradores da aldeia Rio Verde, pertencentes à etnia Haliti Paresi. Vale destacar que 

esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e tem a aprovação do Comitê de 

Ética do UNASP mediante o Parecer 2.270.144 de 12/09/2017, conforme anexo 1. 

Nessa direção, este trabalho se insere em uma abordagem socioantropológica, se 

caracterizando como um estudo de cunho etnográfico na educação. É exposto aqui 

como foram realizadas as redefinições da trajetória da pesquisa, ao longo do tempo, 

em detrimento do trabalho de campo, que como diz Lévi-Strauss (2012), é mãe e 

ama de leite da dúvida.   

 

2.1 O diálogo entre o arcabouço teórico e o empírico 
 

Este trabalho tem como base teórica diálogos entre os campos de 

conhecimento da Antropologia, História, Geografia e Pedagogia. Dessa forma, é 

importante destacar as pesquisas de Claude Lévi-Strauss (2012), Franz Boas 

(2004), Milton Santos (2006) e Kabenguele Munanga (2005) para o entendimento da 

discriminação étnica e racial, que tem como pano de fundo as ideias do darwinismo 

social, que sistematizam e legalizam os preconceitos já instalados a partir de uma 

imposição eurocêntrica. Como também, abre espaço para pensar as questões 

pertinentes aos povos indígenas sob uma perspectiva não etnocêntrica, 

desmistificando “a visão de que se tem dos povos indígenas como sujeitos frágeis, 

passivos, selvagens, rebeldes, incivilizados e primitivos” (RAMÍREZ, 2017, p. 131). 

Por conseguinte, é importante a concepção de um olhar crítico do 

desdobramento da história do Brasil colônia, república e da contemporaneidade, no 

que tange às questões pertinentes aos povos indígenas. É preciso dar visibilidade a 

essas diversas etnias que, comumente, são invisibilizadas na história na construção 

da identidade cultural brasileira, pois “é um equivoco comparar e classificar de forma 

hierárquica as sociedades humanas, tendo por base nossas concepções culturais 
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[...]. Todas as culturas possuem seus valores, não existe nenhuma melhor do que a 

outra” (BARONAS, 2016, p. 41). 

   Desse modo, é imprescindível dar visibilidade a esses povos por meio de 

estudos compromissados e  

não pela história indecente do branco português, escrita 
sanguinariamente a partir de 1.500 às custas do extermínio de 
milhares de sujeitos indígenas e, consequentemente de suas 
línguas, ou mais modernamente, a da mídia contemporânea, que a 
seu perverso modo, extermina a voz do indígena, falando sempre do 
lugar do porta-voz, do sobre e nunca do lugar do indígena, mas a 
renhida história de sujeitos, que apesar de todo o preconceito, de 
toda a discriminação sofrida por parte da sociedade civilizada, 
mostram que uma sociedade decente é possível: uma sociedade que 
tem na sua gênese a prática cotidiana de que as suas instituições 
não devem humilhar os seus iguais e, muito menos, os seus outros 
(BARONAS, 2016, p. 6-7). 

 

No que tange à compreensão acerca da prática docente para o ensino da 

diversidade étnico-racial, buscou-se como fundamentação teórica as pesquisas 

realizadas por Selma Garrido Pimenta e Maria do Socorro Lima (2012), Camila 

Bertagna (2015) e Nilma Lino Gomes (2007), tendo em vista a verificação de ações 

pertinentes que dessem suporte ao docente para lidar com a temática indígena no 

contexto escolar. 

Afinal de contas é na prática docente que o professor será capacitado para 

incluir a temática indígena no contexto da sala de aula. Porém, para isso se exige 

comprometimento com as transformações sociais, exercício de análise e crítica de 

metodologias para a compreensão da estrutura social na qual se encontra, de modo 

a assimilar conceitos que não se limitem a meros e frágeis discursos não 

embasados para a abordagem das questões étnico-raciais (MELO, 2016). 

No processo de levantamento bibliográfico sobre a interlocução entre a 

prática docente e os assuntos pertinentes aos povos indígenas no ensino básico, 

sentiu-se a necessidade de vislumbrar contribuições científicas no período de 2008 

(ano em que a lei 11.645/08 foi implementada) a 2017.  

Em relação a esse aspecto, a presente pesquisa procurou delimitar as 

publicações que abordam a prática docente para a diversidade cultural indígena, 

pois, como menciona Ferreira (2002, p. 258), esse tipo de pesquisa traz “[...] o 

desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
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campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares”. 

Dessa maneira, o Quadro 1 a seguir, mostra uma síntese dos dados 

coletados com o intuito de identificar pesquisas já realizadas sobre a implantação da 

Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da temática indígena no contexto 

escolar e sua relação com o aporte aos docentes da educação básica, os quais 

devem aplicar os conceitos em sala de aula. 

É importante destacar que para a realização desse levantamento escolheu-se 

as bases de dados BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações); 

Google Acadêmico; SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e CAPES (Comissão 

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), com os descritores a seguir: Lei 

nº 11.645/2008, Prática Docente, Diversidade Cultural Indígena, Temática Indígena 

na Escola.  

QUADRO 1-  LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A 

 PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A DIVERSIDADE CULTURAL INDÍGENA 

(2008 A 2017) 

 

INDICADORES 

Problemática descrita nos resumos; tipos de pesquisas; 

áreas de estudo; anos das defesas; locais de publicação; 

autores. 

 

 

RESULTADOS 

 

Foram 158.895 trabalhos pesquisados, tendo somente 79 

publicações - 16 (dezesseis) dissertações, 5 (cinco) teses, 2 

(dois) periódicos e 56 publicações em revistas - ligadas à 

área da pesquisa realizada (temática indígena no contexto 

escolar e sua relação com o aporte aos docentes da 

educação básica). 

 

DESTAQUE EM PUBLICAÇÕES  

Universidade Federal de São Carlos, com seis publicações e 

a Universidade Estadual da Paraíba, com quatro 

publicações. 

 

CONCLUSÕES 

• Em 2015, ocorreu um número maior de produções dentro 

da temática proposta (15 trabalhos publicados); 

• Em 2010, há lacunas de produção; 

• Não houve nenhum autor que se destacasse por produzir 

trabalhos de forma contínua e abrangente sobre a 

temática em questão nas bases pesquisadas. 

• Base de dados com maior número de produções: Google 

Acadêmico, com 46 artigos. 

Fonte: elaborado pela própria pesquisadora. 
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O Quadro 1 mostra que há necessidade de mais pesquisas voltadas para a 

contribuição da prática docente não indígena no sentido de conscientizar a 

valorização da diversidade étnico-racial de povos indígenas, sob uma perspectiva 

não etnocêntrica, para a construção de uma educação intercultural, com o objetivo 

de formar cidadãos que valorizem a história desses povos e assim passem a tratá-

los com respeito e dignidade, colocando-os em um patamar de igualdade em relação 

aos demais povos e sociedades. 

Assim, contribuindo para o estudo da temática indígena no contexto escolar, a 

presente pesquisa colabora com os estudos de uma das maiores etnias existentes 

no Brasil, Haliti Paresi, a fim de trazer subsídios aos educadores não indígenas para 

que se possa trabalhar com a temática de forma diferenciada, tendo como base a 

realidade vivida por essa etnia. 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, que para Lüdke e André 

(1986), tem o ambiente como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento. Nessa abordagem, os dados coletados são 

“predominantemente descritivos, a preocupação com o processo é maior do que a 

preocupação com o produto e o significado que as pessoas dão às coisas e a sua 

vida são o foco do estudo” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 56).  

Como afirma Godoy (1995, p. 20), a pesquisa qualitativa “ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em 

diversos ambientes”. 

Ainda, para a coleta de dados, fez-se a aplicação de entrevista 

semiestruturada1 a 17 pessoas, dentre elas, 10 são professores (indígenas e não 

indígenas) e 7 são moradores indígenas Haliti Paresi pertencentes à aldeia Rio 

Verde conforme mostra o Quadro 2, a seguir:  

 

 

 

 

 

                                                        
1 Conforme Bauer e Gaskell (2008), a entrevista semiestruturada é aquela que fornece os dados básicos para o 
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma 
compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos comportamentos das 
pessoas em contextos sociais específicos. 
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 Fonte: elaborado pela própria pesquisadora. 

 

A duração das entrevistas realizadas com os professores indígenas da 

comunidade, perfazendo um total de 8 entrevistas, teve em média 39 minutos cada. 

Com os professores não indígenas foram realizadas 2 entrevistas com duração, em 

média, de 60 minutos cada uma. Foram feitas ainda 7 entrevistas com moradores 

locais, perfazendo um total de aproximadamente 4 horas de duração, tendo em 

média 35 minutos cada uma. Todas as entrevistas perfizeram um total aproximado 

de 11 horas e 28 minutos de gravação. Elas foram gravadas com celular, salvas 

posteriormente em computador. A posteriori as entrevistas foram transcritas na 

íntegra pela pesquisadora. Os critérios para a escolha dos entrevistados basearam-

se na disponibilidade de tempo, participação voluntária deles e o envolvimento com 

o processo educacional dentro da aldeia. 

Para Trivinõs (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada tem como 

característica “questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses, 

que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos podem dar frutos a 

novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes”. 

É importante destacar que as identidades dos entrevistados foram 

preservadas e aparecerão ao longo da pesquisa substituídos por outras 

identificações conforme mostra o quadro 2. Seus critérios consideraram o respeito à 

QUADRO 2 - PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

No total, foram 17 entrevistados, 

sendo: 

11 homens e 6 mulheres. 

A faixa etária correspondente entre 20 e 65 anos. 

15 moradores indígenas - dentre esses, 8 são 

professores nas escolas existentes na aldeia. 

  2 moradores não indígenas que também são 

professores na aldeia.  

 

Identificação dos entrevistados 

ao longo da pesquisa 

• Os moradores indígenas foram identificados pelas 

siglas M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7. 

• Os professores indígenas foram identificados pelas 

siglas PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7, PI8. 

• Os professores não indígenas foram identificados 

pelas siglas P1, P2. 
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cultura local, pois ali existe uma hierarquia bem definida e é importante seguir o 

respeito que existe entre os grupos sociais estabelecidos pela cultura Haliti Paresi.  

Foi realizada também a observação participante que consiste em um 

processo no qual um investigador estabelece um relacionamento multilateral com 

uma associação humana e “tem o propósito de desenvolver um entendimento 

científico do grupo que estuda, ou seja, a observação participante permite que o 

pesquisador vivencie pessoalmente o evento de sua análise para melhor entendê-lo” 

(MAY, 2001, p. 83). É a “compreensão objetiva que o pesquisador tem do objeto e 

que passa a ser parte do seu universo concreto de observador” (MATTOS e 

CASTRO, 2011, p. 38). É a “participação ativa com aqueles que são observados, é 

tentar entender os eventos e as pessoas adotando os papéis e as perspectivas 

daqueles que se estuda” (ERICKSON, 1986, p. 36). 

Destaca-se que o ato de observar é uma das maneiras mais frequentes 

utilizadas pelo ser humano para conhecer e entender as pessoas, as coisas, os 

acontecimentos e as situações. É por meio da observação que se obtém 

informações sobre a realidade na busca de acontecimentos específicos e na 

ocorrência espontânea dos fatos. Dessa maneira, é preciso ainda, nesse tipo de 

observação, se atentar para o aspecto ético e para o perfil íntimo das relações 

sociais, ao lado das tradições e costumes do povo Haliti Paresi. 

É importante ressaltar que este estudo se insere em uma abordagem 

socioantropológica, se caracterizando como um estudo de cunho etnográfico na 

educação, que para Boas (1943) se constitui na imersão de uma determinada 

cultura por um período de tempo específico, na busca por eventos típicos e atípicos 

e a análise por processos indutivos. Essa abordagem exige, ainda, “olhos exigentes 

e perspicazes [...] rigorosidade, compromisso, relevância científica e social e a 

capacidade do pesquisador em proceder e comunicar aquilo que fez e o que 

resultou de seu fazer científico” (MATTOS e CASTRO, 2011, p. 35). 

Para Geertz (1989, p. 15), praticar etnografia não é somente estabelecer 

relações, selecionar informações, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 

campos, manter um diário, “o que define é o tipo de esforço intelectual que ele 

representa: um risco elaborado para uma descrição densa”. 

A etnografia, segundo Fetterman (1989, p.11), “é a arte e a ciência de 

descrever uma cultura ou grupo”, abrange a  
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descrição dos eventos que ocorrem na vida de um grupo (com 
especial atenção para as estruturas sociais e o comportamento dos 
indivíduos enquanto membros do grupo) e a interpretação do 
significado desses eventos para a cultura do grupo (GODOY,1995, p. 
28).  
 

 Portanto, o estudo etnográfico desenvolve aspectos que implicam preocupar-

se com uma análise holística da cultura, permitindo que os envolvidos no processo 

tenham uma participação dinâmica dentro das estruturas sociais, preocupando-se 

ainda em apresentar as relações e interações significativas, de modo a desenvolver 

a reflexividade sobre a ação de pesquisar, tanto pelo pesquisador quanto pelo 

pesquisado (MATTOS e CASTRO, 2011). Segundo Erickson,  

os participantes não somente interferem continuamente com o outro 
na interação como também complementam reciprocamente a 
mesma. Isto, é articulam e adaptam mutuamente e reciprocamente o 
que constitui o “inter” da interação na conversação – [...] ao invés da 
conversação ser algo simples como uma soma do total de ações 
separadas por indivíduos distintos (2004, p. 4 e 5). 

 

A etnografia estuda os padrões previsíveis das percepções e comportamento 

manifestos na rotina diária dos sujeitos estudados. Caracteriza-se pela observação 

direta das “formas costumeiras de viver um determinado grupo particular de pessoas 

com o objetivo de revelar o significado cotidiano, nos quais as pessoas agem. O 

objetivo é documentar e encontrar o significado da ação” (MATTOS e CASTRO, 

2011, p. 51). A etnografia, portanto, significa dar “visibilidade àqueles que foram 

silenciados ao longo do tempo. É se dedicar ao um estudo profundo que requer 

muita atenção. É perceber o mundo quando se está no mundo do outro” (MATTOS e 

CASTRO, 2011, p. 62). Em virtude dessa relevância metodológica é que se 

escolheu a etnografia como um dos caminhos para trilharmos esta pesquisa.  

Dentro da perspectiva etnográfica também utilizou-se o diário de campo como 

um recurso para registro das temporalidades observadas e vivenciadas como forma 

de compreender os movimentos do cotidiano da comunidade pesquisada. Para 

Demo (2012, p. 33), 

o analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o 
olhar, o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de 
quem fala ou deixe de falar. Porque tudo pode estar imbuído de 
sentido e expressar mais do que a própria fala, pois a comunicação 
humana é feita de sutilezas, não de grosserias. Por isso, é impossível 
reduzir o entrevistado a objeto. 
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 Assim, o uso do diário de campo permitiu o registro de detalhes que foram 

ouvidos, observados e também dos que foram sentidos durante os dias de 

convivência dentro da aldeia pesquisada. Algumas informações foram registradas no 

momento em que se observava ou durante a atividade de pesquisa, porém outros 

registros eram feitos após a atividade de campo de forma a relembrar os passos 

vivenciados e experimentados ao longo do dia. Os registros foram organizados em 

forma de textos descritivos a cada dia da pesquisa. 

 

2.2 Vivência em campo  
 

Este tópico descreve momentos ímpares que retratam o que foi vivido no 

trabalho de campo na aldeia indígena Rio Verde do povo Haliti Paresi, situada no 

espaço rural do município de Tangará da Serra, estado do Mato Grosso. Essa 

descrição será feita levando em consideração dois momentos: primeiro os que 

antecederam o trabalho de campo em si e o segundo que tratará sobre as vivências 

diretas com o povo Haliti Paresi. 

 

2.2.1 Primeiros Contatos 
 

O primeiro contato na localidade foi com uma professora, legalmente não 

indígena, que trabalha há 5 (cinco) anos na referida aldeia, a professora P1. Com 

ela foi possível saber um pouco sobre a etnia Haliti Paresi, sobre a dinâmica escolar 

das duas escolas ali situadas e como acontecem as inter-relações com a 

comunidade. Vale salientar que essa professora é casada com um indígena e é vista 

e respeitada na aldeia como indígena. Seu nome aqui, conforme anteriormente já 

esclarecido, é substituído por uma sigla, na tentativa de preservar sua identidade. O 

contato inicial com essa professora P1 foi por telefone, por meio da orientadora 

deste trabalho, que foi sua professora no momento em que ela cursava graduação. 

Foi explicado a ela o objetivo do trabalho e a necessidade de poder ter a vivência 

com a referida comunidade, de modo a conhecê-la mais de perto e posteriormente 

compartilhar as experiências. Ela ficou muito entusiasmada com a ideia, porém 

precisava saber quais eram nossas reais intenções. Também adiantou que para dar 

certo seria importante e necessário contribuir com o povo Haliti Paresi, de modo que 

não fôssemos até o local somente para colher informações e nunca mais voltar, 
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como muitos outros pesquisadores já haviam feito. Desta forma, foi solicitada sua 

ajuda para que pudesse entrar em contato com os líderes da aldeia, com intuito de 

tornar viável a ida, bem como para que ela fizesse um levantamento das 

necessidades educacionais que poderiam ser supridas no momento da visita à 

aldeia. Foram alguns dias (1 semana) de conversas e ajustes até que se confirmou a 

permissão para ser realizada a pesquisa no local. Para contribuir com os 

educadores locais, foi solicitada a realização de uma oficina que contemplasse 

ideias para o trabalho com a alfabetização na língua portuguesa e em matemática, 

prática que será mais bem detalhada no tópico 2.2 a seguir.  

Desse modo, a pesquisa acerca do povo Haliti Paresi foi permitida e o 

trabalho de campo2 desta pesquisa foi realizado em um período de 10 dias na aldeia 

Rio Verde. É relevante destacar que a pesquisadora sentiu receio e até mesmo 

medo de como seria ir a uma aldeia indígena sozinha, “o medo que nos toma diante 

do momento, do problema de começar” (CASTRO, 2011, p. 2). E esse sentimento 

provocou uma reflexão calcada nesses receios, cujas causas são vistas nas 

construções estereotipadas acerca dos povos indígenas ao longo da história 

vivenciada pela própria pesquisadora, pois em sua mente, de alguma forma, ainda 

prevalecia a imagem primitiva e selvagem contada sobre os povos indígenas, e 

pensava em como seria estar em contato com esse novo grupo social. 

 

2.2.2 A chegada à Aldeia Rio Verde 
 

Ao chegar na capital mato-grossense, Cuiabá, foi necessário viajar em uma 

van por cerca de oito horas em direção ao município de Tangará da Serra 3 , 

localizado no interior do estado do Mato Grosso, especificamente ao norte, onde 

abrigam três grandes reservas indígenas: Estivadinho, Formoso e Paresi4. Ali há 

uma paisagem típica do Cerrado, na imensidão do Chapadão dos Parecis, marco 

                                                        
2 Trabalho de Campo constitui uma metodologia que engloba a observação, a análise e a interpretação de 
fenômenos no local e nas condições onde eles ocorrem naturalmente (NEVES, 2010, p. 15). 
3 Um dado importante é que mais de 40% da área de Tangará foi destinada a abrigar as três maiores reservas 
indígenas do povo Paresi denominadas de: Estivadinho, Formoso e Paresi. Nessas reservas, moram cerca de 
1.500 pessoas. Existem, na área, mais quatro reservas, elevando a população para mais de 2.000 pessoas. 
Nesse contexto, situa-se a Aldeia Rio Verde, local onde foi realizado o trabalho de campo. 
4 Segundo a FUNAI, a terra indígena Estivadinho foi homologada pelo Decreto s/nº de 12.08.1992 com 2.031,94 
ha. A Pareci, com área de 563.586 hectares, foi homologada pelo decreto nº 286 de 29/10/1991, e a do Rio 
Formoso foi homologada pelo Decreto 391 de 24 de dezembro de 1991, demarcando uma área de 19.749 
hectares. 

 



 

 

31 

geográfico divisor de águas entre as bacias Platina e Amazônica com 

aproximadamente 100.000 habitantes. Além da paisagem típica do Cerrado, há 

também grandes lavouras.  

Depois de chegar em Tangará da Serra, foi necessário seguir viagem até a 

um posto fiscal conhecido como Itamarati, responsável pelo controle de fluxo de 

cargas e mercadorias no estado. Lá seria o ponto de encontro com a professora P1, 

que estabeleceu contato e apoio para a realização desta pesquisa. Após alguns 

contratempos, e um atraso de três horas, seguimos viagem do posto fiscal até a 

Aldeia Rio Verde, transcorrendo-se um período de mais uma hora em uma estrada 

de terra. Abaixo, segue o percurso, indicado pela Figura 1: 

                      
                            Figura 1. Localização da Aldeia Rio Verde. Fonte: <https://www.google.com.br/maps>. 

 

No caminho para a aldeia, a professora P1, que não é indígena, e sim casada 

com um dos membros da comunidade Haliti Paresi, pôde contar sobre seu 

envolvimento com a questão indígena desde muito jovem. Ela convive com o povo 

Haliti Paresi há oito anos (desde a realização do seu trabalho de graduação que foi 

um estudo baseado nessa etnia) e anseia oportunizar melhoras na educação escolar 

indígena ali onde reside. 

Após cerca de uma hora na estrada vendo uma vasta paisagem das lavouras 

nas grandes fazendas, já era difícil ter noção de onde se estava. Os moradores da 

aldeia, que também buscaram a pesquisadora e estavam no carro, não trocaram 

muitas palavras durante a viagem até a aldeia. Todavia, perto do pôr do sol naquele 

dia a aldeia parece surgir no meio da paisagem natural e foi possível uma 

apresentação e primeiro contato com os líderes. Os diretores das escolas foram 

apresentados, os anciãos e o Cacique. É importante dizer que apenas após a 

conversa com os líderes, que se deu de forma traduzida pela professora e 

https://www.google.com.br/maps
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entrevistada P1, é que houve liberação para ser realizada a aplicação das 

entrevistas. E vale salientar que se os líderes não permitissem a realização da 

aplicação das entrevistas, a pesquisadora não coletaria os dados e teria que se 

retirar da aldeia.  

O acompanhamento para acesso a todas as atividades na aldeia durante o 

período em que se esteve na aldeia foi feito pela professora P1. Convém informar 

que essa comunidade é um tipo de polo central para as outras aldeias próximas. O 

povo Paresi da referida aldeia denomina-se Kozarini. 

A recepção foi agradável e esse momento concretizou-se com o recebimento 

de uma tiara exuberante, feita de penas nas cores vermelha, preta e amarela e 

colares típicos feitos de miçangas coloridas, como forma de desejar as boas-vindas. 

Essa atitude é comumente referida a pessoas consideradas especiais para o povo, 

foi uma sensação bastante agradável. 

Após a recepção, foi então permitido que a pesquisadora pudesse circular 

pela aldeia, durante os dez dias previstos para a estadia no local, com 

acompanhamento da entrevistada P1, conversar com os moradores locais se assim 

desejassem e também participar da rotina das escolas pertencentes ao local. Nesse 

momento, iniciou-se a coleta de dados por meio das entrevistas e observação a 

respeito da Aldeia Rio Verde, sobre as pessoas que moram no local e sobre o 

cotidiano da etnia Haliti Paresi. Porém, mesmo com permissão, o acesso aos 

professores e membros da comunidade não foi algo tão simples.  

Na vivência em campo, a pesquisadora precisou compreender as próprias 

limitações no sentido de tornar menos viciado seu olhar e entender a desconfiança e 

preocupação da comunidade indígena. Isso porque é comum serem realizadas 

visitas de pesquisadores que não estabelecem retorno à comunidade ou que 

contrariam as falas e pensamentos da referida comunidade indígena. Dessa 

maneira, foi necessária a intervenção da professora entrevistada P1 para dar certa 

segurança de que a pesquisa construída poderia, de certa forma, favorecer a 

visibilidade da cultura local.  

Fez-se necessário esperar o momento certo para que a aplicação das 

entrevistas e observações pudessem ser realizadas. Na verdade, eles precisaram 

desenvolver confiança e ter a certeza de que o trabalho que estava sendo realizado 

teria retorno positivo para a própria comunidade. 
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 Nesse sentido, como solicitado nos primeiros contatos feitos com a 

professora P1, foi proposta, no quinto dia da visita, a aplicação da oficina de jogos 

voltados para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, com foco na 

alfabetização, de forma a contribuir com a prática docente no contexto da educação 

escolar indígena local.  

Assim, em conjunto com a professora P1, organizou-se a oficina de jogos 

para alfabetização nas duas disciplinas. Participaram da oficina 5 professores  

indígenas (PI2, PI3, PI4, PI5 e PI6) que compõem o quadro de docentes da 

educação infantil e ensino fundamental das duas escolas existentes dentro da 

comunidade. A oficina teve duração de 2h30min, e foi realizada no período 

vespertino, após o término das aulas. Para a oficina utilizou-se materiais recicláveis 

e de fácil acesso aos educadores do local. Alguns dos materiais utilizados foram 

doados pelas duas escolas existentes dentro da aldeia. Os jogos foram construídos 

pelos próprios educadores da aldeia, que puderam colocar em prática com as 

crianças durante os dias em que a pesquisa foi realizada. 

Antes da construção dos jogos para Língua Portuguesa, foi proposta uma 

breve explanação sobre as principais características das crianças que estão no 

processo de alfabetização, o trabalho com alfabetização e letramento, a importância 

da leitura e a importância de utilizar estratégias lúdicas para concretizar uma 

alfabetização sólida. 

Para a disciplina de Língua Portuguesa, foram criados os seguintes materiais 

e jogos: 

• Caixa surpresa – confecção de uma caixa de sapato decorada que poderá ser 

utilizada em várias situações em sala de aula. 

• Dominó das letras do alfabeto – jogo que consiste na habilidade de fixar as 

letras do alfabeto. Para a construção, foram utilizados EVA e canetinha preta. 

• Cartelas de textos – jogo que consiste em pesquisar textos destinados à 

alfabetização. Os textos são colados em cartelas de papel color set coloridas. 

Sugere-se utilizá-las sempre que o aluno terminar as atividades com 

antecedência. Coloca-se os textos na caixa surpresa, o aluno retira um dos 

textos e pode fazer a leitura para o professor ou para a classe. 

• Jogo da memória – 10 cartas com imagens e 10 cartas com os nomes 

utilizados nas imagens. O aluno deverá olhar uma das cartas. Dependendo 
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da carta que sair, ele irá tentar encontrar a carta correspondente (a imagem 

ou a palavra). 

• Bicho alfabeto – consiste utilizar as letras do alfabeto de forma escrita para 

formar um animal. O desenho é livre para despertar a imaginação na criança. 

Para Matemática, antes da construção dos jogos, também foi feita uma breve 

explanação sobre a importância da alfabetização matemática e como as atividades 

lúdicas e concretas podem tornar o aprendizado mais prático e significativo. Além 

disso, foram exemplificados os seguintes conceitos: 

• Grandeza 

• Posição e localização 

• Quantidade 

• Correspondência 

• Classificação 

• Sequenciação 

• Seriação ou ordenação 

• Conservação 

Para essa disciplina, também foram construídos e sugeridos os seguintes 

jogos/materiais: 

• Caixa matemática – para facilitar o trabalho do professor, sugere-se a 

confecção de uma caixa decorada que pode ser única ou para cada aluno, 

dependendo da realidade escolar com os seguintes materiais: calculadora, 

fita métrica, tampinhas de garrafa, palitos de picolé, notas de dinheiro de 

brinquedo, barbante, tesoura, material dourado etc.  Os materiais poderão ser 

utilizados ao longo das aulas, dependendo do conteúdo a ser aplicado. 

• Jogo da memória dos números – 10 cartelas com os números indo-arábicos e 

10 cartelas com a escrita dos números por extenso. Ao jogar, as cartas são 

viradas para baixo. O aluno retira uma carta que pode ser o número ou a 

escrita dele. A próxima carta a ser encontrada deve ser a correspondente à 

primeira. O objetivo é formar o maior número de pares possível. 

• Acerte o alvo – em um pedaço de TNT colorido colou-se várias formas 

geométricas (triângulo, retângulo, quadrado) de tamanhos e cores diferentes. 

Para a composição desse jogo ainda foram construídas 10 cartas contendo 

as formas geométricas nas cores e formas coladas no TNT. Para jogar, o 
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aluno retira uma carta e com uma bola deve acertar a forma geométrica 

correta. 

Após a confecção de cada jogo, os educadores testavam suas próprias 

criações, com o objetivo de perceber que era possível a utilização dos materiais. 

                          

Figura 2. Oficina de jogos realizada na Aldeia Rio Verde. Crédito: imagem cedida pela pesquisadora. 

 

A princípio, os professores não participaram com tanta fluidez. Somente no 

momento da prática sentiu-se a participação mais ativa, pois se divertiram na 

confecção e na experimentação dos jogos criados. 

A oficina contribuiu para despertar novos olhares para a importância dos 

jogos no contexto da prática docente e como eles podem contribuir para enriquecer 

o aprendizado dos alunos. 

Após a realização da oficina, percebeu-se que os moradores da aldeia se 

sentiram mais confiantes em participar das entrevistas; sendo, então, possível 

ampliar a coleta de dados. 

2.2.3 Convivência na Aldeia Rio Verde 
 

Após essas primeiras experiências a pesquisadora passou, então, a conviver 

mais de perto na aldeia Rio Verde, buscando participar do cotidiano desse povo, 

como por exemplo: dormir em rede, alimentar-se das comidas e bebidas que são 

preparadas pelos moradores locais como: arroz, feijão, macarrão, mandioca, ovo 

cozido, bolacha de água e sal, chá e pão caseiro. Para as refeições, usam-se 

talheres para comer os alimentos, bem como prato e copos de plástico. Em alguns 

dias, após as refeições, ajudou-se a lavar a louça usada durante a alimentação. 

Geralmente são feitas 3 refeições durante o dia. Em algumas casas há 

encanamento e pia para lavar a louça com sabão em pedra, bucha e esponja de 
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aço. Nas casas tradicionais (hati), as louças são lavadas em um local um pouco 

afastado. É feita uma armação de madeira coberta de palha, com uma torneira com 

água encanada. Usa-se sabão em pedra para lavar as louças, bucha e esponja de 

aço. 

Para dormir, o local que foi preparado para a estadia da pesquisadora 

também foi em uma casa tradicional (hati). As características dessa construção 

serão detalhadas mais adiante, na página 55. Para tomar banho, havia um pequeno 

banheiro com chuveiro elétrico, água encanada, pia e vaso sanitário longe da casa 

tradicional. 

Os moradores, no cotidiano da aldeia, usam roupas confortáveis. Homens 

geralmente usam bermuda ou calça jeans, camisetas e chinelos de borracha. As 

mulheres usam vestido, shorts ou saia, camiseta, calça jeans e sandálias de 

borracha (estilo Havaianas) ou sapatilhas. As crianças, jovens e idosos também 

seguem o mesmo padrão de vestimenta. 

A área da aldeia é bem ampla, o que permite às crianças brincarem 

livremente pelo pátio com bola, subir em árvores, correr, andar de bicicleta etc. 

Durante a visita a algumas casas ou às hati, para conhecer algumas famílias, 

foi possível perceber que sempre estavam cheias de pessoas. Eles costumam se 

reunir para conversar, trocar ideias, pedir conselhos e tomar decisões. Cada família 

tem sua própria casa. Geralmente conversavam na língua materna. A pesquisadora 

teve oportunidade de ouvir várias conversas. Em alguns momentos falavam em 

português, mas quando não queriam que a pesquisadora soubesse sobre o que se 

estava falando, então voltavam a se comunicar na língua do povo. Porém, em todas 

as casas visitadas a pesquisadora foi bem recebida. 

Um ponto importante nesse processo de observação é lidar com as próprias 

expectativas referentes à receptividade de uma pessoa que não faz parte da etnia 

Haliti Paresi, e ainda, encarar os próprios preconceitos que afloraram nessas 

circunstâncias e ter que direcionar a uma observação in loco mais polida e menos 

viciada.  

Nas primeiras entrevistas realizadas, especialmente com os moradores da 

aldeia, percebeu-se que eles se mostraram bem tímidos e pouco falavam. As 

respostas eram bem pontuais, sem detalhamentos específicos, mesmo sendo 

instigados pelas perguntadas realizadas, conforme questionário indicado no 

apêndice 3. Com os educadores das escolas foi possível ter um diálogo mais 
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extenso. Eles se sentiram mais a vontade para falar de sua própria cultura, bem 

como dos desafios da educação escolar indígena, especialmente após a realização 

da oficina de jogos. 

A aplicação da entrevista foi feita com os docentes no momento em que 

estavam na escola, durante o horário do intervalo, sem agendamento prévio. Os 

roteiros das entrevistas realizadas entre os educadores indígenas e não indígenas 

encontram-se nos apêndices 1 e 2. Percebeu-se a necessidade de perguntar com 

muita sensibilidade se havia interesse na participação, explicando qual o motivo da 

entrevista. Todos os entrevistados concordaram em participar após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme anexo 2.  

 Os dados das entrevistas foram utilizados para melhor compreensão dos 

fatores que influenciam na dificuldade dos docentes não indígenas colocarem em 

prática a implantação da Lei nº 11.645/2008 nas instituições escolares e, ainda, para 

o entendimento dos aspectos culturais da comunidade indígena Haliti Paresi na 

Aldeia Rio Verde, para a construção do material de apoio destinado aos docentes 

não indígenas do ensino básico.  

Com as observações feitas no local da aldeia, todas as noites a pesquisadora 

reunia as informações como um diário de campo, detalhando as principais 

percepções ocorridas ao longo do dia para o registro e interlocução da pesquisa, 

pois é “importante a observação dos detalhes, aquilo que é dito, os gestos, o modo 

de mostrar o corpo, os sentidos e as expressões que comunicam as sutilezas de um 

indivíduo” (DEMO, 2012, p. 35). 
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3 OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, FORMAÇÃO DOCENTE E AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Este capítulo traz à tona uma retrospectiva historiográfica acerca dos povos 

indígenas no Brasil e seus desdobramentos, sob uma perspectiva não etnocêntrica. 

Constitui-se também uma narrativa que instiga mudanças, por meio da Lei nº 

11.645/2008, no olhar da história repetida e estigmatizada dos povos indígenas, a 

qual desconsidera a diversidade étnico-racial entre eles, suas especificidades 

culturais e a identidade de cada povo. Essa mudança resulta de reflexões sobre a 

formação docente e as práticas pedagógicas que se executam no espaço escolar. 

3.1 Percalços de uma história de muitos povos indígenas brasileiros 
 

A história a seguir parece não ser algo novo, mas convém relembrar o que se 

costuma ouvir ao longo de vários séculos desde o período das grandes navegações. 

Tais concepções baseam-se em relatos de cronistas, viajantes e missionários que 

embarcavam para as Américas com o objetivo de trazer novidades para os 

europeus. Essas informações são encontradas em livros, obras e registros 

preservados por pesquisadores, contadas apenas pelas vozes dos europeus, e pelo  

silêncio dos povos nativos do continente (GILAVERTE, 2014). E assim... 

...Em meados dos anos 1500, século XV, chegaram ao Brasil  os que seriam 

chamados de ‘os colonizadores’, eram portugueses, curiosos, pretenciosos e 

“descobridores” de uma desconhecida e encantadora região, já que a consideraram 

um paraíso terreal. Ao desembarcarem em terras brasileiras, os europeus se 

depararam com seres que julgaram primitivos, porque, dentre outras razões, viviam 

nus ou com poucas vestimentas e tinham um modo de vida simples. Os visitantes 

devem ter se perguntado: Como chegaram aqui? De onde vieram? Será que 

realmente esses povos poderiam ser facilmente vencidos em batalhas por não 

possuírem armas de fogo? Seriam facilmente catequizados? Ou ainda: seriam 

vítimas incapazes de agir diante da violência? (ALMEIDA, 2017). 

Todavia, à luz de Cunha (2012) percebe-se uma grande controvérsia entre os 

pesquisadores em relação às possíveis datas de migrações dos povos indígenas 

para a América, às eventuais rotas pelas quais concluíram esse movimento e a real 

quantidade de indígenas existente nesse período. Assim, de fato, pouco se sabe 

sobre a origem dos povos indígenas e o que realmente aconteceu.  
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Conforme Urt (2015), os europeus estabeleceram contato e estratégias de 

conquista dos povos indígenas sem levar em consideração os valores humanos e 

culturais desses povos. Dessa forma, impuseram o colonialismo exploratório, 

principalmente, pela Coroa Portuguesa exigindo um modo de vida baseado em 

padrões europeus. 

Esse contato, não tão singelo, fez com que os não indígenas usassem suas 

habilidades e tecnologia da época para acelerar o processo de dominação territorial 

e dos bens naturais. O território brasileiro onde foi instituída a presença europeia 

converteu-se em um espaço de exploração/dominação/conflito 
estruturado sobre cinco elementos: controle do trabalho e seus 
produtos; controle da natureza e recursos de produção; controle do 
sexo e da reprodução humana; controle da subjetividade, inclusive o 
conhecimento; controle da autoridade, especialmente meios de 
coerção, visando à manutenção do padrão de poder (QUIJANO, 
2010, p. 88). 

Sob uma perspectiva eurocêntrica havia justificativa social, política e religiosa 

para desculpar atos de violência que marcaram os povos indígenas. O aliciamento 

ou a imposição ao trabalho escravo era fato comum nas relações entre europeus e 

indígenas, para a dominação e exploração das riquezas naturais existentes no 

território brasileiro. Por conseguinte, intensificavam-se os conflitos entre os povos 

indígenas que ali existiam. Assim, afirma Gilaverte (2014, p. 30) que 

o discurso da dominação seja pela imposição física, psicológica ou 
cultural com guerras de extermínio e a escravização encontrou 
justificativa na afirmação que tais grupos eram considerados um 
empecilho à expansão do projeto colonizador, sendo então reduzidos 
à condição de animalidade e subjugação. 

Ganância, ambição, descontentamentos, violência, guerras e catequização 

forçada marcaram o contato dos europeus com os indígenas, uma vez que, segundo 

esses colonizadores, os indígenas atrapalhavam a expansão almejada pela Coroa 

Portuguesa. Como resultado dos conflitos, muitos indígenas morreram e muitos 

outros foram mortos aos poucos, porque sua identidade cultural foi invadida. No 

entanto, na visão dos europeus, o fato era que os indígenas necessitavam de guias 

espirituais e tutores, pois eram considerados inaptos para tomar decisões e de agir 

como adultos. Gilaverte (2014, p. 30) confirma esse posicionamento ao declarar que 

no período regencial, surgiram leis que colocaram as populações 
indígenas no estatuto de órfãos, necessitando de tutores a lhes guiar 
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o caminho, uma vez que eram considerados como incapazes, tanto 
política como juridicamente. As leis surgiram como uma 
normatização do tratamento dispensado aos povos indígenas e das 
formas de enquadrá-los adequadamente à nação brasileira, embora 
muitas vezes tenham persistido formas de tratamento desumano. 
Durante a República, os povos indígenas, sobreviventes históricos, 
transformam-se em caboclos vivendo às margens de vilas e cidades, 
uma das formas de integrá-los ao discurso da mestiçagem. No viés 
oposto assumem a convicção de viver definitivamente segregados da 
sociedade, uma recusa à imposição da marginalização mestiça. 
Permanece, entretanto a condição de tutelados do Estado, órgão 
capaz de protegê-los e de garantir a posse dos seus direitos e dar 
condições a que estes grupos possam vir a ser educados, 
aculturados e finalmente integrados. Fruto de um paternalismo do 
Estado, o indígena entra no discurso da extinção.  

Segundo Silva e Costa (2018), é muito complexo saber quantos indígenas 

habitavam nas Américas no momento da chegada dos primeiros colonizadores. Não 

há como garantir números exatos, pois não há registros históricos escritos que se 

tenha conhecimento. No entanto, hoje, segundo a FUNAI (Fundação Nacional do 

Índio), existem no Brasil 305 povos indígenas com aproximadamente 818 mil índios, 

o que representa cerca de 0,4% da população nacional. Esse número expressa 

somente os índios que vivem em aldeias, por isso estima-se que ainda existam mais 

de 100 a 190 mil índios fora delas e mais uns 69 grupos sem qualquer contato com a 

sociedade (isolados). Porém, uma questão é bem certa: a diversidade sociocultural 

dos índios no Brasil é significativa, pois são cerca de 274 línguas distintas do idioma 

oficial brasileiro (língua portuguesa), com costumes e tradições diferenciados. 

Importante ressaltar que durante todo esse tempo os colonizadores não 

levaram em consideração a vida que existia antes da chegada “surpresa”, ou 

melhor, da invasão dos europeus ao território dos povos indígenas, legalmente 

chamado de Brasil. Dizendo de outro modo, não foi reconhecido, de forma 

proposital, que as comunidades indígenas que aqui habitavam tinham direitos 

adquiridos por já usufruírem das terras. A verdadeira tragédia da herança colonial na 

América foi a estratificação por cor e fisionomia, ou melhor, os aspectos fenotípicos, 

que contribuíram para intensificar o processo de desigualdades étnicas e raciais 

(JENNINGS, 1975; DUSSEL, 1993; GRUPIONI, 1994; STEIN e STEIN, 2002).  

Sob esse prisma, Grupioni (1994) atesta que as relações sociais forçadas, 

aliciadas ou amigáveis entre europeus e indígenas representaram o fim da 

autonomia sociocultural de muitos povos indígenas em todo continente latino-
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americano. E vale salientar que foram muitos os que sucumbiram perante a 

determinação dos europeus. A presença dos colonizadores passou a representar 

uma ameaça constante e, à vista disso, houve enfrentamentos e conflitos 

frequentes. Isso mostra, até certo ponto, a resistência dos povos indígenas, mesmo 

não possuindo artefatos de guerra provenientes do metal. Consequentemente, os 

povos indígenas tiveram perdas irreparáveis, tanto materiais quanto culturais.  

Porém, os nativos não podem ser reduzidos a meras vítimas, isso exclui a 

ideia de que eles tomavam a iniciativa para resistir em uma luta pela sobrevivência. 

Eles jamais aceitaram, sem resistência, a dominação do colonizador europeu. De 

acordo com Resende e Langfur (2007, p. 9 - 10),  

os índios não agiam tão somente em defesa própria, […] eles 
repetidamente iniciavam ataques em territórios recentemente 
ocupados e, em alguns casos, até em territórios já considerados 
firmemente controlados pelo poder colonial. Os índios, em suma, 
eram ao mesmo tempo vítimas e perpetradores de violência. 
Naturalmente, até a mais cuidadosa leitura de fontes escritas pelos 
colonizadores pode apenas dar uma breve visão de como essa luta 
era vista pelos índios. No entanto, tal análise sugere claramente que 
eles se comportavam de forma muito diferente da que os 
colonizadores retratavam como a natureza irracional da resistência 
indígena. 

 
A resistência ainda ocorria pelas fugas dos aldeamentos missionários e de 

outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os colonizadores, por 

ataques às vilas e fazendas, bem como pelo suicídio quando eram presos. Também 

acontecia por meio do ingresso do conquistador pela busca de metais preciosos ou 

na expansão das fazendas, onde esse, na maioria das vezes, fazia o uso da 

violência para alcançar seus objetivos (RESENDE e LANGFUR, 2007). 

Mesmo sendo parte integrante das terras brasileiras, os indígenas não 

tiveram qualquer segurança em relação aos seus direitos territoriais durante muitos 

anos do período colonial.  

Essa insegurança territorial estendendo-se até a criação do Alvará Régio de 

1º de abril de 1680, “quando Portugal reconheceu que se deveria respeitar a posse 

dos índios sobre suas terras, por serem eles seus primeiros ocupantes e donos 

naturais” (BRASIL, 2006, p. 24).  

Ferrazo (2015) valida que não foi esse alvará tão bem sucedido quanto se 

propunha, uma vez que a exploração por parte dos colonos continuava sendo 

intensa sob a justificativa de serem terras devolutas, ou seja, permitia-se que as 
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terras indígenas fossem concedidas a quem a Coroa Portuguesa quisesse, pois era 

considerada uma terra de domínio público sem destinação específica, o que 

contribuía para a expansão do capitalismo europeu, não somente por ter fornecido 

as bases da acumulação primitiva, mas também por ter assumido as funções mais 

rudimentares dos processos produtivos, uma vez que  

o ouro, a prata e os outros metais da América Latina, ao invés de 
promoverem o bem-estar do próprio continente, acabaram por 
sustentar o desenvolvimento da Europa [...] Os povos americanos 
foram descobertos, conquistados e colonizados dentro do processo 
de expansão do capitalismo comercial. E o saqueio das riquezas 
indígenas foi o fator mais importante para a acumulação primitiva de 
capitais pela Europa, possibilitando o primeiro passo para o 
surgimento de uma nova etapa na economia mundial, a chamada 
revolução industrial (BOND, 2004, p. 136).  

Para melhor compreensão dos processos históricos é de suma importância a 

incorporação dos índios à história do Brasil colonial e nacional como protagonistas 

desse cenário, de modo a desconstruir ideias preconceituosas a respeito dos povos 

indígenas. A ideia de construir uma abordagem histórica em que os protagonistas 

são índios, constitui-se um desafio. É, portanto, importante e necessário pensar no 

contexto de um passado que é tão presente no nosso cotidiano. Vale ressaltar que a 

“colonização não termina com a simples proclamação de independência por elites 

vivendo nas colônias, já que os colonizados continuam sofrendo dominação política 

de tais elites” (URT, 2015, p.19).  

3.2 A questão indígena no espaço escolar 
 

Gobbi (2007, p. 48) afirma que a “questão indígena vem sendo tratada muitas 

vezes de forma equivocada e estereotipada, opondo-se à maior parte da produção 

de conhecimento da etnologia recente”. Os povos indígenas ainda são vistos como 

personagens de uma história passada, sem haver um compromisso com a realidade 

atual e a diversidade de suas etnias e culturas, pois, como assegura o antropólogo 

Carlos Alberto Ricardo (1991, p. 29 - 31), o Brasil  

desconhece e ignora a imensa sociodiversidade nativa 
contemporânea dos povos indígenas estando tal conhecimento – ou 
(re)conhecimento – restrito aos círculos acadêmicos especializados, 
o que representa uma barreira àqueles que desejam obter 
informações precisas a respeito das populações indígenas presentes 
no Brasil. Isso, sem falar nas notícias veiculadas pela mídia, repletas 
de “fatos fragmentados, histórias superficiais e imagens genéricas, 
enormemente empobrecedoras da realidade. O público leigo 
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interessado em conhecer mais a respeito dos índios está diante de 
um abismo cultural e terá que se contentar com uma bibliografia 
didática rala, quando não preconceituosa ou desinformada. 

A partir do momento em que os índios forem, de fato, considerados sujeitos 

históricos protagonistas dentro dos múltiplos processos de interação entre suas 

sociedades e as populações que surgiram com a colonização europeia forem 

recuperados, poderá haver uma mudança de paradigmas e visão histórica. É 

importante pensar em quantas gerações foram educadas com base em ideias 

negativas e preconceituosas em relação aos povos indígenas, povos que 

reivindicam terras, liberdade de expressão de suas culturas e direitos próprios 

garantidos pela Constituição Federal de 1988. Isso possibilitaria uma reescrita da 

história do Brasil, ao serem incorporadas as histórias dos povos indígenas, 

considerando toda essa diversidade (ALMEIDA, 2017). 

De acordo com Morais (2003, p. 250), a história do Brasil deveria sofrer 

profundas intervenções, “uma vez que o papel do índio nessa história ganha um 

novo significado, além da necessidade de quebrar a dicotomia existente na 

historiografia quanto à sua participação apenas no período colonial”.  Nessa direção, 

é importante pensar que, apesar de ser um grande desafio, a proposta de mudanças 

acerca da visão dos povos indígenas, novas interpretações históricas têm renovado 

os olhares a fim de desconstruir visões generalizantes e simplistas, incorporando a 

identidade dos povos e posicionando-os como sujeitos atuantes. 

Atualmente, a ideia de povos ‘selvagens’, que acabavam vencidos, 

dominados, escravizados, aculturados ou mortos já não se sustenta na perspectiva 

não etnocêntrica da historiografia, uma vez que é preciso saber como de fato era a 

participação dos povos indígenas no processo de colonização, sem deixar que 

prevaleçam as histórias enaltecedoras e heroicas dos portugueses. Apesar dessa 

não sustentação, é preciso muito estudo e uma visão aberta para conhecer novas 

possibilidades de inserção desses povos dentro de uma visão histórica já construída 

(ALMEIDA, 2017). Nessa conjuntura, Silva e Grupioni (1998, p. 15 - 16) ressaltam a 

importância de se refletir sobre os povos indígenas, porque 

nestes tempos de violência generalizada no país, a reflexão sobre os 
povos indígenas e sobre as lições que sua história e suas 
concepções de mundo e de vida social podem nos trazer, aliada ao 
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exame dos modos de relacionamento que a sociedade e o Estado 
nacionais oferecem às sociedades indígenas constituem um campo 
fértil para pensarmos o país e o futuro que queremos. 

Ao considerar a citação feita por Silva e Grupioni há vinte anos atrás, quando 

a questão da violência prevalecia, pode-se questionar: o que mudou daquele 

período até os dias atuais? Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas 

(ONU), divulgados em 2016, pode-se considerar que apesar da temática indígena 

ter ganhado espaço, muitos problemas ainda persistem e ainda de modo mais grave 

do que anos atrás. A questão da violência é algo crescente e assustador. De acordo 

com o Conselho Indigenista Missionário, 92 indígenas foram assassinados em 2007; 

em 2014, esse número havia aumentado para 138, sendo o Mato Grosso do Sul o 

estado com o maior número de mortes. Com frequência, os assassinatos constituem 

represálias em contextos de reocupação de terras e de discriminação dos povos 

indígenas. 

A temática acerca das questões indígenas é de suma importância e atual, 

porque ao se aprender mais sobre a diversidade cultural indígena, aprende-se mais 

sobre nossa própria realidade. Daí a importância de se conhecer melhor as culturas 

indígenas, todas com suas distintas peculiaridades. Isso valorizaria o respeito à 

diferença de uma forma geral (TASSINARI, 1998; GOBBI, 2007). 

O modo de viver entre os indígenas, de organizar as relações entre as 

pessoas, e dessas com o meio em que vivem, é que faz com que uma sociedade 

seja indígena. Segundo Grupioni (1994, p. 18),  

sociedades indígenas são sociedades igualitárias e sem distinções 
entre possuidores dos meios de produção e possuidores de força de 
trabalho. São sociedades que se reproduzem a partir da posse 
coletiva da terra e dos recursos nela existentes e da socialização do 
conhecimento básico indispensável à sobrevivência física e ao 
equilíbrio sociocultural dos seus membros.  

Assim, a perpetuidade das culturas indígenas está relacionada com a garantia 

de sua organização social, conforme seus usos e costumes, o que assegura a 

necessidade dos índios de possuírem espaço e tempo para o desenvolvimento de 

suas comunidades. Portanto, não há que se falar em integrar essas comunidades à 

sociedade dominante, mas em proporcionar mecanismos legais para que preservem 

sua cultura, línguas e tradições. Nesse sentido, “[...] é na escola que as políticas e 
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documentos oficiais se concretizam. Os planos estaduais e municipais de educação 

precisam ser estruturados para atender e alcançar as diretrizes, metas e estratégias 

do Plano Nacional” (LIMA e BATISTA, 2015, p. 97). E ao ponderar sobre as 

questões indígenas no contexto escolar, as diretrizes legais constantes nos 

documentos oficiais não podem deixar de ser efetivadas na prática, pois 

há uma riquíssima diversidade sociocultural presente no país e 
conhecê-las significa, entre outras coisas, aprender mais sobre 
múltiplas formas de organização social, política, cosmológica, etc.  
Respeitá-la é importante, não porque deva interessar aos não índios 
“preservar” as culturas indígenas - algo impensável quando se 
percebe as culturas perpetuamente ressignificadas e reelaboradas 
pelos grupos humanos -, mas porque esse respeito interessa, 
sobretudo, às próprias sociedades indígenas. Além disso, o 
reconhecimento da diversidade é uma marca das democracias e da 
educação para a cidadania (SILVA e COSTA, 2018, p. 21). 

Há ainda necessidade de se refletir até que ponto os documentos que se 

estudam e que direcionam o trabalho do professor em sala de aula trazem as 

especificidades necessárias à prática docente e como contribuem para a 

concretização de uma aprendizagem significativa que permite levar o educando a 

pensar de forma crítica e a atuar na sociedade de modo consciente, pois o que se 

percebe, na maioria das vezes, é que  “todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com saberes e os 

poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2012, p. 41).  

Assim, como a escola é um importante meio transformador e reprodutor de 

ideias e reflexões, há de se levar em consideração que esse espaço privilegiado 

pode se tornar um ambiente mais ativo na construção de uma sociedade mais justa 

e preocupada com uma educação voltada para o respeito à diversidade. De fato, as 

ações não podem desconsiderar a cultura que é apropriada pelos estudantes, já que 

a escola funciona como um meio de circulação de informações, além de criar 

referenciais subjetivos para a percepção das relações estabelecidas na sociedade 

como um todo (GILAVERTE, 2014; GUSMÃO, 2000).  

A escola tem como finalidade prover aos alunos a apropriação da cultura, do 

conhecimento e da ciência acumulados historicamente, como condição para o seu 

desenvolvimento e para torná-los aptos à reorganização crítica da cultura. A escola 

é um ambiente privilegiado em que se deve desenvolver uma visão crítica das 
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informações (LIMA e BATISTA, 2015; LIBÂNEO, 2012; PARO, 1999).  

Ao se contemplar as aprendizagens essenciais estabelecidas na proposta 

curricular da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), em relação aos 

últimos documentos que referenciam as ações que preveem o planejamento e o 

acompanhamento da política pedagógica de maneira articulada às iniciativas de 

formação dos profissionais, fica evidente a preocupação e a incerteza em saber 

como eles serão integrados ao cotidiano escolar. Além disso, outra preocupação 

refere-se a como os docentes estarão aptos para enfrentar as mudanças de forma a 

contemplar uma educação de qualidade, pautada nos documentos oficiais, pois 

muitos são os desafios que se impõem ao Estado, sobre as questões que orientam a 

formação docente como 

[...] indissociabilidade entre teoria e prática; domínio de 
conhecimentos e aquisição de competências específicas; 
reconhecimento das instituições universitárias como lócus da 
formação inicial em licenciaturas; crescente padrão de qualidade nas 
oportunidades de formação inicial, continuada e em serviço, dentre 
outros (PORTO, 2013, p. 157-161). 

Sob esse aspecto, ainda ao abordar, em específico, o conteúdo presente na 

proposta curricular da BNCC na área de Ciências Humanas, especificamente em 

História nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na parte referente aos povos 

indígenas  diante da obrigatoriedade proposta pela Lei nº 11.645/2008 (que entra na 

BNCC como um dos temas contemporâneos a ser contemplado no currículo), 

percebe-se por um lado que esse documento demonstra uma preocupação e 

valorização da diversidade étnico-racial, historicamente marginalizada; de outro, 

porém, originam-se questionamentos com o estudo deste conteúdo: Qual o 

verdadeiro propósito em colocar como objetos do conhecimento o estudo destes 

povos no contexto educacional brasileiro? O que se sabe sobre esses povos? Sob 

qual abordagem serão estudados? A proposta do estudo se configura como uma 

nova postura sob o ponto de vista dos nativos? Haverá o respeito aos indígenas e 

suas culturas dentro das escolas não indígenas e nos livros didáticos? Que tipo de 

apoio pedagógico será oferecido aos docentes ao ensinar esse conteúdo? (CUNHA, 

1992; MARTINS, 2009; SILVA e GRUPIONI, 1998). Apesar da BNCC ser um 

documento recente, esses questionamentos já permeiam o contexto educacional há 

algum tempo, de modo a levantar reflexões para o trabalho com a temática sobre 
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diversidade cultura indígena. 

Ainda sobre os livros didáticos, sabe-se que são instrumentos usados por 

grande parte dos educandos, como um meio de construção de conhecimentos e 

conceitos. Por meio deles, é muito comum encontrar, em seu conteúdo, escritas 

contra o racismo e o preconceito, mas ao serem analisados atentamente esses 

materiais, percebe-se que existe uma dificuldade em abordar questão étnica na 

sociedade brasileira atual, pois o que geralmente se faz é remeter à imagem dos 

povos indígenas “como se fossem um todo homogêneo, iguais entre si, fazendo 

parte apenas do passado” (SILVA e GRUPIONI, 1998. p. 11). São informações 

equivocadas, generalizadoras e que desconsideram as mudanças das sociedades 

indígenas ocorridas ao longo do tempo. 

Na história oficial do Brasil, geralmente escrita sob a perspectiva etnocêntrica, 

dificilmente aparecem as contribuições dos povos indígenas relacionadas à 

formação do povo brasileiro. O que percebe-se geralmente são as referências ao 

artesanato, culinária, influência da língua e de algumas palavras que passaram a 

compor o vocabulário dos não-indígenas e alguns conhecimentos ligados às 

técnicas de caça e pesca utilizadas pelos indígenas na época da chegada dos 

colonizadores europeus. Apesar dessas informações serem importantes, são 

tratadas de forma generalizada como se todas as etnias vivessem e se 

organizassem da mesma maneira. E, ainda, pouca ou nenhuma menção é feita às 

peculiaridades culturais mais específicas de cada sociedade indígena ou à 

contemplação da diversidade de povos existentes no Brasil (CAVALHEIRO e 

COSTA, 2010).  

Percebe-se ainda nos materiais didáticos que os indígenas estão marcados 

como povos extintos ou dominados, não se referindo a eles como sendo 

contemporâneos. Os materiais didáticos reforçam a “persistência do senso comum a 

respeito dos indígenas, retratando os povos de forma folclórica e sobretudo como 

pertencentes, exclusivamente, ao passado” (SILVA e COSTA, 2018, p. 19). 

 Outro ponto a se considerar é que muitas vezes se comparam as sociedades 

indígenas com as não indígenas, como se realmente tivessem algo em comum, 

deixando de lado aspectos específicos das culturas existentes, podendo levar a 
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interpretações equivocadas e comparações rasas; como, por exemplo, quando se 

trata dos aspectos religiosos, que  geralmente são retratados como magia e fantasia; 

ou ainda relacionar os povos indígenas com os avanços tecnológicos (celular, 

internet, câmeras etc.) de forma discriminatória, como se o desenvolvimento nos 

aspectos sociais, políticos e econômicos, ao longo do tempo, não pudesse 

contemplar as sociedades indígenas (MATTOS e CASTRO, 2011). 

Segundo Verrangia (2014, p. 4), as práticas escolares que marginalizam a 

diversidade étnico-racial “são consequências da própria história das instituições 

escolar na sociedade brasileira, pois essa foi marcada por escravidão, hierarquias 

raciais e ideias sobre a miscigenação”. Considera-se, então, que alguns aspectos 

dessa história sejam relevantes para compreender a realidade vivida hoje nas 

instituições escolares e proporcionar mudanças de pensamentos e atitudes 

relacionadas às diferenças étnicas com foco nos direitos humanos e na justiça social 

(VERRANGIA, 2014). 

Percebe-se que há a necessidade de repensar as práticas pedagógicas e as 

relações entre conhecimentos e metodologias, pois abordar a discriminação étnico-

racial nas escolas é referir-se a práticas discriminatórias, preconceituosas, que 

envolvem um universo composto de relações raciais, pessoais entre estudantes, 

professores e gestão escolar (MUNANGA, 1988; FONSECA, 2007). 

Nessa perspectiva, o trabalho de formação continuada são imprescindíveis 

para a construção de uma perspectiva crítica e problematizadora da educação, 

tendo como foco a valorização da diversidade cultural e o respeito às diferenças dos 

saberes e aos modos de vida indígenas e não-indígenas (PEDROSA et al., 2016).  

Os fatos mostram que a desconstrução gradual de preconceitos e estigmas 

com a cultura e história dos povos indígenas precisa de um planejamento exigente 

de formulação de estratégias de formação continuada, ampliando os espaços de 

reflexão que viabilizem o protagonismo de povos e lideranças indígenas dentro 

deste processo (PEDROSA et al., 2016).  

Perceber a diversidade como um conjunto de diferenças raciais, de gênero, 

culturais, físicas, mentais, religiosas entre os seres humanos nos desafia a pensar 
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em diversas possibilidades de construção de um projeto de mundo em que as 

diferenças que se tem estabeleçam um diálogo solidário entre os sujeitos, pois “o 

desafio que a diversidade impõe ultrapassa o mero reconhecimento da semelhança 

entre todos os seres humanos, bem como instiga a criação de espaços cidadãos 

onde todos possam fazer dialogar a sua especificidade” (LADE, 2004, p. 5). 

Constata-se que a  Lei nº 11.645/2008 por si só pode não solucionar todos os 

problemas que dizem respeito ao ensino da temática indígena nas escolas, mas, por 

meio dela, podem-se articular avanços na transversalização de conteúdos que 

levem ao reconhecimento de uma sociedade historicamente formada por diversas 

culturas, tradições e etnias, dentre elas as indígenas. Ela pode sensibilizar 

educadores e estudantes não indígenas a respeitarem a diversidade etnorracial que 

rodeia a todos (SILVA e COSTA, 2018). 
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4 O COTIDIANO DO POVO HALITI PARESI E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO NÃO INDÍGENA 

Este capítulo se propõe a apresentar um panorama geral acerca do povo 

Haliti Paresi, especificamente sobre a comunidade da aldeia Rio Verde e as 

contribuições que esse povo traz para possibilitar o ensino da história dos povos 

indígenas no Brasil em espaços escolares de educação não indígena. Reafirma, 

também, a necessidade de se resgatar as identidades culturais dos povos indígenas, 

contrapondo à ideia generalista instalada na educação do brasileiro não índio. 

4.1 Índio, indígenas... pessoas! 
 

O termo índio é uma forma de generalizar e, portanto, desconsiderar a 

diversidade étnica existente entre os povos indígenas no mundo. É uma expressão 

reducionista que acaba por desprezar muitas concepções de realidades e vivências 

entre grupos humanos. É importante colocar que quando alguém chama outro de 

índio não está ofendendo uma pessoa e sim povos, culturas inteiras que existem há 

milhares de anos. Essa perspectiva de generalizar é linear e acaba por empobrecer 

a experiência da humanidade (MUNDURUKU, 2017). Segundo Gilaverte (2014, p. 

30),  

“o termo índio assume dois estatutos na designação brasileira: um 
jurídico e o outro histórico, que o diferencia do restante da população 
e lhe garante o direito à terra, à língua e à gestão de sua cultura, 
havendo ainda um viés cultural criado ao longo da história do Brasil, 
imerso em uma forte carga simbólica, representado pela imagem do 
arco e flecha”. 

 Sua trajetória histórica encontra-se aqui enunciada a partir de uma visão 

etnocêntrica no conceito binário da diferença entre a cultura ocidental em oposição 

às sociedades indígenas, vistas a partir de três imagens básicas disseminadas na 

história brasileira, analisadas por Rocha (1994, p. 18) ao dizer que:  

o índio é “alugado” na história do Brasil para aparecer por três vezes 
em papéis diferentes. O primeiro papel que o índio representa é no 
capítulo do descobrimento. Ali, ele aparece como “selvagem”, 
“primitivo”, “pré-histórico”, “antropófago”, etc. Isto era para mostrar o 
quanto os portugueses colonizadores eram “superiores” e 
“civilizados”. O segundo papel do índio é o de “criança”, “inocente”, 
“infantil”, “almas virgens”, etc., para fazer parecer que os índios é que 
precisavam de “proteção” que a religião lhes queria impingir. O 
terceiro papel é muito engraçado [...] Se o índio já havia aparecido 
como “selvagem” ou “criança”, como iriam falar de um povo – o 
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nosso – formado por portugueses, negros e “selvagens”? Então 
aparece um novo papel e o índio, num passe de mágica 
etnocêntrica, vira “corajoso”, “altivo”, cheio de “amor à liberdade”. 

É importante rever o uso indiscriminado do termo índio para que não haja 

desprezo de inúmeras concepções de realidade e vivências de cada povo indígena. 

Outro ponto importante nesse contexto é o julgamento que, comumente, se faz dos 

povos indígenas ao designar um perfil de comportamento, crenças, costumes e 

vestimentas únicos.  E nessa direção, o estatuto cultural criado no exterior desses 

grupos está associado a estereótipos classificatórios, que transitam na sociedade 

como um modelo rígido e arcaico que define uma singularização forçada. 

(OLIVEIRA, 1999). 

Gilaverte (2014, p. 30) afirma que, o termo “índio define o estatuto jurídico e 

não uma distinção étnica capaz de gerar enfoques de segregação e exclusão, a 

distinção é fruto de uma criação cultural presente em discursos impregnados na 

história brasileira”, uma vez que o termo ‘índio’ não tem “homogeneidade cromática, 

nem possui traços físicos que possam singularizá-lo perante outros segmentos da 

população” (OLIVEIRA, 1999, p.134). 

Ainda na visão de Gilaverte (2014, p. 31) a imagem dos povos indígenas 

brasileiros 

ressoa na contemporaneidade de acordo com o senso comum, por 
meio de uma imagem estigmatizada do que esperamos em relação 
ao que se define por indígena: um morador das florestas, um 
indivíduo nu, o portador de uma cultura rudimentar associada à 
miséria, o representante de uma minoria cultural que está inserida na 
composição majoritária da população brasileira e que deve ser 
preservada à distância em seu próprio ambiente geográfico. 

Os povos indígenas e seus problemas incomodam a sociedade não indígena 

porque, ao se afirmar a diversidade e especificidades culturais desses povos, 

reclama-se uma dívida secular de dominação etnocida que se seguiu à conquista do 

Brasil. A representação idealizada do índio como ser primitivo, que conduz ao 

imaginário de um indivíduo estagnado no tempo, mostra a necessidade de reflexão 

sobre a legitimidade das culturas indígenas, que não estão congeladas no tempo, ao 

contrário, são bastante dinâmicas e adquirem com frequência novos significados. 

Como já foi dito anteriormente, não se trata de uma cultura, mas de várias formas de 

culturas que se manifestam dentro de uma sociedade, de acordo com seu grupo 
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social (BARÃO, 2005; GRUPIONI, 1994).  

Diante da necessidade de se respeitar a diversidade étnica dos povos 

indígenas, Oliveira (1999) recomenda aos antropólogos e historiadores que 

busquem entender os povos indígenas como eles se reconhecem hoje, e que não 

fiquem presos à busca de elementos puros de uma cultura originária isenta da 

mácula do contato com as instituições ocidentais. É ainda valoroso colocar que 

nenhuma cultura é totalmente estável e intocada, já que se constrói dentro do grupo 

social e se adapta a situações diferenciadas e aos contatos com outros grupos. É 

preciso considerar, ainda, que dentro do próprio grupo há culturas e formas 

simbólicas entendidas de maneiras diferentes pelas diferentes camadas sociais. 

Então, buscar uma cultura original é sonho, pois existem várias culturas numa 

sociedade (BARÃO, 2005). 

É ainda importante considerar os processos de hibridização cultural que toda 

sociedade humana possui. Nesse contexto, Burke (2013) ressalta que o hibridismo é 

uma forma de construção identitária moldada no caráter móvel e múltiplo. E isso não 

significa desapropriação ou fluidez social, mas se reafirma como uma nova 

estabilidade; tendo em vista que o intercâmbio cultural faz parte do processo de 

formação de uma sociedade que tem uma identidade autoconsciente. 

Considerando a necessidade de respeitar a diversidade étnica dos povos 

indígenas, diante das mudanças ocorridas ao longo dos anos quanto a elementos 

culturais e as peculiaridades de cada cultura indígena, a seguir  serão apresentados 

aspectos gerais acerca do povo Haliti Paresi, com base na aplicação de entrevista 

semiestruturada e observação in loco.  

4.2 Um vislumbre sobre a história de origem e o cotidiano da aldeia Rio Verde 
pertencente ao povo Haliti Paresi  
 

Quanto à história da origem do povo Haliti Paresi, percebe-se algumas 

variações ao ler e ouvir sobre sobre ela. Algumas pesquisas trazem a história 

contada por certos subgrupos da etnia e relatam alguns elementos da história 

diferentes da história ouvida por meio da fala dos educadores para o registro nesta 

pesquisa. As variações estão nos detalhes apresentados, porém, quando se trata do 

local dos fatos, há um consenso nas falas de que se localiza no noroeste do estado 
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de Mato Grosso, nas águas do Rio Sucuruína, sobre as quais uma grande formação 

rochosa arma-se tal qual uma ponte natural, motivo este que levou à denominação 

de “Ponte de Pedra” (PAES, 2002). De acordo com suas crenças, foi de dentro 

dessa grande pedra, em que moravam seres humanos, que saíram os grupos 

Paresi. Segundo os professores indígenas entrevistados PI1, PI2 e PI3 (2017), 

no início não tinha terra demarcadas, o Brasil ainda não existia, nem 
o homem branco. Somente deus Enoraretse vivia no mundo com 
apenas dois filhos: um homem e uma mulher. Deus mandou seus 
filhos buscarem água no rio e quando chegaram lá ouviram um 
grande barulho e ficaram com medo. Saíram correndo. Quando se 
encontraram com o pai deus Enoraretse novamente, ele lhes 
perguntou: o que aconteceu? Por que não trouxeram água? Então, 
os filhos com muito medo responderam: - Ouvimos um forte barulho, 
ficamos com medo e fugimos. Deus Enoraretse foi confirmar se o 
barulho era verdade. Então, ele bateu na rocha e o pica-pau-anão 
aumentou o buraco na rocha para sair Wazaré e seu povo. Quando 
Enoraretse bateu na pedra as pessoas desmaiaram. Ele sabia que 
as pessoas que estavam desmaiadas eram pessoas boas. Então, ele 
ficou triste. As pessoas desmaiadas acordaram e continuaram a vida 
dentro da pedra ainda cantando e dançando. O urubuzinho viu a 
rachadura e saiu da pedra. Lá fora viu um mundo muito lindo com 
flores muito cheirosas. Ele voltou para a pedra de novo e as pessoas 
que estavam lá perguntaram porque ele estava triste. Ele respondeu 
que havia visto um mundo maravilhoso. Kamaehiye, a pessoa da 
sabedoria, a visão mais ampla do grupo, disse que não conhecia 
nada daquele mundo. O urubuzinho mostrou flores para ele bem 
cheirosas. O grupo pegou mais flores cheirosas. Um outro grupo de 
homens pegou uma outra espécie de flores e as espalhou pelo corpo 
atraindo as mulheres. Chamaram o pica-pau para aumentar o buraco 
da pedra, mas o bico quebrou. Convidaram outros animais como a 
arara que tinham bicos mais fortes. Todos saíram da pedra. Além 
das pessoas saírem, também saíram as coisas ruins como ciúmes, 
doenças, fome etc. Saiu Koitihore, o ancestral dos não indígenas. E 
ele quis dividir as riquezas (dinheiro, armas de fogo, animais) que ele 
tinha com o irmão dele, Wazaré. Mas Wazaré não aceitou a oferta do 
irmão. Ele disse que futuramente o povo iria ser prejudicado e o lugar 
poderia ficar sujo, o dinheiro poderia causar intriga entre os povos, 
as armas iriam causar morte. Waihalidyo, uma mulher gorda, irmã de 
Wazaré, ia saindo por último da pedra, mas ela tinha esquecido seu 
tear. Quando ela voltou para buscar, eles fechavam uma parte da 
rachadura e não quiseram que ela saísse, pois ela poderia deixar o 
povo feio. Ela olhou para o lado do imuti e eles ficaram grandes e 
gordos. Assim, o povo começou a caminhar colocando nome nas 
coisas que via. Wazaré demarcou o limite de terra para o seu povo e 
disse a eles que  não poderiam sair, não poderiam matar os animais 
e nem sair para beber água. O povo foi dividido em subgrupos - 
Waimaré, Kaxiniti, Kozarini, Warere e Kawali e cada um ficou com 
uma parte das terras que descobriu. Essa é parte da história do povo 
Paresi. 
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Os povos indígenas, de forma geral, são considerados povos de tradições 

orais, ou seja, suas histórias, na maioria das vezes, são repassadas por meio da 

oralidade.  

As narrativas orais sempre estiveram presentes em todas as sociedades, 

assim como afirma Barthes (2008, p. 19) “a narrativa começa com a própria história 

da humanidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativas; todas as 

classes, todos os grupos humanos têm narrativas”.  

Nesse contexto, as histórias contadas pelos Paresi de forma oral também são 

uma forma de manter vivas as tradições da etnia. A contação de histórias é algo 

bem importante e para o referido povo elas só podem ser contadas para um não 

indígena por meio de um indígena.  

Os Paresi se autodenominam Haliti (povo) e habitam há tempos nas 

imediações do Chapadão dos Parecis. É importante destacar que há uma diferença 

entre os termos Pareci e Paresi. As duas formas usadas para identificação desse 

povo estão corretas. Porém, a diferença está na forma de abordagem. Quando há 

uma referência às terras ocupadas pela comunidade, usa-se Pareci, mas quando a 

referência está relacionada ao povo (ao grupo de pessoas), usa-se Paresi. 

Percebe-se que o referido povo se preocupa em manter seus costumes e 

tradições, bem como a valorização de sua cultura e, ainda, a conservação de seu 

território, tendo em vista todas as consequências sofridas ao longo da história com 

os não índios (MACHADO, 1994; ROQUETTE-PINTO, 2005). 

A etnia Haliti Paresi destaca-se no estado brasileiro do Mato Grosso por sua 

interação sociopolítica, pela presença das 63 aldeias localizadas, especificamente, 

na área do médio-norte mato-grossense. Ali as aldeias estão concentradas nos 

municípios de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Diamantino, 

Nova Marilândia, Conquista do Oeste e Barra do Bugres. Essa área compõe a 

região cortada pela BR-364, rodovia que liga Cuiabá a Porto Velho (CANOVA, 

2001).  

Durante a visita à Aldeia Rio Verde foi possível perceber que essa serve 

como ponto central para as outras 62 aldeias do povo Paresi. Atualmente, moram na 

aldeia Rio Verde, 61 pessoas distribuídas entre crianças, jovens, adultos e idosos. 
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Em conformidade com a observação feita na aldeia Rio Verde, há mais recursos 

quando comparado com as outras aldeias existentes. Porém, a comparação foi 

realizada somente entre três aldeias que foram visitadas pela pesquisadora durante 

os dias de permanência no local. Os recursos aqui citados são: energia elétrica, 

presença de escolas, posto de saúde, poço artesiano, coleta de lixo, veículos à 

disposição. Desse modo, na aldeia Rio Verde todas as casas possuem energia 

elétrica; há duas escolas (sendo uma estadual e outra municipal); há também um 

trator para limpeza e coleta de lixo, 4 carros disponíveis para o atendimento às 

famílias e aproximadamente 10 motos. 

Ainda com base na observação in loco é possível dizer que a maioria da 

disposição das casas na Aldeia Rio Verde formam um grande círculo no território, 

por conseguinte, tem-se um grande pátio no centro com cerca de 100 metros de 

diâmetro. Esse pátio tem a função de ser o local para as grandes reuniões, seja para 

a prática de esportes ou comemorações em festas tradicionais.  

A maioria das moradias possui uma arquitetura vernacular, ou seja, as casas 

tradicionais são todas feita de materiais existentes no meio natural local, como 

mostra a Figura 3 a seguir. 

 

Figura 3. Casas tradicionais (hati) existentes na aldeia Rio Verde. Crédito: imagem cedida pela pesquisadora. 
 

 

Essas moradias possuem formato oval e o pé direto chega a medir mais de 5 

metros. A armação é feita de madeira retirada da natureza pelos moradores da 

aldeia e a cobertura de folhas da guariroba ou de buriti. Para esse tipo de 

construção, chamado de hati, leva-se cerca de 30 dias para ficar pronta a moradia, 
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sendo necessário de 2 a 3 homens trabalhando. Cada casão (nome também dado 

pelo moradores da aldeia) tem duas aberturas voltadas para o nascer e o pôr do sol. 

Segundo o entrevistado M1 (2017), 

o mais difícil é buscar a madeira no mato... demora bastante e ainda 
corre o risco de ser picado por abelhas... quem tem alergia é muito 
ruim... tem umas que picam, mas não dói tanto, mas tem outras que 
deixam a gente com a cara inchada uns três, quatro dias.  

 

Na fala do M1, emerge uma dificuldade em conseguir a matéria-prima para a 

construção das moradias, nem tanto pelo peso da madeira ou pelo fato de haver  

demora no corte da árvore, mas pelo risco de ser picado e envenenado por abelhas. 

Mas, mesmo assim, eles driblam essas adversidades dos ambientes naturais e dão 

continuidade ao cotidiano da comunidade. 

Para entrar nos casões é necessário curvar bastante o corpo, para facilitar o 

acesso. Isso é interpretado por Paes (2002) como simbólico, pois pode remeter-se 

ao ato de reverência. Esses casões possuem o piso de terra batida. Em seu interior 

são colocados todos os móveis que compõem uma casa. Para alguns móveis, como 

guarda-roupa e fogão, coloca-se uma armação de madeira para, provavelmente, 

proteger da umidade e do desnível do solo. Além dos móveis, existem muitas redes 

penduradas nas armações de madeira. Elas são usadas para descanso e em muitos 

momentos como um local confortável para a realização de atividades mais simples, 

como a confecção de alguns artesanatos (como colares). 

A moradia da pesquisadora durante os 10 dias em que permaneceu na aldeia 

Rio Verde também foi uma casa tradicional (hati). A sua construção ainda não havia 

sido terminada, porém já era bastante confortável. Foi cedida à pesquisadora uma 

rede exclusiva e nela foram passadas as 10 noites. Para dormir não foi tão fácil pela 

falta de costume, mas conforme o passar dos dias, tornou-se mais comum a 

experiência. Comumente, deixava-se uma lâmpada ligada durante a noite, fechando-

se bem as portas dos casões.  

As noites são geralmente bem frias, entretanto, costumam deixar um 

ventilador ligado. O silêncio é bem intenso à noite, com sons de muitos animais 

noturnos, por exemplo: pássaros de hábitos noturnos (macoco, careambu, corujas 

etc), grilos e sapos.  Usualmente, a noite se acende uma pequena fogueira no 

interior da hati para esquentar o local. Já durante o dia, a temperatura dentro dos 

casões é sempre bem agradável. 
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Identificou-se que há também casas de alvenaria e em formato retangular. 

Esse tipo de moradia não foi construída pelo povo Haliti Paresi. Todavia, alguns dos 

líderes da aldeia e seus familiares moram nesses tipos de casas. Essas casas são 

geralmente grandes, organizadas e limpas. Essas moradias possuem banheiros 

individuais e quartos separados. A maioria dessas casas possui TV a cabo, fogão a 

gás, chuveiro elétrico e internet wi-fi. As outras moradias, que são as casas 

tradicionais, não possuem internet e TV a cabo. 

4.3 A hierarquização na Aldeia Rio Verde 
 

Para o bom andamento da comunidade, em geral, sempre houve uma 

organização hierárquica, que até meados de 1990 era composta pelo Cacique, o 

Pajé, um grupo de líderes e, por fim, a comunidade. As decisões eram tomadas 

levando em consideração a ordem descrita. Entretanto, com as mudanças no 

contexto socioeconômico e cultural as decisões passam primeiro pelas associações 

e seguem a forma anterior: o Cacique, o Pajé, a liderança e a comunidade.  

A mudança na estrutura da hierarquia ocorreu pelo fato dos Haliti Paresi 

buscarem, ao longo do tempo, sua autonomia política e um suporte para as suas 

necessidades materiais e também culturais. Para isso, houve a necessidade de 

buscar representantes que pudessem garantir esse suporte (garantia dos direitos a 

posse de terras, saúde e educação para o contexto indígena e preservação das 

tradições locais). Em toda a estrutura da hierarquia participam somente membros da 

comunidade indígena. Para maior compreensão da composição e função hierárquica 

segue o quadro 3 explicativo: 

 

QUADRO 3 - FUNÇÕES NA COMPOSIÇÃO DA HIERARQUIA DO POVO HALITI PARESI 

 

ASSOCIAÇÕES 

Formado por líderes indígenas (homens e mulheres), 

respondem juridicamente pelo povo indígena. 

 

CACIQUE 

Líder geral de cada aldeia, responsável pelo gerenciamento 

das decisões administrativas. 

 

PAJÉ 

Líder espiritual das aldeias, responsável pela cura de doenças 

e rituais de funerais e batizados. 

 

LIDERANÇA 

Pessoas da comunidade indígena que se comprometem com 

a causa indígena e lutam por ela. 
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COMUNIDADE 

 

Corresponde a todos os moradores das aldeias que 

participam das decisões para benefício do próprio povo. 

Fonte: elaborado pela própria pesquisadora. 

 

Nesse contexto de hierarquia existe o respeito aos mais velhos é bem 

evidenciado. Percebe-se isso quando se vê os filhos, crianças ou jovens, terem o 

hábito de passar todos os dias na casa dos avós para conversar com eles, para 

ouvir as histórias deles, os cantos, as rezas e os conselhos. Não se faz nada sem 

que os avós saibam. Acerca dessa relação de respeito e carinho, o entrevistado M2 

(2017) relata que as pessoas sempre buscam ouvir os conselhos dos idosos, pois 

aprendem com eles e sabem lidar com os problemas e a defender o que pertence ao 

povo. 

 

4.4 As famílias e os idosos na cultura Haliti Paresi 
 

Na convivência in loco, foi oportunizado tomar o desjejum na casa de um 

casal de idosos. Os Haliti Paresi chamam de a ‘casa dos velhos’. A referência é feita 

de forma muito respeitosa e carinhosa. A experiência foi interessante e proveitosa. O 

desjejum consistiu em pão feito em casa e infuso de ervas. No momento do 

compartilhamento da refeição havia uma circulação de pessoas próximas à família, 

eles entravam e saíam a todo o momento para visitar os avós e lhes fazer 

companhia. As redes penduradas no interior da casa ficavam à disposição de quem 

quisesse usá-las. Pode-se dizer que a rotina é tranquila e organizada. 

Nesse momento de convivência, foi possível ouvir histórias interessantes 

sobre as festas tradicionais antigas, sobre a caça e a pesca, de ocupação do local, 

da forma como a região foi ocupada pelas grandes fazendas produtoras de grãos 

prejudicando o ambiente local, dentre outras histórias. E é dessa forma que a 

história da cultura local é passada de geração em geração e perpetuada.  

A pesquisadora não teve oportunidade de ouvir uma das histórias, mas teve 

acesso a uma delas, que foi registrada por meio de desenhos e escrita, feitos por um 

dos professores de uma das escolas localizadas próxima à aldeia Rio Verde. O 

registro da história foi cedido pela professora entrevistada não indígena P1. O relato 

conta a história do “Bicho do mato”. A narrativa compartilha sobre um casal que 
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morava sozinho na aldeia. Eles estavam juntos há muito tempo. Ele ia caçar no 

campo todos os dias e sua esposa ficava sozinha. Nunca tinha acontecido nada com 

ela. Um dia, quando o homem foi caçar, o bicho pai do mato apareceu na aldeia e 

levou a mulher dele embora. À tarde, quando o homem chegou à aldeia, procurou 

sua mulher em todos os lugares. Procurou na roça, no rio, mas não a encontrou. 

Então, ele foi em direção à trilha e encontrou o rastro dela. No dia seguinte, ele foi 

caçar no campo e encontrou a esposa na casa do bicho do mato. O bicho havia 

tirado todo o cabelo da mulher. Ela ficou careca. O esposo não acreditou no que via. 

Chegou até a perguntar se era a esposa dele mesmo. Ele, então, se preparou com 

sua flecha, escondeu-se na oca e ficou esperando o bicho pai do mato voltar. 

Quando o bicho voltou com a cesta cheia de peixe, o marido estava esperando. Com 

a flecha, o índio acertou o bicho pai do mato bem no coração e o matou. O homem 

resgatou sua esposa e a levou de volta para sua aldeia. 

Diante dessa e de outras experiências, constata-se que, de forma geral, as 

famílias convivem de forma harmônica, sempre pensando no bem-estar da 

comunidade. Caso aconteça algum conflito, os membros da comunidade se reúnem 

para logo encontrarem um meio de solucionar os problemas.  

Nada do que é feito ou pensado ocorre para benefício exclusivo de alguém, 

isso até mesmo emergiu na narrativa compartilhada anteriormente. Todos sempre 

ficam sabendo de tudo e compartilham tudo. Por exemplo, em um dos dias 

vivenciados na aldeia, alguns jovens saíram para pescar e, no regresso, trouxeram 

uma ema. O animal foi limpo e destrinchado, os mais velhos fizeram a oferenda de 

agradecimento ao deus Enoré e a carne foi dividida entre muitas pessoas.  

Cabe informar que as famílias existentes nas aldeias fazem parte de uma 

mesma árvore genealógica e os casamentos entre eles acontecem entre 15 e 21 

anos.  

As relações conjugais acontecem quando um homem se interessa por uma 

mulher da aldeia e, com isso, ele vai até a casa dos pais da jovem e comunica que 

quer se casar com ela. Então, as famílias se reúnem para conversar e autorizar a 

união. Após esse consentimento, eles passam a morar juntos. Com base na 

entrevista com o morador M2 (2017), “não tem enrolação igual ao homem branco, 

depois que escolheu a moça e a família aceitou, fica tudo junto. Fica tudo certo”.  

É importante dizer que atualmente é possível escolher o parceiro, 

diferentemente de algum tempo atrás, quando os casamentos eram organizados 
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pelos pais. Não é interessante que haja grande demora para se casar, desse modo, 

os Haliti Paresi não namoram por um tempo, eles já se conhecem e convivem. Após 

o sentimento ser correspondido, o casamento é proposto. 

Na cultura Paresi é importante ter muitos filhos, pois isso garante a 

continuidade e a tradição da etnia. A família numerosa é bem vista, porque é útil e  

ajuda nos trabalhos de casa. E ainda os pais terão pessoas para cuidar deles na 

velhice. Entretanto, atualmente, a quantidade de crianças que nascem já é bem 

inferior ao que era corriqueiro. Essa diminuição se dá, principalmente, por razões 

financeiras.  

Os partos geralmente são normais e feitos na própria aldeia. Porém, quando 

há algum caso mais grave, as mulheres são levadas para o hospital da cidade, 

evitando riscos para ela e para o bebê. Hoje, como existe um polo de saúde na 

aldeia Rio Verde, as mulheres têm um acompanhamento pré-natal mais detalhado. 

Isso faz com que a taxa de mortalidade seja bem inferior à que havia tempos atrás. 

4.5 A saúde na cultura Haliti Paresi 
 

No posto de saúde local há enfermeiro, odontólogo e clínico geral. Os 

plantões geralmente acontecem da forma 10/20, ou seja, os profissionais 

permanecem dez dias na aldeia e folgam vinte. O posto tem quartos que servem de 

apoio para quem fica nos plantões. O odontólogo é um indígena da própria aldeia 

que se formou em uma das Universidades do Estado de Mato Grosso (Unemat) e 

voltou para atuar junto ao seu povo, apesar de não morar na aldeia. 

A questão da saúde é algo levado com bastante seriedade pelo povo Haliti 

Paresi, sendo considerada na cultura como uma ação de estar bem com o corpo e 

com os espíritos. A comunidade traz ao longo de sua história as práticas de 

medicina tradicional indígena, porém hoje possui atendimento pelo sistema oficial de 

saúde, que contribui de forma a qualificar a atenção prestada aos povos indígenas. 

Como dito anteriormente, as práticas de cura tradicional são realizadas pelos pajés 

e/ou xamãs. Porém, quando alguém fica doente, a primeira providência a ser 

tomada é ver se está tudo bem com a parte espiritual do doente e se é detectado 

que o problema é físico e não espiritual, o paciente é levado a um hospital (MORAIS, 

2003). 

Borges (2009) assevera que se costuma dizer que o curandeiro que atua no 

território Pareci trata das doenças tanto do espírito como do corpo dos doentes com 
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folhas ou raízes; e as doenças não espirituais são tratadas pelos agentes de saúde, 

que são indígenas que trabalham nos postos de saúde situados nas aldeias. O 

curandeiro cuida de “doença de índio” e os profissionais de saúde tratam de 

“doenças de não índio”. 

4.6 Religiosidade na cultura Haliti Paresi 
 

Quanto à religiosidade, identifica-se que em cada aldeia existe uma casa 

tradicional construída em menores proporções que abriga a Iyamacahana, também 

conhecida como casa da flauta sagrada. Este local serve para materializar o deus 

Enoré, a qual somente os homens podem ver. Quanto a isso Silveira (2011) diz que 

a proteção das flautas atua em vários pontos da vida, desde proteção à saúde, cura, 

sendo escudo contra as forças ruins, até proteção contra a interferência de Tinahare, 

o elemento que desencadeia o mal. O cuidado com as flautas é realizado pelos 

homens, que quando não o fazem, podem estar suscetíveis às desgraças, misérias, 

doenças, brigas e todo tipo de desavença.  

 

                               
Figura 4. Casa tradicional que abriga a flauta sagrada na aldeia Rio Verde. Crédito: imagem cedida pela 

pesquisadora. 

 

Nenhuma mulher pode entrar nessa pequena casa, pois segundo a tradição, 

Enoré (o deus do povo Haliti Paresi) pode condená-las à morte. Além disso, essa 

casa tradicional geralmente é protegida por aquele que é dono do instrumento 

sagrado. Se porventura a flauta sagrada for removida ou retirada sem autorização 

ou por outra pessoa que não seja o guardião oficial, o povo fica vulnerável a 

acontecimentos ruins. 
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Um dos pontos interessantes da cultura Paresi é a importância dada quando 

um membro da família falece e isso foi vivido pela pesquisadora, pois, no momento 

de coleta de dados, a aldeia Rio Verde estava em luto. É um assunto que eles não 

mencionam com muita tranquilidade, mesmo assim uma das moradoras 

entrevistadas, M3 (2017), revelou que a morte  

é algo muito triste. É luto mesmo. Chora-se muito a noite inteira 
como se estivessem velando o corpo. O corpo não é levado para a 
cidade, para o IML, mas é colocado dentro de um caixão. O corpo é 
enterrado dentro das próprias casas. É feito um buraco bem fundo e 
colocado uma armação de madeira. Coloca o caixão em cima dessa 
armação, depois uma nova armação de madeira, e é jogado terra até 
tapar totalmente o buraco. Eles enterram dentro de casa, pois 
consideram falta de respeito deixar o morto em um cemitério longe 
da família. Parece que no cemitério o morto ficará esquecido.  

 

Eles acreditam que quando os mortos precisam falar ou transmitir algo irão se 

manifestar por meio de sonhos aos seus familiares. 

4.7 Elementos culturais e simbólicos Haliti Paresi 
 

Com base nas falas dos idosos entrevistados (M1 e M4, 2018) as principais 

festas tradicionais dos Paresi são a do batizado, a da colheita e a da menina-moça, 

além da festa ou ritual do Iyamaka (flauta sagrada). A festa de batizado das 

crianças geralmente acontece quando elas têm entorno de 12 meses a 5 anos de 

idade. Até então, o nome indígena da criança não é escolhido, porém não se 

recomenda a demora para o ritual do batismo, uma vez que a criança sem nome 

pode correr o risco de ficar doente com facilidade.  

Na festa do batizado a criança é levada ao rio, onde recebe uma benção do 

líder espiritual da aldeia, o pajé. Esse líder espiritual escolhe um nome para cada 

membro da aldeia. Os nomes são escolhidos baseados em elementos da natureza, 

[...] cada um tem um nome diferente. Esse é o nome de batismo. 
Quando faz a festa tradicional para dar o nome, o pajé vai lá e não 
repete o nome. Seu nome é único, só você que tem. Os pajés dão os 
nomes. Eles sonham e imaginam nosso nome. O sobrenome vem 
das nascentes do rio, das cachoeiras. Vem sempre ligado a isso. 
(ENTREVISTADO, M5, 2017).  
 

A festa da colheita geralmente é realizada após o resultado que se obtém 

das roças tradicionais. Tudo o que foi produzido é ofertado primeiramente ao deus 

Enoré e depois é repartido entre a comunidade. Nessa festa, a celebração é feita 

com danças e cantos proferidos pelos homens. 
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A festa da menina-moça ocorre quando as garotas da aldeia têm a primeira 

menstruação, a menarca. Quando isso acontece, as meninas são levadas para uma 

oca menor construída dentro da hati (casa tradicional) e lá ela permanece por 30 

dias recebendo banhos especiais e conselhos de sua mãe e avó. Os demais 

moradores da aldeia ficam sem contato com a menina durante esse período. 

Quando o ritual é concluído, a família da moça oferece uma festa, apresentando-a à 

comunidade, sinalizando que a menina já está pronta para compromissos mais 

sérios, como o casamento. Já para os garotos não há nenhum ritual de passagem 

da infância para a adolescência.  

De forma geral, todas as pessoas participam das festas tradicionais, tanto 

mulheres quanto crianças. A única restrição acontece no ritual do Iyamaka (flauta 

sagrada), em que a mulher é proibida de participar até que os homens concluam o 

ritual de danças e rezas. Depois que se concede a liberação, elas participam 

envolvendo-se também na dança. 

Para esses momentos ritualísticos, as pinturas são feitas nos corpos de 

homens e mulheres como um meio de preparação para cada evento. Elas são 

símbolos identitários que expressam a cultura, a beleza e representam as histórias 

do povo. A pintura corporal detém expressões e significados específicos que são 

permanentemente recriados e até permutados (SILVA e COSTA, 2018).  

Atualmente, as pinturas são mais utilizadas quando ocorrem as festas 

tradicionais, porém, vê-se indígenas com pinturas no cotidiano. As pinturas são 

feitas com uma mistura de extrato de jenipapo para a cor preta e o urucum para a 

cor vermelha, simbolizando peles de animais, como as cobras ou, ainda, 

simbolizando elementos da natureza, como os raios. Além de a pintura significar 

uma proximidade com a natureza, esses símbolos são entendidos como proteção 

espiritual. 

Nas festas tradicionais os Paresi se vestem a rigor. Homens, mulheres e 

crianças trajam-se por inteiro, também como forma de se embelezarem, mas sempre 

com o intuito maior de preservar a cultura local. Os trajes não são fáceis de adquirir 

e podem ser usados em eventos fora da aldeia, desde que objetive ressaltar a 

tradição da etnia. Hoje em dia, existem pessoas de outras etnias indígenas que são 

especialistas na produção dessas roupas. O custo dessas roupas é um tanto alto, 

pois toda a produção é manual e ainda há dificuldade em encontrar a matéria-prima 



 

 

64 

que dá a beleza aos adornos confeccionados, que são geralmente penas de araras 

azuis e vermelhas. 

                           

Figura 5. Homens e adolescentes trajados com roupas típicas usadas nas festas tradicionais. Na imagem é 
possível perceber as pinturas corporais. Crédito: imagem cedida pela Aldeia Rio Verde. 

 

Os homens e os meninos geralmente usam um cocar (zaolo) para adornar a 

cabeça, o qual é feito de penas de aves (arara, especialmente). O cocar sempre é 

usado pelos homens simbolizando a virilidade. 

Ainda, os homens e os meninos geralmente usam uma tanga (zahitse), 

colares e pinturas na maior parte do corpo. As mulheres usam uma tiara na cabeça, 

também confeccionada com penas de aves, o que transmite delicadeza, uma saia 

(txidibya) e um top para cobrir as partes íntimas. Uma das marcas mais evidentes da 

mulher indígena é o cabelo que, geralmente, é muito comprido e na cor preta.  

                           

Figura 6. Mulheres trajadas com roupas típicas usadas nas festas tradicionais. Crédito: imagem cedida pela 

Aldeia Rio Verde. 

 O tamanho do cabelo está relacionado com a beleza feminina. Assim, quanto 

mais comprido o cabelo, mais bonita a mulher se torna. Algumas mulheres não 

usam o top. Elas também usam vários colares colocados de forma transversal no 

peito e pulseiras bem decoradas. Os colares geralmente são feitos de miçangas e 

de outros elementos naturais como coquinhos, ossinhos de peixes e sementes 

variadas. O fato de se perceber o uso de miçangas na criação das peças artesanais,  
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significa que todas as formas de manifestação técnica e/ou artística, normas, 

costumes e hábitos são passíveis de transformações. Essas alterações, em razão 

das mudanças da vida cotidiana, mostram uma condição constante de recriação, 

seja pela modificação da matéria-prima, não mais encontrada com tanta frequência 

no território indígena, seja pelo fato de proporcionar menor esforço físico ou ainda 

pela contemplação do estético. Isso porém não descaracteriza as representações 

simbólicas do grupo (SILVA e COSTA, 2018). 

Os jogos e brincadeiras tradicionais constituem importantes referências como 

um conjunto de hábitos e práticas que tem como significado uma relação entre o 

corpo e o espírito (ALMEIDA e GRANDO, 2010). 

As brincadeiras tradicionais entre as crianças indígenas são: a peteca, o 

futebol de cabeça (jikyonahati), tidimore5, cabo de guerra e arco e flecha.  

Segundo relato do entrevistado M2 (2017), o arco e flecha é uma brincadeira 

que antes era necessário produzir o brinquedo e para isso  

[...] a gente saía para poder pegar pena de perdiz e gavião. Eram as 
penas mais bonitas que tinham. Ia pegar as raízes para fazer as 
pontas da flecha. Ficava bem fininho. Pra fazer a flecha a gente 
derrubava umas madeiras que era própria e mais forte para poder 
fazer. E cada um fazia o seu. Cada um queria fazer mais bonito que 
o outro. Era como uma aposta. Um dia ganhava, outro dia perdia. 

 

Na modalidade do arco e flecha não há um limite máximo de participantes. 

Um jogador lança a flecha. O outro deve lançar a dele o mais próximo possível da 

outra. Quanto mais próximo a flecha chegar, ganha-se a flecha do outro. Vence 

aquele que conquistar mais flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

                                                        
5 Segundo relato de Rony W. A Paresi, a brincadeira tidimore é assim descrita: “colocavam um grão de milho numa varetinha a 

uma distância de 25 metros, onde o objetivo era jogar uma fruta como a marmelada verde (tahore) no chão para que pudesse 
rolar até o grão e tirá-lo da varetinha” (ALMEIDA e GRANDO, 2010, p. 102). Atualmente, o fruto é substituído pela bolinha de 
sinuca, pois o fruto da marmelada verde está ficando extinto na região, devido ao desmatamento e as queimadas. 

Figura 7. Preparação para o lançamento da flecha. Crédito: imagem cedida pela Aldeia Rio Verde. 
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No entanto, atualmente, essas brincadeiras não são tão praticadas, pois o 

futebol tem predominado entre os meninos e meninas das aldeias. Eles o praticam 

todos os dias. Possuem times formados e participam de campeonatos que envolvem 

outras aldeias. Torcem para times famosos do futebol brasileiro e internacional e 

simbolizam isso por meio das bandeiras e uso das camisetas dos times que aplicam 

aos adornos que utilizam no dia a dia, como colares e pulseiras. 

         

Figura 8. Moradores da aldeia participando de um campeonato de futebol próximo à região da Aldeia Rio Verde. 
Crédito: imagem cedida pela Aldeia Rio Verde. 

Percebe-se, que a apropriação do fenômeno esportivo (futebol) tem caráter 

de assimilação de um elemento cultural nacional, visto que o futebol tem para todos 

os brasileiros esse sentido. Assim, o futebol é um elemento cultural que contribui 

para que determinados valores, atitudes e comportamentos sejam assimilados, no 

que se refere à busca constante pela superação (ALMEIDA e GRANDO, 2010). 

                   

Figura 9. Time de futebol feminino da Aldeia Rio Verde. Crédito: imagem cedida pela Aldeia Rio Verde. 

4.8 A manutenção e outras simbologias identitárias 
 

A alimentação revela origens, civilidade, comportamentos, culturas, crenças, 

valores espirituais ou materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma 

sociedade (ROCHA; SILVA; NASCIMENTO, 2016). 

Segundo Souza (1997), tradicionalmente a base da alimentação Paresi é a 

mandioca, a batata, o milho e o feijão. Como também frutas como caju, cajuzinho, 
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melancia, abacaxi, jabuticaba e banana. Eles também se alimentam de carnes de 

animais da região como ema (awo), veado (zotyare), o porco queixada (hoze) e, 

ainda, ovos de galinha e leite de vaca, que também são bastante consumidos.  

Devido ao processo de hibridismo cultural, a maioria das famílias da aldeia 

Rio Verde traz dos mercados das cidades próximas seus alimentos. O consumo de 

alimentos industrializados está relacionado ao fato de os indígenas não terem 

grandes plantações como tinham no passado, devido ao desmatamento ao redor 

das aldeias, o que dificulta o acesso a áreas de bons solos para o plantio. Quem 

reafirma essa ideia é o entrevistado M4 (2017), ao relatar que 

a alimentação está muito diferente. Antes comia tudo o que se  
plantava. Era só aquilo. Se não caçava não comia nada diferente. 
Saia cedo para procurar os alimentos. Agora, hoje, a gente consome 
muito esses alimentos industrializados que não faz muito bem para a 
saúde.  

 

 Como mencionado anteriormente, a aldeia dos Paresi fica entre grandes 

fazendas com plantações de algodão, milho e soja. Devido à grande exploração e 

desmatamento das áreas ao redor, hoje está mais difícil para o povo manter sua 

subsistência. De acordo com as falas dos idosos, antes existiam mais plantações, o 

rio era bem cheio e havia uma grande variedade de peixes. A caça era abundante. 

Atualmente, há poucas plantações que servem para o abastecimento interno. O rio 

está bem devastado, com pouca mata ciliar e a quantidade de peixes é bem 

limitada, porém a água ainda é bem cristalina e ele é rico em argila branca. Como 

relata o entrevistado M2 (2017), 

o rio mudou muito. Para quem conheceu esse rio do jeito que era, 
ele era muito diferente. Ele era cheio, hoje tá rasinho. É um 
corregozinho, hoje. Na ponte mesmo, a gente pulava e quase não 
dava pé. Hoje tá rasinho. Dá para atravessar a pé.  
 

Com base nas histórias contadas pelos idosos, a pesca era e ainda é feita 

com o timbó em folha, uma espécie de erva que é amassada dentro de um buraco 

cavado no chão. E, também com timbó em cipó, batendo ele com um pedaço de 

madeira e espalhando na água também. Quando vão pescar, espalhavam essa erva 

na água. Passado um tempo, o que existir na água adormece e boia. Quando os 

peixes começam a boiar, eles são pegos com um koho, um cesto feito de taquara. 

 Hoje em dia, a forma mais comum de pesca é o que eles chamam de 

mascarear, prática que emprega um pedaço de aço que serve como uma flecha. 
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Eles mergulham e pegam o peixe. As espécies mais encontradas na área são: 

lambari, cará, piau e traíra 

 

Figuras 10 e 11. Instrumentos usados na prática de pesca conhecida como mascarear. Crédito: imagens cedidas 

pela Aldeia Rio Verde. 

   

A caça era uma ação muito explorada no passado, porém pouco praticada 

atualmente. Os moradores da aldeia Rio Verde enfatizam que não é fácil caçar hoje 

em dia, porque há poucos animais. Na convivência, a pesquisadora pôde presenciar 

a saída de três jovens para caçar e pescar. Eles saíram bem cedo e voltaram quase 

no início da noite. Mas não conseguiram trazer nenhum peixe, somente uma ema. 

Como mencionado anteriormente, a caça já quase não é feita por meio de arco e 

flecha, geralmente usam armas de fogo.  

 

Figuras 12 e 13. Após a caça, o animal (ema) está sendo limpo para servir de alimento para a comunidade local. 

Imagens cedidas pela pesquisadora. 

 

Devido aos fatores ambientais já mencionados, a produção das roças 

tradicionais fica comprometida, apesar de ainda existir famílias que retiram seu 

sustento com a plantação de banana, mandioca e a produção da farinha de 

mandioca. Dessa forma, são necessários outros meios de sobrevivência e a 
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alternativa mais viável é a compra de alimentos na cidade. Nesse contexto, a 

pesquisadora identificou que algumas famílias trazem da cidade produtos para 

serem vendidos a outras famílias (doces, alimentos congelados, sorvete etc.).  

Além disso, outras famílias também vivem da venda de artesanato feito de 

penas, sementes, miçangas e outros elementos retirados da natureza para a 

composição de adornos, cestos e outros objetos de decoração. Muitos moradores, 

ainda, exercem funções como professores, agentes sanitaristas e motoristas de 

unidades de saúde. Essas funções acabam por direcionar um estilo de vida que 

consome mais produtos industrializados, porque o preparo é mais rápido.  

Em outras aldeias existe a prática do etnoturismo, no qual os moradores se 

organizam para receberem os turistas nacionais e internacionais que querem 

conhecer um pouco mais sobre a cultura Paresi. Neste tipo de modalidade, o povo 

indígena recebe os turistas trajados tradicionalmente, oferecem alimentação típica e 

realizam demonstração de danças tradicionais. Também fazem passeio pelo Rio 

Verde, localizado dentro das aldeias. 

Já os idosos ainda costumam manter suas roças próprias em espaços 

pequenos e próximos às suas casas. Também se ocupam em atividades que 

envolve manualidades, como: tecer redes com fibras de tucum ou linhas 

industrializadas e pequenos artesanatos. Os artesanatos carregam muito mais 

daquilo que se permite ver, pois transmitem sentido e inúmeros saberes que estão 

inseridos em todos os aspectos da vida na aldeia (SILVA e COSTA, 2018). 

Outra forma de manter uma renda para todas as famílias do povo Haliti Paresi 

é a existência de um direito de passagem localizado na BR-235, estrada que liga os 

municípios de Campo Novo dos Parecis e Sapezal. Esse território pertence à etnia 

Paresi. Como forma de facilitar o acesso dos veículos e diminuir a distância entre os 

municípios, os diferentes veículos que passam por esse local pagam um valor 

específico, como forma de estabelecerem uma troca entre os indígenas e os 

usuários da estrada. Os valores arrecadados pelos indígenas são utilizados para o 

sustento de suas famílias, bem como para a melhoria nas áreas da saúde, 

educação, esporte e para a manutenção da cultura do povo. 
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4.9 A língua materna, a tecnologia e os aspectos educacionais dos Paresi 
 

Com base nas entrevistas é possível dizer que o contato dos indígenas com a 

tecnologia é algo inevitável na atualidade. É ainda um meio de divulgação da cultura 

local e uma forma de valorizar a cultura Haliti Paresi. A divulgação é, principalmente, 

um meio de dar perpetuidade ao ensinamento da língua materna e aos rituais nas 

festas tradicionais, pois toda modernidade é importante, mas é preciso usá-la com 

sabedoria e equilíbrio. 

Certas organizações não governamentais (ONGs) que lutam pela 

perpetuidade das culturas indígenas desconsideram as mudanças ocorridas ao 

longo de séculos e, por conseguinte, não aceitam a possibilidade das mudanças no 

comportamento dos indígenas, querendo que essas populações voltem ao seu 

estado original, pois acreditam que o contato com outras culturas os distancia de 

suas tradições. Em contrapartida, entende-se que a introdução das inovações dentro 

da comunidade indígena  

 

desencadeia um vínculo de dependência que paulatinamente, os 
enlaçam à economia de mercado. Esse enlaçamento, contudo, 
diferentemente do que muitas pessoas imaginam, não torna os 
indígenas aculturados ou menos índios: apenas reposicionam os 
grupos em intenso contato com os não indígenas em novas relações 
sociais (SILVA e COSTA, 2018, p. 49). 
 

Um meio de valorização da cultura Haliti Paresi é o uso da língua materna, 

denominada aruak. Ela é muito presente na vida dos Paresi, pois cerca de 50% dos 

moradores das 63 aldeias Paresi preservam a língua. É algo arraigado em sua 

cultura e fazem o possível para mantê-la viva entre as famílias, principalmente entre 

os idosos e as crianças. “Sentem-se orgulhosos por ainda preservarem este 

elemento vital em seu processo identitário” (PAES, 2002, p. 31). Acreditam que 

dessa forma nunca perderão suas raízes.  

De outro lado, preocupam-se em aprender a língua portuguesa pelo fato de 

ser uma forma de se comunicar com os não índios e assim poderem aprender com 

mais profundidade essa cultura e, de alguma forma, poder fazer valer seus direitos, 

ou seja, manter os que já estão conquistados e defender os que julgam ainda ser 

necessários obter. Além disso, o aprendizado da língua portuguesa pode fornecer 

meios para que os indígenas continuem seus estudos em instituições de ensino não 
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indígenas, na área urbana. Isso acontece porque na aldeia o ensino oferecido é o 

ensino básico (do ensino fundamental ao médio).  

O motivo de terem acesso ao aprendizado da língua portuguesa com mais 

facilidade se deve ao fato de estarem mais próximos à cidade, dessa forma o 

contato com os não indígenas se torna mais intenso. E sobre isso o entrevistado PI3 

(2017) relata que  

a gente aprende a língua portuguesa não para falar corretamente, 
mas é para ter contato com outros povos, com as autoridades. Isso é 
o principal. Não é só aprender, mas a questão é possibilitar se 
comunicar, participar da política e ter novas oportunidades de 
relacionamentos. Não é porque vai aprender outra língua que vai 
perder a identidade, a origem de quem somos. É preciso aprender 
para valorizar nossa cultura. Onde a gente estiver sempre iremos ser 
Paresi. Isso é o que é mais importante. 

 

A maioria das conversas que ocorrem no cotidiano das famílias Paresi 

acontece na língua materna, e as crianças são ensinadas desde pequenas a 

desenvolver o aprendizado da língua aruak, porém, quando entram na escola 

passam a ter maior contato com a língua portuguesa. Nesse contexto, observa-se 

que apesar da língua portuguesa ser bem falada entre os Paresi, ainda não 

possuem um domínio total da modalidade escrita do português. Mas, é muito 

importante destacar o esforço que fazem para aprendê-la. 

A educação escolar indígena diferenciada é um ponto muito importante entre 

o povo indígena Paresi. Mesmo esse sendo um processo complexo fortemente 

marcado pelas variáveis pedagógicas e sociais, não desconsideram o 

desenvolvimento humano, o conhecimento e a cultura. 

Mas, por que educação escolar indígena? Por que precisa ser diferenciada?  

A educação escolar indígena segue o modelo de que a escola deve ser 

comunitária, intercultural, bilíngue, específica e diferenciada (BRASIL, 1998). À luz 

de Medeiros (2012, p. 3), a escola é 

comunitária porque a participação da comunidade em todo o 
processo pedagógico é fundamental para a construção da escola: na 
definição dos objetivos, dos conteúdos curriculares, do calendário 
escolar, da pedagogia, dos espaços e momentos da educação 
escolar. Intercultural pois a escola deve reconhecer e manter a 
diversidade cultural e linguística de sua comunidade, além de 
promover uma situação de comunicação entre experiências sócio-
culturais, linguísticas e históricas diferentes. Bilíngue visto que deve 
ensinar o português, para possibilitar o diálogo com o mundo não 
indígena que os rodeia, mas, principalmente, a língua materna da 
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comunidade indígena – para garantir a sua manutenção e, 
sobretudo, porque é por meio da língua originária que se expressa e 
se manifesta a cultura. Específica e diferenciada porque deve ser 
concebida e planejada como reflexo das aspirações particulares de 
cada povo indígena e com autonomia em relação à construção de 
sua escola. Cada povo deve ter o direito de pensar a sua escola. 
Diferente do que historicamente aconteceu na escolarização 
indígena e mesmo na ocidental, que sempre buscou homogeneizar 
as pessoas, a escola indígena específica e diferenciada vem com 
uma proposta inovadora de respeito às diferenças.  

As escolas indígenas, assim como as dos não indígenas, também são um 

espaço de aprendizado para as crianças. Muitas vezes o conteúdo que é ensinado 

ali pelos professores é bem diferente daquele que é transmitido pelos parentes na 

aldeia. É claro que esses conteúdos podem se misturar em alguns momentos, mas a 

escola tem como foco ensinar a escrever, ler, fazer conta, entre outros 

conhecimentos importantes para o diálogo com o mundo dos não indígenas. Os 

parentes, por sua vez, ensinam as formas como a comunidade se organiza, como se 

produzem artefatos e tudo aquilo que é importante para se viver bem naquele grupo. 

Além disso, alguns conteúdos que se aprende nas escolas indígenas é 

diferente do conteúdo aprendido nas escolas dos não índios. Isso porque os povos 

indígenas têm direito a uma escola que ensine conteúdos que se relacionem à 

cultura e à língua de cada povo, além do currículo formal. Mas nem sempre esses 

direitos são respeitados. Muitas vezes, os professores e os livros usados nas 

escolas indígenas falam de assuntos que não estão ligados ao cotidiano das 

comunidades indígenas e ensinam o ponto de vista dos não indígenas como o único 

ponto de vista correto. 

Diante dessa contradição, percebe-se que os povos indígenas precisam ser 

conhecidos, respeitados e compreendidos em sua lógica cultural e educacional, pois 

precisam dominar as ferramentas do mundo moderno para melhor dialogar e ocupar 

o espaço que lhe é de direito (COSTA,1985). 

A escola indígena, em sua busca pela educação intercultural, deve olhar por 

novos ângulos, já que as transformações educacionais estão muito rápidas e 

influenciam profundamente a origem do saber, do conhecimento, os modos de vida 

e o próprio jeito de ser que são mais sólidos e estáticos (COSTA,1985). 

Ao longo do tempo estabeleceu-se uma base legal sobre a educação escolar 

indígena com as seguintes legislações dispostas no quadro 4 a seguir. 
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QUADRO 4 - RETROSPECTIVA LEGAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
 

Lei Ano Disposição 

 
 
 
 
Constituição Federal  

 
 
 
 
1988 

Art. 210 - Assegura formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais e o ensino fundamental 
assegurado às comunidades indígenas, também 
a utilização de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem. 
Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

 
 
Decreto nº 26 

 
 
1991 
 
 
 
 

 
 
Dispõe sobre a educação indígena no Brasil. 

 
 
 
Lei nº 9.394 

 
 
 
1996 

Diretrizes e Bases da Educação. 
Art. 78 -  O sistema de ensino da União, com a 
colaboração das agências federais de fomento à 
cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrados de ensino e pesquisa, para 
oferta de educação escolar bilíngue e 
intercultural aos povos indígenas. 

 
Lei nº 11.645 

 
2008 

Inclui no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena". 

 
Decreto nº 6861 

 
2009 

Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, 
define sua organização em territórios 
etnoeducacionais, e dá outras providências. 

 
Lei nº 12. 711 
 

 
2012 

Art. 6 - Dispõe sobre ações afirmativas para 
afrodescendentes e indígenas. 

 
Decreto nº 7747 

 
2012 

Art. 4, VII, Eixo 7 - Institui a Política Nacional de 
Gestão Ambiental e Territorial das Terras 
Indígenas. 

Resolução CNB (Câmara de 
Educação Básica) e CNE 
(Conselho Nacional de 
Educação) nº 5 

2012 Art. 14 (parágrafos 3º e 6º) - Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação escolar 
indígena na Educação Básica. 

 
Portaria do MEC nº 389 

 
2013 

Cria o Programa Nacional de Bolsa Permanência 
para estudantes de graduação ingressantes em 
universidades e institutos federais. 

 
Portaria do Ministério da 
Educação GM/MEC nº 1.062 

 
2013  

Institui o Programa Nacional dos Territórios 
Etnoeducacionais - PNTEE que consiste em um 
conjunto articulado de ações de apoios técnico e 
financeiro do MEC aos sistemas de ensino, para 
a organização e o fortalecimento da educação 
escolar indígena, conforme disposto no Decreto 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D14672%26Itemid%3D&ei=5FSwUpeaLcnnkAe-t4H4BQ&usg=AFQjCNFQi5vmtMJobE0P9xTCfNBRkErhug&bvm=bv.57967247,d.eW0
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D14672%26Itemid%3D&ei=5FSwUpeaLcnnkAe-t4H4BQ&usg=AFQjCNFQi5vmtMJobE0P9xTCfNBRkErhug&bvm=bv.57967247,d.eW0
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nº 6.861, de 27 de maio de 2009. 

 

As legislações acima mencionadas mostram “o caminho da educação escolar 

indígena no Brasil nas duas últimas décadas e meia, período em que se 

processaram as tentativas mais amplas e significativas de mudanças das práticas 

nesse campo" (D’ANGELIS, 1994, p. 38). 

Ainda em se tratando da educação escolar indígena, o Ministério da 

Educação e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(BRASIL,1998)  possuem os seguintes objetivos:  

1. Formação inicial e continuada de professores indígenas em nível médio 

(Magistério Indígena). Esses cursos têm em média a duração de cinco anos e são 

compostos, em sua maioria, por etapas intensivas de ensino presencial (quando os 

professores indígenas deixam suas aldeias e, durante um mês, participam de 

atividades conjuntas em um centro de formação) e etapas de estudos autônomos, 

pesquisas e reflexão sobre a prática pedagógica nas aldeias. O MEC oferece apoio 

técnico e financeiro à realização dos cursos. 

2. Formação de Professores Indígenas em nível superior (licenciaturas 

interculturais). O objetivo principal é garantir educação escolar de qualidade e 

ampliar a oferta das quatro séries finais do ensino fundamental, além de implantar o 

ensino médio em terras indígenas. 

3. Produção de material didático específico em línguas indígenas, bilíngues ou em 

português. Livros, cartazes, vídeos, CDs, DVDs e outros materiais produzidos pelos 

professores indígenas são editados com o apoio financeiro do MEC e distribuídos às 

escolas indígenas. 

4. Apoio político-pedagógico aos sistemas de ensino para a ampliação da oferta de 

educação escolar em terras indígenas. 

5. Promoção do Controle Social Indígena. O MEC desenvolve, em articulação com a 

Funai, cursos de formação para que professores e lideranças indígenas conheçam 

seus direitos e exerçam o controle social sobre os mecanismos de financiamento da 

educação pública, bem como sobre a execução das ações e programas em apoio à 

educação escolar indígena. 

6. Apoio financeiro à construção, reforma ou ampliação de escolas indígenas. 
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Apesar de existir os objetivos articulados pelo Ministério da Educação, 

percebe-se ainda muitas dificuldades para garantir que esses direitos aconteçam 

com eficácia no meio educacional indígena. Aspectos como organização curricular e 

calendário letivo, por exemplo, devem estar de acordo com estes objetivos, mas, ao 

mesmo tempo, respeitar a organização geral do tempo que rege as sociedades 

indígenas, portadoras de saberes, valores e processos pedagógicos específicos - 

assim, esse processo não pode ser pensado como uma padronização uniforme e 

imutável, com prazos e frequências de duração fixa totalmente definida. Também, 

os processos de avaliação utilizados pela escola devem ser 
adequados aos padrões culturais e cognitivos daquelas sociedades. 
É imprescindível a elaboração de formas de avaliação coletiva e 
individual de caráter reflexivo, que estimulem as relações de ensino-
aprendizagem, ao invés de reproduzirem-se, de forma uniforme, os 
modelos classificatórios e eliminatórios que levam à evasão e ao 
fracasso escolar, já conhecido nos sistemas de ensino nacionais 
(MILHOMEM, 2008, p. 98) .  

No último censo escolar, realizado em 2005 pelo Ministério da Educação,  

foram identificadas 2.323 escolas indígenas, com 163.773 alunos matriculados em 

todo o país. Contribuindo com esses dados, na Aldeia Rio Verde, encontram-se 

duas escolas, sendo uma estadual e outra municipal, as duas se situam uma ao lado 

da outra.  

A Escola Municipal Indígena Zozoiteiro é multisseriada e atende da educação 

infantil ao fundamental II, com 78 alunos. Quanto à estrutura física e recursos 

disponíveis, a instituição possui dois banheiros (1 masculino e outro feminino); 

cozinha; sala de administração; sala para a coordenação; sala de informática com 

18 computadores, porém somente 7 funcionam. Possui data show, TV, DVD, 

microfones e caixa de som para usar em palestras e eventos. Possui ar 

condicionado nas salas de aula; bebedouro e máquina fotocopiadora. Tem uma sala 

para guardar os alimentos da merenda. Entretanto, não há espaço para uma 

biblioteca, que é um sonho dos docentes da aldeia. Esse espaço proporcionaria 

mais incentivo à leitura e interesse pelos estudos.  

A escola Zozoiteiro possui sete professores, sendo seis indígenas e se 

distribuem da seguinte forma: duas professoras da Educação Infantil que ministram 

todas as disciplinas. Já no Ensino Fundamental I e II há quatro docentes, um não 
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indígena, dois formados na área de Letras/Literatura e Linguagens, Pedagogia, com 

especialização na área de Letras, Biologia, História e Computação. 

A escolha das disciplinas a serem ministradas no Ensino Fundamental II (6º 

ao 9º ano) é por conta da direção em comum acordo com os docentes. A escola 

possui um coordenador, uma pessoa que faz a limpeza e outra que faz a merenda 

das crianças.  

No período da manhã, as aulas se iniciam às 7h15min, com intervalo às 9 

horas para a merenda e lazer dos estudantes. Após 15 minutos, retornam para as 

classes, encerrando o período escolar às 11h30min. No período vespertino, as aulas 

começam às 13h15min indo até às 15 horas para a merenda e recreio, retornando 

quinze minutos depois desse intervalo e finalizando as aulas às 17 horas. 

Tanto no período matutino quando no vespertino existe um ônibus de linha 

mantido pela secretaria de educação do município para o transporte das crianças 

que moram mais distantes da aldeia Rio Verde. 

A Escola Estadual Indígena de educação Básica Malamalali atende os alunos 

do Ensino Médio (EM). Hoje, são 13 alunos que cursam do 1º ao 3º ano EM. Como 

são poucos alunos as aulas acontecem na modalidade multisseriada. As disciplinas 

são divididas e ministradas por duas professoras, sendo uma indígena e outra não 

indígena, no período vespertino. A escolha das disciplinas a serem ministradas é por 

conta da direção em comum acordo com os docentes. A escola possui um diretor, 

que é morador da aldeia. E a escolha dos líderes escolares é feita por indicação da 

comunidade.  

Quanto à estrutura física da Escola Estadual Malamalali há duas salas de 

aula bem amplas, com ventiladores e janelas. Possui uma sala de apoio para os 

professores com mesas, cadeiras, armários de aço com materiais pedagógicos, 

computador e impressora. Nessa sala também tem um banheiro.  

Também possui uma cozinha com equipamentos para o preparo de merenda. 

A instituição possui dois banheiros (um masculino e 1 feminino) e uma área com 

mesas e cadeiras. A escola fica no pátio da aldeia, sem muros ou cercas ao redor. 

Isso dificulta um pouco manter a escola limpa pelo fato de os animais (cachorros) 

terem livre acesso ao espaço escolar. Os animais são bem aceitos pelos estudantes. 

Com base na observação in loco, percebe-se que os alunos dos níveis FII e 

Médio são bem quietos e comportados. Não há incidência de problemas 

comportamentais entre eles. Os alunos da EI e FI, por serem menores, já são 
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considerados mais inquietos. Alguns alunos apresentam dificuldades no processo de 

aprendizagem, como relatou o entrevistado PI5 (2017),  

os alunos que vêm das escolas menores sempre chegam com 
bastante dificuldade aqui em nossa escola, principalmente em leitura. 
A gente oferece aula de reforço para os alunos superarem as 
dificuldades. As aulas são oferecidas no turno oposto. É feito com a 
professora regente. Isso ajuda eles a acompanharem melhor os 
outros colegas. As maiores dificuldades são em matemática e leitura. 

 

Nas duas escolas mencionadas, o processo de avaliação da aprendizagem é 

composto por avaliações contínuas, por meio de avaliações escritas e oral 

realizadas em cada bimestre. Elas têm o valor de 0 a 10 pontos. A média mínima 

para aprovação é 6,0 (seis). Caso os alunos não alcancem a média mínima, fazem 

recuperação. Como relatado em entrevista pela professora P1 (2017),  

não pode ter um jeito só de avaliar. Elas têm o valor de 0 a 10 
pontos. A média mínima é 6,0. Menos que isso faz a recuperação. A 
gente faz isso para ninguém ser prejudicado em sala de aula. A 
gente avalia também se o aluno falta muito e se participa em sala de 
aula. 
 

Para os alunos que estão com dificuldades no processo de aprendizagem, os 

professores, quando possuem horários vagos entre as aulas, oferecem reforço 

escolar para ajudar os discentes com os conteúdos não assimilados no horário 

regular. 

Em ambas escolas o currículo ministrado tem duas partes. A parte comum 

que segue a estrutura curricular enviada pelo MEC e a parte diversificada, na qual 

entra o ensino da língua materna aruak e tradições culturais do povo Paresi.  

Percebeu-se que os professores se preocupam com a parte comum do 

currículo trazendo elementos e aspectos da cultura local que inter-relacionam com o 

cotidiano das crianças, de modo a facilitar a compreensão de novos conteúdos a 

partir do conhecimento prévio de cada estudante. Assim, sempre trazem os fatos 

que retomam as festas tradicionais, os esportes e brincadeiras, a contação de 

histórias de forma oral etc. 

O currículo é algo que preocupa a liderança da aldeia. É preciso seguir a 

legislação vigente sobre os currículos estabelecidos pela nova BNCC, porém é 

preciso inserir temáticas relacionadas à própria cultura, de modo que essa se integre 

ao currículo vigente. Essa preocupação vem ao encontro das indagações feitas por 

Arroyo (2004), quando ele questiona se a organização curricular condiciona a 
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organização da escola e de que forma a organização dos currículos tornará o 

trabalho docente mais humano incorporando os educandos no repensar desses 

currículos, como sujeitos desse conhecimento. Ainda sobre a participação dos 

educandos, Arroyo (1999, p. 29) afirma que 

[...] os educandos têm direito a conhecer essa história e a conhecer-
se nessa história como pacientes da negação dos direitos humanos 
mais básicos e também conhecer-se como agentes, por vezes 
coletivos, inseridos em movimentos sociais que lutam pela garantia 
de seus direitos como humanos. Ver os educandos como sujeitos 
dessa história na diversidade de lutas por seu direito à vida, ao 
trabalho, à terra, à educação, à dignidade e à liberdade; a viver 
infância, a adolescência e a juventude; à memória, à cultura e à 
identidade étnico-racial, de gênero, etc. As crianças, adolescentes 
também participam nas diversas lutas coletivas pelos direitos, têm 
consciência de seus direitos coletivos e das formas de defendê-los e 
garanti-los. Têm direito desde crianças a esse conhecimento.  

Nas duas escolas a participação da comunidade é muito forte. Os pais 

sempre estão em contato com as atividades escolares, acompanham a frequência e 

o rendimento acadêmico. Sempre participam das reuniões e eventos 

comemorativos. Eles ajudam na escolha dos administradores, bem como os 

professores que irão fazer parte do quadro principal das escolas. Quando eles 

percebem algo errado, logo procuram o estado ou o município, exigindo 

providências sobre o assunto em questão no momento (verbas para merenda, 

materiais escolares, rendimento dos professores etc). 

O povo da comunidade vê a escola como uma instituição muito importante. 

Isso se comprova no relato do entrevistado M6 (2017) que, ao ser perguntado sobre 

a importância das escolas na aldeia, diz: 

se a escola não viesse hoje para cá eu não sei o que teria 
acontecido. A gente vê muitas pessoas do povo sendo passado para 
trás porque não tem leitura. E a escola veio, ajudou e facilitou 
bastante para a gente ter um maior contato fora da aldeia. 

 

Os professores são vistos como lideranças. A entrevistada M7 (2017) 

menciona a importância dos docentes, ao ser questionada sobre o papel da escola 

no sentido de manter as tradições,  

os professores não são qualquer um. São liderança. O líder precisa 
ter noção de onde ele está encaminhando o seu povo.  O que é 
importante para o seu povo. A escola é uma das bases para uma 
criança indígena. Eles são muito forte dentro da comunidade. O 
Cacique respeita muito a opinião dos professores. A cultura está bem 
alicerçada na escola. A base do PPP é baseada na cultura. Por que 
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como você vai chamar uma escola que pratica a educação escolar 
indígena se ela não trabalhar a cultura? Acredito que, no geral, de 
todos os povos, a cultura é a base. Isso que faz a escola do Paresi 
ser diferente. Não é só estrutura e parte física, é a parte social da 
escola. 

Mesmo com a participação efetiva da comunidade, isso não garante a eficácia 

do rendimento e frequência dos alunos no dia a dia escolar. Percebe-se ainda que 

algumas famílias não dão o suporte devido para o acompanhamento dos 

estudantes. Isso muitas vezes reflete no rendimento deles. Alguns professores 

relataram nas entrevistas que alguns pais ainda não colocam a educação como uma 

prioridade. 

Outro ponto de destaque se refere à própria formação docente dentro das 

escolas da aldeia. A maioria dos professores já são licenciados e outros cursam o 

magistério oferecido aos professores que ainda estão em formação dentro da 

própria aldeia.  Esse programa, denominado Kamahiye, acontece pelo período de 

dois anos durante as férias de julho e dezembro. Após a conclusão do curso, os 

professores normalmente seguem para um curso superior para que, no futuro, 

voltem para servir à comunidade. Sobre incentivar os moradores a retornar e servir à 

comunidade, relata o entrevistado M1 (2017), 

aqui sempre se fala que eles (os alunos) são o futuro da aldeia. Os 
futuros professores e profissionais que vão caminhar e voltar para 
ajudar aqui. A gente sempre fala para os alunos que eles são raízes 
que vão dar frutos. São sempre incentivados a voltar para trabalhar 
aqui (na comunidade). O povo sempre é mais importante.  

 

A formação continuada acontece geralmente no início do ano, com palestras 

ministradas pela Secretaria de Educação do município de Tangará da Serra, MT. O 

fato é que nem sempre as palestras e cursos atendem as necessidades dos 

professores no momento. A entrevistada PI3 (2017) relata que “a gente precisa de 

saber como ensinar nossos alunos a ler e a escrever. Como vamos ensinar as 

crianças a aprender mais rápido? A ter uma leitura mais rápida?” 

 

Esse relato reflete a preocupação do corpo docente pelo fato de terem que 

ensinar a língua materna e a língua portuguesa ao mesmo tempo, alfabetizando os 

estudantes nas duas línguas de forma efetiva, pois para o ensino da língua 

portuguesa exige muito preparo e recursos diferenciados para ajudar no 

desenvolvimento dos alunos. Isso requer tempo de planejamento e uma das maiores 
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dificuldades relatadas pelos docentes entrevistados é justamente essa, pois sentem 

falta de ter um coordenador que os ajudem a preparar melhor as aulas e que lhes 

deem ideias para o trabalho em sala de aula. Outro fator mencionado pelos 

professores entrevistados é o fato de não se ter material didático apropriado para o 

ensino indígena. Em muitos momentos os docentes sentem falta de um suporte para 

facilitar o planejamento e o trabalho em sala de aula de forma mais sistematizada. 

Ao ser indagada sobre como desenvolvem a prática docente de forma a 

preservar os aspectos históricos e culturais dos indígenas, a entrevistada PI4 (2017) 

diz que 

a educação escolar indígena sempre teve como objetivo sistematizar 
a cultura dentro da sala de aula e ainda cumprir o currículo de uma 
escola não indígena. Mas quem tem que praticar isso é o professor. 
O problema é que não temos um material específico de cada povo 
que fale assim: na língua portuguesa será trabalho isso, isso e isso, 
de acordo com o seu povo. Então, a gente tem que pegar o que é 
nosso de obrigatório dentro do currículo e tentar formar ele dentro do 
contexto cultural em sala de aula. Então, a gente trabalha muito de 
forma interdisciplinar e multidisciplinar, que a gente vê que é possível 
ir encaixando os contextos conforme as disciplinas. Fora isso, 
quando os alunos participam de festas tradicionais, quando eles 
saem para apresentar, quando eles saem para pescar, quando saem 
para o período de caça antes da festa. Tudo isso conta como período 
letivo para eles. Por que quer queira quer não, ele não aprende só 
quando está na sala de aula. Eu sempre falo que a sala de aula é um 
complemento da educação deles, porque quando eles estão dentro 
da casa deles ouvindo os avós, os pais, isso é a educação deles. 
Agora quando chega na sala de aula, a gente só sistematiza e a 
gente acaba ajudando eles a viver na sociedade hoje, porque hoje 
eles não vivem somente para a sociedade deles, eles tem que viver 
para a sociedade deles e para a sociedade do não índio. E aí, outro 
ponto que a gente fala é que acabou a luta de arco e flecha, que hoje 
a luta é de papel e caneta. Porque se eles não souberem fazer um 
bom documento, não entender e souber as leis, eles não vão 
conquistar mais. Antigamente os avós conquistaram. Então, eles  
tem que estar aptos nos dois mundos e essa é nossa obrigação 
como educador. Deixar eles prontos pra lidar com os dois mundos. 

A partir desse relato entende-se que,  

apropriar-se da instituição escolar, tanto nos seus aspectos 
pedagógicos quanto gerenciais, tornou-se uma condição para que 
ocorra uma mudança no papel a ser cumprido pela escola localizada 
em terras indígenas. Os povos indígenas mostram-se cada vez mais 
conscientes da necessidade e da importância dessa apropriação, 
para que possam dar uma feição propriamente indígena para essa 
instituição. É participando ativamente de seu dia a dia, que eles 
esperam que a escola possa estar a serviço de seus interesses e 
projetos comuns, dando respostas às demandas por eles formuladas 
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e colaborando para os diferentes processos de autonomia cultural e 
de cidadania indígena que eles almejam (MILHOMEM, 2008, p. 98). 

Nesse sentido, a escola deve ser um espaço para reflexão e discussão da 

desigualdade e a possibilidade de se criar discursos para as relações étnico-raciais. 

Como também para a compreensão das culturas indígenas, pois é importante notar 

não apenas o que os olhos veem, mas também tudo aquilo que escapa à primeira 

vista e que pode estar vivo e pulsante em determinada comunidade. Significa 

enxergar maneiras diferentes de sentir, crer e viver, além de fazer em um mundo de 

intensos contatos entre índios e não índios e aceleradas transformações para ambos 

(SILVA e COSTA, 2018; COSTA, 1985). 
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5 MATERIAL DE APOIO PARA A PRÁTICA DOCENTE NÃO INDÍGENA SOBRE O 

POVO HALITI PARESI 

 

A escassez de histórias acerca da diversidade das culturas indígenas nos 

currículos escolares marca uma influência da ideologia homogeneizadora sobre 

esses povos. Assim, no intuito de contemplar as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação, bem como a Lei nº 11.645/2008, tem-se a proposta da construção 

de um material de apoio aos docentes não indígenas do ensino básico, objetivando 

propiciar possibilidades para o diálogo intercultural indígena nas escolas. Esse 

material visa contribuir para o trabalho de conscientização sobre a desigualdade 

social e racial, empreendendo a reeducação das relações étnico-raciais e possibilitar 

mudanças na postura do professor, frente a um desafio, que é desconstruir uma 

imagem estereotipada negativamente. Para a ideia proposta nesta pesquisa, esse 

material terá como referência os dados coletados sobre o povo Haliti Paresi, em 

trabalho de campo, pois é sob a perspectiva desse povo que a narrativa do material 

terá o seu sustento informativo.  

Além disso, a ideia de se construir esse material surge da experiência da 

pesquisadora deste trabalho como educadora e, atualmente, coordenadora de 

produção de materiais didáticos para a educação básica. A ideia é oferecer 

subsídios para os educadores trabalharem o contexto indígena de forma a valorizar 

cada povo indígena e suas particularidades culturais sem generalização. 

Prioriza-se pela reflexão acerca da contribuição dos povos indígenas no 

processo de formação do povo brasileiro. Instiga-se a rever a forma que se 

comemora o dia 19 de abril, entendendo que esses povos não precisam de uma 

data, porém há um convite para vivenciá-la no contexto escolar que seja de forma 

crítica e reflexiva, fugindo das representações desgastadas sobre esses povos por 

meio de desenhos estilizados, caracterizações folclóricas e exóticas do que 

representa o “ser índio”. É necessário que se permeiem reflexões  

que desmistifiquem a visão idealizada do indígena como algo do 
passado e que passe a fazer parte do cotidiano em que se vive. É 
levar as crianças e jovens a aprender muito mais do que “associar os 
povos indígenas à utilização de penas de aves em cocares, de 
tangas ou à nudez: é possível aprender a reconhecer a diferença, 
conhecendo-a, respeitando-a e valorizando-a como um valioso 
patrimônio cultural (SILVA e COSTA, 2018, p. 82).   
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Também há a preocupação já descrita anteriormente no capítulo 3 (item 3.2) 

sobre a posição dos indígenas nos livros didáticos. A partir dessas questões, 

propõe-se uma reflexão para o docente e, posteriormente, do docente para a sala de 

aula, no intuito de permitir novos olhares para a diversidade étnica-racial. 

Dessa forma, o referido material terá como estrutura a seguinte proposta:  

• Intencionalidade pedagógica – papel da escola no contexto da diversidade 

étnico-racial; 

• Embasamento teórico com vistas à diversidade cultural indígena; 

• Dados dos povos indígenas no Brasil; 

• Reflexões que objetivam desmistificar as ideias errôneas sobre os indígenas; 

• Contribuições dos povos indígenas para o Brasil; 

• Foco para o aprofundamento da etnia: Haliti Paresi e explicação do porquê se 

enfatizar uma única etnia ou um povo por vez; 

• Destacar as contribuições nos aspectos da cultura, como a riqueza artística, 

as funções social, econômica e política acerca do povo Haliti Paresi;  

• Indicações de atividades lúdicas como: 

 Contação de histórias baseado nos relatos do povo Haliti Paresi; 

 Paradidáticos sobre a questão indígena; 

 Palavras de origem indígenas e seus significados; 

 Indicações de documentários e filmes sobre a temática indígena para 

aprofundamento docente; 

 Indicações de trabalho com músicas indígenas; 

 Oficinas de culinária; 

 Oficina de arte/grafismo; e 

 Oficina de jogos e brincadeiras indígenas de ontem e de hoje. 

 Para que o material ofereça informações relevantes e de fato contribua para 

um novo olhar dentro da educação escolar não indígena, após a construção do 

material proposto, a pesquisadora retornou à Aldeia Rio Verde, por um período de 

cinco dias. Ali ela se reuniu com os líderes e educadores indígenas que participaram 

da coleta de dados, feita por meio da entrevista, para que eles pudessem conferir o 

que foi produzido e avaliassem se as informações constantes no material são, de 

fato, relevantes e se estão de acordo com a realidade do povo Paresi. E, 
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principalmente, se o material de apoio relata aquilo que eles desejam que seja 

ensinado sobre eles aos não indígenas. 

 Mais uma vez para o suporte e intermediação do trabalho, a pesquisadora 

precisou da ajuda da educadora não indígena P1, que dias antes do encontro 

presencial, comunicou à liderança da aldeia sobre o retorno e seu objetivo. Foi 

combinado que seria feito um pré-lançamento do material, para que pudessem 

conferir as informações, sugerindo mudanças, correções e novas inserções, caso 

necessário. A liderança concordou com o retorno e a apresentação. Assim, o retorno 

aconteceu do mesmo modo que a ida inicial, partindo primeiramente de São Paulo 

para Cuiabá. Em seguida, a viagem se estendeu até a área do município de Tangará 

da Serra no estado do Mato Grosso. Após chegar nesse município, foi marcado um 

local de encontro para chegar até a aldeia. A educadora não indígena P1, 

juntamente com um morador da aldeia, foram buscar a pesquisadora no local 

combinado (posto fiscal Itamarati).  

 A chegada na aldeia foi demorada, pois houve problemas mecânicos com o 

carro que foi até o local de encontro para nosso transporte. Um outro carro teve que 

vir da aldeia para nos buscar. 

 Antes de chegar à aldeia já se fez uma amostragem prévia do material para a 

educadora não indígena P1, que sempre acompanha e dá o suporte para a visita ao 

local. Quando chegamos, fomos direto para a casa da educadora P1 e sua família 

(composta pelo esposo e por um filho).  

 A aldeia permanece um local muito calmo. Vê-se as crianças brincarem ao ar 

livre, felizes.  

 Como estávamos no período de Copa do Mundo e o futebol hoje é um dos 

esportes mais apreciados pelos moradores da aldeia, em um dos dias da visita 

houve um jogo do Brasil. A escola liberou os alunos para assistirem o jogo nesse 

dia. Foi preparado um ambiente em uma das hati (casa tradicional) com TV e 

cadeiras que as crianças levaram para assistir ao jogo no local. Eles vibravam com o 

jogo, mas não faziam muito barulho para a torcida, somente quando foi feito o gol. 

Muitos vestiam camisetas de vários times de futebol, inclusive de times europeus.  

 Nesse dia, ainda fizemos a apresentação do material para o esposo da 

educadora P1 que também sempre dá o suporte necessário para realização do 

trabalho e também foi um dos entrevistados (M1), na primeira visita à aldeia.  
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 A noite, ocorreu a visita da vice-cacique, uma nova função criada há pouco 

tempo na aldeia, para auxiliar o Cacique geral, enquanto não está presente, devido 

sua função de trabalho fora da aldeia na FUNASA, órgão relacionado à saúde 

indígena, assumida há poucos meses.  

 Depois de olhar o material no primeiro momento, de forma bem minuciosa, 

acompanhada de uma de suas noras, sempre apontando e em alguns momentos 

falando palavras na língua materna, em uma das páginas que mostrava o tipo de 

alimentação, fizeram um comentário dizendo, “é bom mostrar o que a gente come, 

pois pensam que comemos gente” (nora da vice-cacique, 2018). 

 Ao terminar de olhar a proposta do material, ela disse que ficou muito 

interessante, mas que seria importante se reunir com os outros professores que 

fizeram parte das entrevistas anteriormente, para conferirem todas as informações. 

Houve recomendação para a troca de algumas imagens, para deixar o material mais 

atual e com referências bem específicas ao povo Haliti Paresi, moradores da Aldeia 

Rio Verde, local onde a pesquisa foi realizada. 

 Combinamos, então, de no dia seguinte fazer uma reunião com a liderança e 

a equipe de educadores da Aldeia Rio Verde, para que todos pudessem 

acompanhar o que foi produzido no material. 

 A educadora não indígena P1 e a pesquisadora, no dia combinado, foram 

organizar uma das salas das escolas para a apresentação do material aos outros 

educadores. 

 O ambiente foi preparado com imagens do material de apoio coladas no 

quadro, para que os educadores pudessem verificar e facilitar a visualização do que 

fora construído. Preparamos o ambiente com materiais que foram utilizados na 

dinâmica denominada “Kit de sobrevivência do educador”. A mensagem dessa 

dinâmica encontra-se no apêndice 4.  

 Houve a apresentação de uma pequena reflexão sobre a importância do 

educador indígena e a finalização com a dinâmica. Em seguida, partiu-se para a 

análise específica do material. Participaram da revisão do material somente 6 

professores e o Cacique da aldeia, que presenciou a parte inicial do programa e, 

logo em seguida, precisou ausentar-se para outros compromissos dentro da 

comunidade. 

Antes de sair, o Cacique expressou algumas palavras, agradecendo pelo 

trabalho que estava sendo realizado. Destacou a importância da construção do 
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material para ser disponibilizado para as escolas não indígenas, de modo que 

favoreça um novo olhar sobre as culturas indígenas. Valorizou também a 

importância da construção do material para a própria comunidade, de modo que as 

informações descritas no material ficarão registradas para eternizar os aspectos 

relevantes da cultura Paresi para as próximas gerações. Em seu relato ele disse: 

eu agradeço muito a sua pessoa e o que estiver em nosso alcance 
para ajudar estaremos aqui. Como líder do nosso povo, esse tipo de 
trabalho é muito importante para mostrar o passo a passo de como 
melhorar a educação não só no contexto indígena, mas fora daqui 
também. Nós nunca podemos dizer que não precisamos de ninguém, 
todos nós dependemos um dos outros. A pesquisa que foi feita irá 
ajudar muitas pessoas a conhecerem sobre nosso povo. Ficou muito 
bonito este material. 
 

A pesquisadora ficou bem apreensiva ao mostrar o material. Sentiu também que 

os educadores, inicialmente, estavam ansiosos para saber o que havia sido 

construído. Ressaltou-se o fato da promessa feita anteriormente na primeira visita 

para voltar e mostrar o trabalho que foi desenvolvido. Percebeu-se que essa fala 

trouxe mais confiança aos participantes. 

Ao fazer a revisão do material, disponibilizou-se cópias impressas para os 

educadores presentes poderem acompanhar a leitura em duplas. Um fato que 

dificultou um pouco a visualização foi que as cópias eram em preto e branco e o 

material trazia muitas imagens e ícones coloridos. Tentou-se fazer a apresentação 

com Power Point, mas o aparelho não conseguiu reconhecer o dispositivo para a 

projeção do material. 

Após os ajustes com a forma de trabalho, partiu-se para as explicações de como 

o material foi composto. Reforçou-se a ideia de que o material fora produzido para 

educadores não indígenas, baseado nas descrições da etnia Haliti Paresi como um 

dos exemplos da diversidade cultural indígena existente no Brasil. Explicou-se 

também que o material apresenta reflexões, com o aporte a fatos da cultura Paresi e 

atividades práticas sugestivas para que os educadores não indígenas possam 

desenvolver na sala de aula com os alunos. As atividades ressaltam para o 

conhecimento da etnia em destaque, porém sempre fazendo um aporte ao 

conhecimento e realidade do aluno não indígena.  

Foi lido o material na íntegra (45 páginas propostas) para os educadores e 

líderes presentes. Percebeu-se que os participantes ficaram mais atentos à seção 

que, de fato, mostrava as informações relacionadas ao povo Paresi. 
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Foram sugeridas algumas mudanças no que se refere ao texto produzido em 

algumas partes específicas sobre o cotidiano do povo Haliti Paresi como forma de 

deixar as informações mais verdadeiras e também enriquecidas com termos 

específicos da língua materna. Foram sugeridas trocas de algumas imagens, para 

que elas pudessem se referir à etnia em destaque no material. Apesar das 

sugestões de mudança, todos os tópicos foram reconstruídos junto com os 

educadores, relidos após a construção, para que eles já pudessem confirmar se 

estavam de acordo. As imagens não foram substituídas no mesmo momento, mas 

foram enviadas as novas sugestões pelo WhatsApp da educadora não indígena P1, 

e logo que as ilustrações chegavam, ela já as encaminhava para a pesquisadora 

inserir as novas imagens no material revisado. Todas as imagens utilizadas foram 

autorizadas para uso pelo Cacique geral da aldeia conforme mostra a autorização no 

apêndice 5. 

Foram 3 horas e 42 minutos de trabalho intenso e minucioso para a revisão do 

material. Durante esse processo, foi oferecido um lanche para os educadores 

presentes, pois alguns vieram de aldeias mais distantes. Em alguns momentos de 

decisão sobre quais mudanças seriam feitas, tanto relacionadas aos textos quanto 

às troca das imagens, os educadores falavam na língua materna e depois diziam à 

pesquisadora qual a decisão tomada. No decorrer dessa revisão do material, muitas 

palavras que foram sugeridas para serem acrescentadas na língua materna foram 

escritas por um dos educadores presentes, especialista na área de linguagem, 

atuante há mais de 20 anos na educação escolar indígena, para auxiliar a 

pesquisadora na escrita e correção delas. 

Ao final de todas as correções, a pesquisadora agradeceu a oportunidade pelo 

desenvolvimento do trabalho, bem como a participação efetiva dos educadores 

presentes para a realização dele. 

Alguns os educadores indígenas presentes expressaram sua fala de modo a 

agradecer pelo trabalho realizado e a importância dele à educação não indígena e 

para a cultura Haliti Paresi conforme relatos abaixo: 

Hoje com esse trabalho a gente pode perceber que pode haver uma 
boa integração com os não indígenas. Nós, como educadores, não 
podemos ficar parados. Temos que buscar conhecimento a todo o 
momento. Esse material mostra o que aconteceu com os povos 
indígenas e mostra também como vivemos hoje, pois quando os não 
indígenas não conhecem nossa realidade não tem como saber e 
pensar diferente. Eu estou sempre à disposição na área da educação 
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para ajudar. Temos que trabalhar em coletividade para ver os 
resultados. Que você possa continuar com este trabalho para que 
possamos dar mais visibilidade ao nosso povo. Quando você 
terminar esse trabalho que está muito interessante, que mostra muita 
coisa do nosso povo, que você possa distribuir isso para muitas 
escolas e professores. Ninguém aprende sozinho. Tem muito 
conhecimento e valores que os alunos podem aprender. Parabéns e 
desejo que você volte sempre. Estamos sempre de portas abertas 
para receber com amor (PI5, 2018). 

 

Quero dizer que sua vinda na aldeia foi boa e seu trabalho é muito 
relevante tanto para o lado indígena e para o não indígena. Vai levar 
um pouco da nossa historia do povo Haliti Paresi e vai servir nas 
escolas da cidade e nas escolas das nossas próprias aldeias. Será 
importante compartilhar entre todos esses conhecimentos. Cada 
ensino é importante e as mudanças acontecem sempre na nossa 
vida (PI6, 2018). 
 
Foi muito bom e relevante esse trabalho e mostrar a realidade do 
povo indígena e não aquilo que as crianças da cidade aprendem que 
não é o certo. Que você não esqueça da gente e que volte sempre e 
fique em contato conosco. Se precisar de algo para ajudar e 
colaborar com o trabalho estaremos aqui (PI3, 2018). 
 

           
Figuras 14 e 15. Local da avaliação do material (sala de aula Escola Municipal Zozoitero); Professores  
que participaram da correção e avaliação do material de apoio. Crédito: imagens cedidas pela 
pesquisadora. 

           

 Diante das palavras dos educadores, entendeu-se que o material foi 

aprovado, e dali, seguiu para o próximo passo, quando foram aplicadas as correções 

indicadas para a sua finalização. O resultado do material de apoio construído 

encontra-se no apêndice 6. Posteriormente, a pesquisadora voltará com o material 

impresso para a entrega aos educadores e moradores indígenas da Aldeia Rio 

Verde.  

Espera-se que a construção desse material de apoio, destinado aos educadores 

não indígenas da educação básica, sirva não só para difundir as bases conceituais 

para um renovado conhecimento da sociodiversidade dos povos indígenas no Brasil 

contemporâneo, mais ainda para fornecer subsídios para o fortalecimento dos 
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estudantes no contexto escolar, e tornar mais complexo o conhecimento dos 

formadores sobre essa realidade e sobre as relações que se estabelecem no 

convívio com as diferenças culturais. 

Espera-se ainda que seja revertido paulatinamente, um quadro sombrio de 

desconhecimento a respeito de sociedades que há muito vivem nos atuais territórios 

brasileiros e que sobrevivem física e culturalmente através dos tempos, lutando, 

contra o próprio extermínio (SILVA e COSTA, 2018). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de um desafio. Um objetivo a cumprir. O medo do desconhecido. 

Conhecer o novo. Respeitar o outro. Surpreender-se com as novas descobertas. 

Entender que o tempo não é estático. Desafios. Cumprir o que se promete. 

Conquistar o objetivo. Ter um resultado. 

Se fosse para resumir toda a experiência vivenciada com esta pesquisa, 

talvez poderia ser com as palavras anteriormente mencionadas, pois fica claro que 

quando não se permite enfrentar os desafios pelo medo inicial que assusta e 

paralisa, pode simplesmente impedir de encontrar grandes verdades e até de se 

desmistificar grandes estereótipos que por vezes fazem parte de nossa história há 

muitos anos. 

Como mencionado logo no início desta pesquisa, a pesquisadora foi 

desafiada a conhecer uma etnia indígena localizada há mais de 2 000 km de sua 

residência, para que pudesse reunir informações acerca do povo conhecido como 

Haliti Paresi, com intuito de contribuir com a formação do docente não indígena para 

a aplicação da Lei nº 11.645/2008, por meio da construção de um material de apoio 

que visa auxiliar as práticas docentes no Ensino Básico. 

A vivência de campo não foi algo simples, pois primeiramente houve a 

necessidade de superar preconceitos enraizados na própria pesquisadora sobre os 

povos indígenas, como, por exemplo, o tipo de alimentação e vestimenta usada 

pelos indígenas, o uso da tecnologia dentro da comunidade, a forma de lidarem com 

o processo educacional, a forma de receberem os não indígenas e também estar 

disposta a vivenciar novas experiências.  

Houve também a disponibilidade do povo Haliti Paresi em aceitar a presença 

de uma educadora não indígena. Com o intuito de conhecer de perto todo o 

cotidiano da etnia, a pesquisadora também precisou compreender que o respeito ao 

outro vai além de aceitação. É preciso perceber o tempo certo para ouvir e ser 

ouvido, contribuir e não somente querer obter vantagens ao conhecer mais sobre o 

outro. É imergir na cultura do outro, de modo a vivenciar suas alegrias e suas lutas. 

É não julgar antes de conhecer profundamente o significado de cada ação praticada 

por um determinado grupo.  

A coleta de dados a partir dos detalhes que fazem parte da cultura Haliti 

Paresi foram essenciais para trazer as informações necessárias para a construção 

do material proposto, sendo ele aprovado pelos próprios líderes e educadores 

indígenas da comunidade pesquisada, para que os novos conhecimentos adquiridos 
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possam ser repassados à sociedade escolar não indígena, contribuindo para que os 

mais de 500 anos de história, contada na versão do colonizador europeu, possa 

então dar lugar ao protagonismo indígena.  

Os detalhes da cultura Haliti Paresi mostram não somente elementos culturais 

importantes como: alimentação, saúde, educação, modo de vida, festas, costumes 

tradicionais etc. Mas marcam a história desse povo. História que se mistura entre a 

luta de preservar a cultura tradicional para que as gerações atuais possam ser 

protagonistas e não despercebidas na contemporaneidade no mundo da qual fazem 

parte, e ainda, garantindo o que lhes é de direito.  

Compreende-se ainda que os povos indígenas não ficaram parados no 

passado. Eles se desenvolveram ao longo da história, da mesma forma como os não 

índios, buscando melhorar sua qualidade de vida para a sobrevivência de seus 

povos. Por isso, a tecnologia inserida em uma aldeia, o convívio com os não índios, 

aprender a língua portuguesa, não significa que as tradições foram perdidas, mas 

refletem a busca por meios de preservá-las.  

A luta é grande e os povos indígenas ainda não conquistaram seu lugar na 

história do Brasil em sua totalidade. Porém, hoje já se pode perceber avanços que 

poderão refletir em mudanças no futuro. Mudanças estas que só poderão acontecer, 

de fato, se os educadores não indígenas e até mesmo os indígenas, que estão na 

linha de frente, incentivem a formação de crianças e jovens a ter um pensamento 

crítico e capaz de mudar a sociedade da qual fazem parte, buscando mais 

conhecimento para colocar em prática as leis existentes.  

Mudanças que precisam do apoio das políticas públicas para que as leis 

saiam do papel. Os governos, em todas as escalas, precisam compreender a 

necessidade de valorização dos diversos povos indígenas existentes como 

realidades culturais diferenciadas, com estilos próprios de organização e 

desenvolvimento. E, também, considerando que podem ser apreciados como um 

fator de enriquecimento cultural da nacionalidade brasileira. Isso implica estabelecer 

níveis crescentes de participação dessas comunidades nas decisões que tenham 

impacto sobre seus modos de vida. 

Mudanças que podem acontecer com a ampliação de pesquisas já iniciadas 

sobre a diversidade cultural indígena e o incentivo a novas pesquisas para que se 

evidencie e se concretize a visibilidade dos povos indígenas proporcionando novos 

pensamentos e reflexões para que a diferença entre as pessoas não se torne um 

motivo para o preconceito e a discriminação. 
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É um desafio? Sim. Mas os desafios, se enfrentados, como mostra esta 

pesquisa, podem levar a resultados grandiosos e os estereótipos construídos sobre 

os povos indígenas poderão ser repensados. Não se pode desanimar! É preciso ter 

a esperança de que se pode reescrever a História do Brasil colocando os povos 

indígenas como protagonistas dela. E a educação entra nesse contexto como o 

palco para um cenário que prevê mudança, mudança no pensar e, por conseguinte, 

no agir. 

E ter esperança não significa esperar de mãos atadas, é necessário ação, 

pois “a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica” (FREIRE, 

1992, p. 4). Nesse sentido, este trabalho resultou em um produto cujos passos serão 

dados dentro dos espaços escolares não indígenas para que se possa divulgar 

acerca da diversidade étnica dos povos indígenas, objetivando dar subsídio aos 

professores não indígenas, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de refletir 

sobre essas questões. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Parecer consubstanciado do CEP/ Aprovação 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa sobre A QUESTÃO 
INDÍGENA NA FORMAÇÃO DOCENTE: construção de um material de apoio no 
ensino básico, de responsabilidade da pesquisadora Vivian Cristina Balan Fiuza. Os 
objetivos desta pesquisa são analisar e compreender como poderá ser a abordagem 
acerca dos povos indígenas destacada dentro do componente curricular de História 
para as séries iniciais da Educação Básica de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular, bem como verificar como o docente está preparado para a aplicação 
desse conteúdo, contribuindo para a prática docente com a construção de um 
material de apoio sobre a temática indígena. A sua participação na pesquisa 
ocorrerá por meio de entrevista semiestruturada oferecendo riscos mínimos, uma 
vez que os padrões éticos serão respeitados. A partir dos dados obtidos com as 
entrevistas e desenvolvimento dessa pesquisa, os participantes terão benefícios 
diretos, pois o material de apoio a ser construído auxiliará professores na prática 
docente escolar. Você terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer 
dúvida relacionada à pesquisa e poderá  ter acesso aos seus dados em qualquer 
etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa não é  obrigatória e você  pode 
desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem ser prejudicado por 
isso. Você  também não receberá pagamento pela sua  participação no estudo e 
nem haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas você terá a 
garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. Caso você  tenha duvidas sobre 
o comportamento dos pesquisadores ou sobre as mudanças ocorridas na pesquisa 
que não constam neste termo e caso se considere prejudicado(a) na sua dignidade 
e autonomia, você  pode entrar em contato com o(a) pesquisador(a) indicar o nome 
de todos por telefone ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do 
UNASP, pelo telefone: (11) 2128-6230. 
 
Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma cópia 
deste termo. 
 
Local_______________, _____, de __________ 2017. 
 
Nome do(a) participante: _____________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________ 
 
Nome do(a) Pesquisador(a): Vivian Cristina Balan Fiuza - Fone: (15) 98111 0343 
Assinatura:_________________________________________________ 
 
Nome do(a) Orientador(a): Prof.ª Dr ª. Germana P. de Leon Ramírez - Fone: (11) 
2128-6230 
Assinatura:_________________________________________________ 
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APÊNDICES 

 
Apêndice 1. Roteiro de entrevista com docentes indígenas 
 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Formação 

4. Como foi o currículo ministrado em seu curso de graduação? Teve disciplinas 

relacionadas à questão étnica-racial? 

5. Local da formação 

6. Tempo na função 

7. Atuou em outros segmentos? 

8. Desempenha outra função além da docência? 

9. Percepção pessoal acerca de seu próprio desempenho no papel. Já se 

considera formado ou busca aperfeiçoamento? No segundo caso, como 

busca complementar sua formação? Cursos? Formação em serviço? Leitura 

bibliográfica?  

10. Como planeja seu trabalho?  

11. Como descreveria o grupo de crianças com o qual trabalha?  

12. Conhece as novas propostas curriculares instituídas pela Base Nacional 

Comum Curricular? 

13. Conhece a Lei nº 11.645/2008? Como a avalia? 

14. Em sua opinião, qual a importância da aprovação da Lei nº 11.645/08, que 

torna obrigatório o ensino da cultura e da história indígena no país?  

15. Nas comemorações do Dia do Índio nas escolas brasileiras é muito comum a 

proposta de atividades em que os alunos vivenciam alguns costumes 

indígenas caracterizados com as vestes e pinturas no corpo. O que você 

pensa sobre isso?   

16. O que você pensa que poderia ser modificado sobre os povos indígenas nas 

escolas? Como isso poderia ser feito? 

17. Para um aprendizado mais rico e concreto sobre os povos indígenas e a sua 

importância na formação da história e da sociedade brasileira e mundial, é 

válido aproximar os alunos da realidade desses povos por meio de visitação? 

O que pensa sobre isso? Em sua opinião, a convivência e a integração dos 

povos indígenas na sociedade é um fator positivo ou negativo?  
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18. Qual a importância da escola dentro da aldeia? Qual o maior objetivo da 

instituição? 

19. Por ser uma escola indígena, como realizam o trabalho de forma a preservar 

os aspectos históricos e culturais? 

20. Como considera a troca de conhecimentos entre indígenas e não indígenas? 

Quais os pontos positivos e negativos dessa relação? 

21. Algumas pessoas acham que o indígena ao utilizar celular, TV, perde um 

pouco sua identidade. Qual sua opinião sobre isso?  

22. Sobre a relação do conteúdo das disciplinas e a cultura Haliti Paresi, qual a 

orientação que é dada aos professores em relação a isso? Há um grupo de 

professores que consideram estas orientações?  

23.  Esta escola auxilia ou não a manutenção da cultura Haliti Paresi? Como ela 

faz isso?  

24. Acredita que há troca de conhecimento entre professores não indígenas e 

comunidade indígena? Em caso positivo, quem mais recebe conhecimento: a 

comunidade ou os professores? Por quê?  

25. Existem dificuldades no trabalho dessa escola? Quais são elas? Como essas 

dificuldades são trabalhadas? As medidas causam efeito?  

26. O que pensa sobre o ensino acerca dos povos indígenas nas escolas não 

indígenas? O que essas escolas devem ensinar e como devem ensinar sobre 

os povos? O que gostaria que essas escolas soubessem sobre a cultura de 

vocês? Se tivesse oportunidade de ir às escolas e falar sobre sua cultura, o 

que você gostaria que eles aprendessem sobre ela? 
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Apêndice 2. Roteiro de entrevista com professores não indígenas 
 
 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Formação 

4. Como foi o currículo ministrado em seu curso de graduação? Teve disciplinas 

relacionadas à questão étnico-racial? 

5. Local da formação 

6. Tempo na função 

7. Atuou em outros segmentos? 

8. Desempenha outra função além da docência? 

9. Percepção pessoal acerca de seu próprio desempenho no papel. Já se 

considera formado ou busca aperfeiçoamento? No segundo caso, como 

busca complementar sua formação? Cursos? Formação em serviço? Leitura 

bibliográfica?  

10. Como planeja seu trabalho?  

11. Como descreveria o grupo de crianças com o qual trabalha?  

12. Conhece a nova proposta curricular instituída pela Base Nacional Comum 

Curricular? 

13. Conhece a Lei nº 11.645/2008? 

14. Em sua opinião, qual a importância da aprovação da Lei nº 11.645/08 que 

torna obrigatório o ensino da cultura e da história indígena no país?  

15. Em suas aulas, costuma abordar a temática indígena? Quando costuma fazer 

essa inserção? 

16. Existem dificuldades para abordar a temática indígena em sala de aula? Se 

sim, quais são elas? O que tem feito para superar? 

17. Você acredita que as escolas não indígenas têm abordado essa questão de 

forma apropriada?  

18. Você acredita que os professores devem ensinar sobre os povos indígenas? 

E sobre o povo Haliti Paresi? 

19. Como devem ser ministradas as aulas dentro da disciplina de História?  

20. Qual deve ser a formação do profissional que lecionará essas aulas nas 

escolas brasileiras sobre essa temática?  

21. Qual deve ser a base das escolas comuns para ensinar a temática indígena 
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no conteúdo das aulas?  

22. Nas comemorações do Dia do Índio nas escolas brasileiras é muito comum a 

proposta de atividades em que os alunos vivenciem alguns costumes 

indígenas caracterizados com as vestes e pinturas no corpo. O que você 

pensa sobre isso?  

23. O que você acha que poderia ser modificado sobre os povos indígenas nas 

escolas? Como isso poderia ser feito? 

24. Para um aprendizado mais rico e concreto sobre os indígenas e a sua 

importância na formação da história e da sociedade brasileira e mundial, é 

válido aproximar os alunos da realidade das comunidades por meio de 

visitação? Em sua opinião, a convivência e a integração dos povos indígenas 

na sociedade é um fator positivo ou negativo?  

25. Como avalia a abordagem da temática indígena nas escolas do Brasil? Em 

sua opinião, o ensino da cultura, costumes e história dos índios ainda é 

bastante superficial?  

26. Por ser uma escola indígena, como realizam o trabalho de forma a preservar 

os aspectos históricos e culturais? 

27. Como considera a troca de conhecimentos entre indígenas e não indígenas? 

Quais os pontos positivos e negativos dessa relação? 

28. A ideia que fazia sobre o modo de vida dos indígenas era diferente da 

realidade que encontrou? No que era diferente ou no que era semelhante?  

29. Tem algum aspecto do modo de vida dos indígenas que ainda hoje tem 

dificuldade em aceitar? Qual seria?  

30. A educação tem importância para os indígenas? Por quê?  

31. Como entende que se dá a relação entre o conhecimento repassado nas 

escolas e o conhecimento tradicional das aldeias? Há conflitos? Como 

percebe esses conflitos e como eles se manifestam?  

32. Algumas pessoas acham que o indígena ao utilizar celular, TV, perde um 

pouco sua identidade. Qual sua opinião sobre isso?  

33. Sobre a relação do conteúdo das disciplinas e a cultura das comunidades 

indígenas, qual a orientação que é dada aos professores em relação a isso? 

Há grupo de professores que consideram estas orientações? 

34.  O que influencia nesta aceitação ou não aceitação destas orientações 

(formação, disciplina lecionada, gênero, idade)?  
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35. Acha que a escola ajuda manter ou inibe as tradições da aldeia? Como ela 

faz isso?  

36. Acredita que há troca de conhecimento entre professores não indígenas e 

comunidade indígena? Em caso positivo, quem mais recebe conhecimento: a 

comunidade ou os professores? Por quê?  

37. Quais seriam as maiores dificuldades do trabalho junto às comunidades 

indígenas? Como essas dificuldades são trabalhadas? As medidas causam 

efeito?  

38. Quais são suas fontes de pesquisa para trabalhar a temática indígena no 

contexto escolar? 

39. O que você acredita que as escolas não indígenas devem aprender sobre os 

povos indígenas? 
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Apêndice 3. Roteiro de entrevista com moradores da aldeia 
 
 
 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Formação 

4. Qual a origem do povo paresi? 

5. Como é o cotidiano na Aldeia Rio Verde? 

6. Quais as principais tradições da comunidade Haliti Paresi? 

7. Como acontece a agricultura, a caça e a pesca dentro da aldeia? 

8. Quais as principais brincadeiras praticadas pelas crianças Paresi? 

9. Como acontecem os casamentos? 

10. Quais os principais rituais praticados pela comunidade Paresi? 

11. Como se dá a hierarquização dentro da aldeia? Quem são os principais 

líderes? 

12. Quais os principais alimentos das famílias da aldeia? 

13. Qual a importância dos idosos para a etnia Haliti Paresi? 

14. Qual a importância da língua materna dentro da comunidade Paresi? 

15. Qual a importância das histórias contadas às crianças e aos jovens da 

comunidade? 

16. Como é a construção de uma casa tradicional Paresi? Que materiais são 

utilizados na construção? 

17. Quais as principais atividades praticadas pela comunidade Paresi para a 

subsistência? 

18.  Que tipo de artesanato é produzido pela comunidade Paresi? 

19. Como são os trajes usados pela comunidade Paresi? Quando são usados? 

20. O que mudou no ritmo de vida dos moradores da Aldeia Rio verde? As 

mudanças foram positivas ou negativas? 

21. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade Paresi? 

22. O Rio Verde sofreu alterações ao longo do tempo? 

23. Qual a importância da escola dentro da aldeia? Qual o maior objetivo da 

instituição? 

24. Nas comemorações do Dia do Índio nas escolas brasileiras é muito comum a 

proposta de atividades em que os alunos vivenciam alguns costumes 
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indígenas caracterizados com as vestes e pinturas no corpo. O que você 

pensa sobre isso?   

25. O que você pensa que poderia ser modificado sobre os povos indígenas nas 

escolas? Como isso poderia ser feito? 

26. Para um aprendizado mais rico e concreto sobre os povos indígenas e a sua 

importância na formação da história e da sociedade brasileira e mundial, é 

válido aproximar os alunos da realidade desses povos por meio de visitação? 

O que pensa sobre isso? Em sua opinião, a convivência e a integração dos 

povos indígenas na sociedade é um fator positivo ou negativo?  

27. Como considera a troca de conhecimentos entre indígenas e não indígenas? 

Quais os pontos positivos e negativos dessa relação? 

28. Algumas pessoas acham que o indígena ao utilizar celular, TV, perde um 

pouco sua identidade. Qual sua opinião sobre isto?  

29. Como é o trabalho relacionado ao cuidado da saúde entre os moradores da 

aldeia? Há algum suporte para isso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

111 

Apêndice 4. Material utilizado na dinâmica durante o processo de avaliação do 
material de apoio em visita à Aldeia Rio Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT  DE  SOBREVIVÊNCIA  DO  
EDUCADOR 

  
Para alguém muito especial! 

  
  
ALGODÃO: para suavizar as quedas e amaciar o 

caminho. Ele representa a Solidariedade. 
  
CARAMELO: para adoçar sua vida e lembrar que todos 

precisam de um elogio diariamente.  Ele representa o 

Carinho. 
   
BORRACHA: para que você apague da sua memória os  
mal-entendidos que passam ocorrer. Ela representa o Perdão. 
  
CANETINHA: para você lembrar de escrever as coisas boas 

que acontecem em sua vida todos os dias. Ela representa a 

Gratidão. 
  
CHICLETE: para não esquecer de que às vezes você 

precisará se esticar para realizar suas metas. Ele representa a 

Persistência. 
  
CLIPS: para que se lembre de  juntar forças com seus 

amigos e familiares quando precisar superar os momentos 

difíceis que poderão surgir.  Eles representam a União. 
  
ELÁSTICO: para você não esquecer de ser flexível com as 

ideias e com as pessoas. Ele representa o Amor. 
  
PALITINHO: para você pegar boas ideias e aplicá-las ao 

dia a dia na sala de aula. Ele representa a Criatividade. 
  
CHÁ: para você relaxar e pensar duas vezes antes de 

agir. Ele representa a Sabedoria. 
  
GUARDA-CHUVA: para lembrar que sempre poderá contar 

com um amigo quando as “tempestades” chegarem. Ele 

representa a Fé e a Confiança. 
  
BALA DE MARACUJÁ: para acalmá-lo quando a 

ansiedade chegar, sem esquecer de que é necessário ter 

planejamento. Ela representa a Prioridade e a Organização. 
  
MOEDINHA: para lembrar que você é um educador de 

sucesso e tem um valor imensurável. Ela representa a 

Autoestima. 
  

Felicidades! 
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Apêndice 5 .Termo de Autorização de uso de imagens  
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Apêndice 6. Material de apoio docente: Os povos indígenas no contexto 
escolar 


