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Resumo: 

Estudos recentes mostram que atualmente em Mato Grosso e xistem 

aproximadamente 35.000 índios de 38  diferentes etnias, em variadas situações 

de contato com a sociedade nacional. São a tendidos por diversas agências  

governamentais e vivem diferentes cotidianos que caracterizam as relações 

estabelecidas entre as aldeias e as cidades, e buscam um entendimento escolar 

nas escolas urbanas ao longo da história.  Este resumo trata da trajetória e do 

cotidiano vivido por estudantes indígenas do povo Paresi  que procuram as  

escolas urbanas de Tangará da Serra –  MT para darem continuidade aos 

estudos iniciados em suas aldeias de origem. O estudo foi realizado por meio 

da observação participante, do diálogo com lideranças indígenas locais, com 

estudantes indígenas e não-indígenas, com professores e com funcionários da 

administração de grupos  escolares.  O estudo tem como foco a tentativa de  

identificar e analisar as dificuldades e tensões que a comunidade educativa 

escolar enfrenta no convívio com a diversidade étnica caracterizada pela 

migração de estudantes Paresi  nas escolas urbanas.  Na história nota-se que a 

procura por escolas urbanas por parte dos estudantes indígenas não é um fato 

novo, mas requer uma reflexão mais sistemática na medida em que a oferta do 

ensino nas séries iniciais nas escolas das aldeias ampliou consideravelmente a 

demanda pelas séries finais nas escolas urbanas . Os Paresi  procuram as 

escolas da cidade em busca de saberes necessários ao convívio intercultural , a 

um melhor entendimento do “mundo dos brancos” e a uma capacitação para 

uma profissão ou ao atendimento dos serviços disponíveis nas aldeias. Porque 

são agentes que contribuíram para a história e são cidadãos brasileiros. Como 

as escolas urbanas desenvolvem práticas pedagógicas monocultural istas, os 

estudantes Paresi não se reconhecem nelas e o seu rendimento escolar é  

prejudicado. É necessário implementar nas escolas urbanas (e também nas 

escolas das aldeias) uma política multiculturalista de educação escolar que 

confira maior visibil idade aos membros dos diferentes grupos sociais e lhes 

garanta o exercício da cidadania plena . A oferta do ensino fundamental  

completo nas escolas das aldeias pode ser um importante passo para suprir a 

busca indiscriminada de formação nas cidades.  Historicamente a educação 

escolar indígena foi  dirigida com objetivos assimilacionistas.  A política da 

educação escolar cidadã vem sendo de finida pelo movimento indígena como 

mais uma ferramenta de trabalho e ação.  
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 Esse artigo traz saberes relevantes em relação à migração do estudante 

indígena na escola urbana em Tangará da Serra.  A escola para o estudante 

índio torna-se uma realidade no dia-a-dia, um assunto novo, uma experiência 

desafiadora, lugar onde se fo rmula e se reformulam sentidos, transformando 

valores de toda uma etnia milenar, pela introdução de novas e diferentes 

concepções pedagógicas.  

 A escola na vida do estudante índio tem um papel polít ico, ela em si é 

um local de contradições e de aprendizagens. Nela atuam forças que podem 

ser mobilizadas para alterar dentro das limitações da escola, dar contribuição 

à mudança. Por outro lado, a escola urbana não atende apenas aos filhos das 

classes dominantes, mas a um conjunto de indivíduos de diferentes cla sses,  

empenhados na busca do saber. Os estudantes índios encontram nas escolas 

das cidades outros estudantes que também lutam contra a exclusão. É bom 

lembrar que esses estudantes pertencentes a outros grupos culturais 

socialmente excluídos, também estão sujeitos a uma aprendizagem processual 

nas escolas urbanas.  

 Com a possibilidade de formação de seus próprios professores, os 

Paresi  estão redefinindo o valor e o lugar da escola na sua sociedade.  

 Historicamente no início dos anos de 1940 a Companhia de J esus,  

transferiu-se para região e ocupou parte das estruturas abandonadas pelo 

S.P.I.L.T.N (Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores  

Nacionais). Em Utiari ti  fundou-se uma escola-internato que funcionou até 

1973. Os jesuítas “recebiam”  crianças órfãs e atraíam outras para educação 

religiosa, saberes escolares, conhecimentos básicos para integração na 

civil ização brasileira.  

Numa seqüência cronológica, após as Escolas de Rondon surgiram 

escolas confessionais de entidades religiosas, posteriormente substituídas por 

Escolas Rurais,  do Distrito de Tangará da Serra,  município de Barra do 

Bugres.  

 As primeiras escolas municipais de Tangará da Serra foram criadas e 

construídas em 1987 nas aldeias: Formoso, Cabeceira do Osso e Kotítiko.  

 Segundo informações coletadas na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura - SEMEC de Tangará da Serra ,  (2008), as aldeias estão reivindicando 

atendimentos nas escolas indígenas e continuem fazendo até hoje. Dentre as 



dificuldades para construção e manutenção de escolas nas aldeias,  a Prefeitura 

aponta o número reduzido de estudantes, baixo índices de rendimento, 

tornando-se oneroso manter um professor para atender dentre dois e cinco 

estudantes de diferentes séries em uma escola. Nas aldeias Queimada e Rio 

Verde há um descompasso entre o número de crianças e adolescentes em idade 

escolar e o número de estudantes matriculados. A maioria das crianças desiste 

nas séries iniciais, o que configura um indicador de inadequação do projeto 

pedagógico de educação escolar, colocando a necessidade de analisá -lo 

cri ticamente à luz da Constituição Nacional e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação que garantem aos índios uma educação diferenciada. Há uma 

diferença muito grande entre os números de matrículas na primeira sér ie e o  

número dos que efetivamente se matriculam na quarta série, tendência que 

reproduz o cenário nacional.  

 Em determinadas aldeias se matriculam de 30 a 50 estudantes na 

primeira série e desses concluem a quarta série em torno de tr ês a oito 

estudantes (FUNAI/2006). Essa tendência excludente segue o padrão nacional 

da educação escolar do ensino fundamental , mas torna -se mais radical na 

escola indígena, conforme mostram esses dados.  Os professores das escolas 

das aldeias são índios que participaram do pro jeto Tucum e recentemente se 

formaram, outros estão cursando o 3º Grau Indígena na Barra do Bugres.  

Alguns professores ainda não terminaram o ensino fundamental.  

 Nas escolas existentes nas aldeias do sub -grupo Kozarini que vive no 

município de Tangará da Serra, os pais e as comunidades não querem que o 

professor ensine na língua materna e ameaçam tirar os filhos da escola se a 

língua Portuguesa não for prioridade. Já na escola Bacaval, no município de 

Campo Novo do Parecis, vive parte dos Waimare, dos quai s alguns foram 

levados a abandonar a língua materna na escola de Utiariti ,  porque nela a 

língua corrente era o português. O resgate e o ensino da l íngua Paresi aos 

mais jovens vêm caracterizando a ação do professor e daquela escola.  

 Os professores das escolas das aldeias, de modo geral , buscam 

responder às expectativas dos pais dos estudantes e da comunidade, ainda que 

em alguns momentos não concordem. A escola recebe novos significados,  

novas funções, ao respeitar a decisão da comunidade.  



 A escola instrumentaliza, educa os estudantes no sentido da aquisição 

de conhecimentos teórico-práticos e tecnológicos,  frente as recentes 

necessidades que, com a globalização vão crescendo. Dentro da infinidade de 

outros conhecimentos acumulados, ela busca entender e se r parte da realidade 

da aldeia em relação com a cidade.  

 Os professores das escolas nas aldeias são índios. Durante o ano letivo 

os trabalhos são supervisionados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Algumas vezes são oferecidos cursos de capacitação, ass im como técnicas de 

alfabetização, planejamento, currículo,  metodologia de ensino e avaliação.  

 A educação escolar indígena não se restringe apenas às questões  

anteriormente apontadas, mas envolvem outras problemáticas. Uma delas trata 

da escolarização de índios em escolas públicas urbanas.  

 Diante das políticas públicas o  deslocamento do índio da aldeia para 

cidade é uma realidade. Os registros deixam clara a procura  por educação 

escolar em escolas da cidade.  

A mídia escrita,  falada e televisiva tem veicu lado a imagem de índios  

em diferentes contextos e situações e sob diferentes enfoques.  Essas matérias 

muitas vezes trazem referências a sua escolaridade, e a procura em todo o 

país por escolas urbanas.  

 Em textos dos livros didáticos de história (Roberto M artins e Nelson 

Piletti ,  2000) pode-se apreender a experiência vivida pelos povos indígenas 

como uma história de exclusão, discriminação e dominação.  

 Ao colocar a questão indígena em destaque no texto da Constituição, 

garantiu-se o direito de exercer a cidadania e por conseqüência o direito de se 

organizar e reivindicar de forma concreta e objetiva.  Abriram -se 

possibilidades e apontaram-se direções.  

O reconhecimento dos direitos fundamentais enquanto sociedades 

diferenciadas são  importantes para o crescimento dos povos indígenas, não 

apenas para a consolidação da cidadania política, mas também para assegurar 

direitos expressos pela posse da terra e o acesso à educação formal.  

 A importância da nova LDB manifesta -se nas discussões sobre como 

organizar ou em o que propor para atender aos anseios das diferentes 

comunidades indígenas, especialmente pelo papel desempenhado pelas 

organizações indígenas,  suas assessorias,  indigenistas e demais apoiadores.  



 Saviani ao comentar sobre a LDB (1996),  trata do ensino de história do 

Brasil nas diversas escolas, salientando que a educação escolar deve levar em 

conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 

povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e européia.  

Cortês (2002), no artigo “Movimentos indígenas e formação de professores: 

nos intercâmbios os fios da cooperação”  mostram o reconhecimento das 

crí ticas formuladas aos textos e materiais didáticos e o novo tratamento da 

diversidade cultural  no ensino da história da formação sócio -cultural no 

Brasil, sendo que estas questões perpassam todas as áreas do conhecimento no 

interior das ações educativas. Em livros didáticos de literatura e língua 

portuguesa (Moura, 2000) constantemente são encontradas frases sobre o 

índio estudando fora da sua comunidade materna.  

Como foi frisado acima, estudantes de diversas etnias vivem em cidades 

de todos os estados brasileiros. Em Mato Grosso, esse movimento da aldeia 

para a cidade tornou-se mais visível com a expansão da fronteira econômica 

verificada após o período dos governos militares.  

 A cidade que os Paresi conheceram nos anos 60, segundo S ouza (1997, 

p.75) “era apenas um pequeno amontoado de casas, sem nenhuma infra -

estrutura, como água, esgoto, luz e telefone”. Nos anos 70, migrantes vindos 

principalmente da região Sul do país, e o movimento migratório dentro do 

próprio estado, aceleraram o crescimento da cidade.  

  Em 1976 os índios Paresi começaram a freqüentar o comércio local  

com maior intensidade. Um funcionário da Prefeitura registrou nos seus 

arquivos que “havia por parte da administração municipal, uma política de 

aproximação com os Paresi que eram convidados a participar das 

comemorações, inaugurações e outras festividades alusivas ao município”.  

Com esta aproximação os índios começaram a ter uma sintonia com os 

políticos daquela época.  

  No final  da década de 70, em viagens para fazer compras,  

ou para vender artesanato, receber aposentadoria no Banco, 

fazer tratamento médico, os Paresi  estabeleceram os primeiros  

contatos com os moradores da cidade (RAMOS COSTA, 1985 ,  

p.325).  

 

 Apoiando-se em registros por ela consultados, Ramos Costa  revela que 

os missionários protestantes serviram como ponto de apoio, como mediação 



entre aldeia e cidade. Para melhorar as pequenas estadias eles utilizavam um 

alojamento na Igreja Batista local. Ramos Costa (1985, p.328), conta que 

“Dona Angelina Ezokerocê Parecis, foi  a primeira a fixar a residência na 

cidade de Tangará da Serra, em 1980. Os demais só chegaram depois da 

instalação da Administração da FUNAI, ainda na década 80”.  

Esses índios originários de famílias que já haviam deixado as aldeias 

em diferentes situações foram acumulando períodos de migração e 

permanência nas cidades em diferentes situações. Alguns, inclusive,  estão 

ligados aos órgãos tutores por vínculos empregatícios.  

 Outros relatos de índios entrevistados na sede da FUNAI nº: 194086 em 

Tangará da Serra dão conta que “nos anos 90, famílias indígenas procuraram 

a cidade com intenção de garantir a continuidade do estudo dos filhos”  (Cf.  

depoimento de Cabixi, 2002).  

 Havia –  e ainda há - uma grande discussão em torno das parcerias a 

serem firmadas entre índios e setores da sociedade local como forma de 

“garantir o futuro dos nossos filhos”. As parcerias têm produzido novas e 

diferentes formas de se relacionar com a cidade e de se pensar o futuro dos 

filhos. Há nas aldeias muitas famílias q ue sonham com uma casa na cidade 

para poderem manter os filhos nas escolas urbanas (Cf. Cabixi,  1984, p.119).  

 Mesmo os estudantes Paresi que ainda estão nas aldeias, têm interesse 

na continuidade dos estudos na cidade, por entenderem que a continuidade de  

educação escolar em contexto urbano influi diretamente no futuro dos índios 

Paresi .  

 Em Cuiabá, existem muitas famílias Paresi , Bakairi , Bororo entre 

outras, que ali vivem e trabalham. A presença de famílias índias na cidade 

traz como conseqüência a procu ra de escolaridade para as crianças.  As 

famílias matriculam seus filhos em diferentes escolas da cidade e elas 

vivenciam - soli tariamente - o desafio de enfrentar uma educação 

monoculturalista em que eles inexistem.  

 Atualmente,  em Tangará da Serra, há um número considerável de 

famílias Paresi morando na cidade. Mas, na verdade, essas famílias circulam 

entre a aldeia e a cidade.  

 Há famílias que procuram se comunicar em português com os filhos,  

com o objetivo de facilitar a conversação quando eles forem est udar na 



cidade. Conforme aluna Paresi: “Minha mãe conversa em Português comigo 

que é “pra acostumá”  (Mãe e aluna  Kozarini  da aldeia Rio Verde).  

  O direito à cidadania, implica em reconhecimento da diferença. No 

caso da escola, esse direito se expressa n o acesso a uma educação 

intercultural.   

No campo da educação, concebida como prática social ,  

como prática cultural ,  a interculturalidade emerge como 

paradigma da educação diferenciada. O processo de 

comunicação intercultural  está l igado com a intercultural idade 

com interação simbólica que inclui  indivíduos e grupos que 

possuem diferenças culturais reconhecidas nas percepções e 

formas de conduta que de uma ou de outra  maneira buscam o 

resultado do encontro (APPLE, 1997 , p.29).  

 

A educação intercultural vem sendo proposta como forma de resolução 

do problema da educação democrática em sociedades plurais.  

A interculturalidade postula o diálogo entre culturas como 

pressuposto da prática pedagógica, orientada no sentido 

intercomunicativo entre relações lógicas já  conhecidas de e  

outras relações lógicas presentificadas na cultura do outro 

(BANDEIRA, 1995, Vol.  IV, p.31).  

 

 Em relação a interculturalidade, a educação indígena formal e informal 

passa por um processo de adaptação e mudança, porque os índios passam 

períodos dentro da cidade e outros nas aldeias. Diante das circunstâncias do 

contexto plural , os índios tentam manter um diálogo entre as culturas com que 

se relacionam de diferentes modos, buscando assegurar o seu direito à 

cidadania.  

 Pode-se dizer que na educação escolar há uma tendência ao 

monoculturalismo, como afirma Tomaz Silva:  

  Por meio da transmissão, que continua sendo socialmente 

muito desigual,  dos saberes de alcance ou pretensão universal ,  

reduz a autonomia das culturas populares e converte a cu ltura 

dominante em cultura de referência, em cultura padrão 

(TOMAZ SILVA, 1995, p.182).  

 

 A escola não quer ver nas culturas populares mais que culturas no 

sentido antropológico do termo, e isso na melhor das hipóteses; e,  

paralelamente, reforça ao mesmo tempo em que oculta a relação que a cultura 

escolar mantém com a cultura dominante. A questão está em saber em que 



medida pode-se contrapor a esta cultura dominante e transformar numa 

instituição aberta ao multicuturalismo.  

 Os estudantes indígenas estão em contato diário com cultura dominante 

na escola e na sociedade. Ainda que o espaço da diversidade esteja definido 

formalmente, na prática ele é muito restrito no cotidiano das escolas do 

“branco”.  Sem ter alternativa, os estudantes indígenas são compelidos  a 

aceitar essa dominação e a se submeter às intimações da vida urbana.  

 A maioria dos indígenas que se dirige para as cidades o faz movido pela 

necessidade de atender às demandas de ordem prática como de compras,  

consultas médicas, venda de artesanato,  re cebimento de aposentadoria, etc.  

Nesse ir e vir entre a aldeia e a cidade  são atraídos pela vida urbana e com o 

passar do tempo tecem vínculos mais permanente e até passam a morar na 

cidade como qualquer outro cidadão.  

 É preciso ter uma política educacional calcada na Lei de Diretrizes e 

Base da Educação, no que concerne à educação diferenciada, que assegure aos 

municípios com população indígena um programa especial de formação 

continuada, com apoio a dar visibilidade e voz a essas culturas negadas, no 

discurso e na prática pedagógica, pois elas não podem ficar reduzidas a lições 

ou unidades didáticas pontuais e incidentes.  Para tanto é fundamental preparar 

os professores para que tenham conhecimentos e metodologia adequados para 

trabalhar todas as questões que a diversidade étnica coloca em nível prático, 

ideológico e teórico.  

 Nos diversos contatos que tive com a escola a falta dessa formação e de 

uma orientação polít ico-pedagógica para lidar com a questão de índio em sala 

de aula ficaram claras, principa lmente em relação ao projeto político 

pedagógico. Existe um currículo comum a todos os estudantes. O estudante 

índio é escolarizado como se fizesse parte da sociedade “branca”, e como se 

essa sociedade fosse monocultural no espaço e no tempo. Ao entrar nas  salas 

de aula para uma observação participante, percebe -se a importância conferida 

ao conteúdo curricular, ao saber que ele valoriza, sem se questionar se esse 

ensino interessa a todos os estudantes, se esses saberes constituem algo 

importante para suas vidas.  

 Não se observou na escola uma consciência pedagógica de que atende 

etnias diferentes. Não há uma diretriz pedagógica no sentido de incorporar o 



conhecimento que o estudante índio traz da aldeia para a cidade e fazer desse 

conhecimento um tema de amplo debate na sala de aula, em qualquer 

disciplina, como fonte e meio de troca de conhecimento.  

Em suma esse artigo é uma contribuição para o  cotidiano da escola, que 

além de tudo,  foi possível observar a existência de dois grupos polares, numa 

permanente tensão, dificultando a aproximação dos professores em torno de 

um projeto comum. Não há uma interação, o que inviabiliza a 

interdisciplinaridade. O diretor distingue os dois grupos do seguinte modo: há 

um grupo mais aberto que discute o projeto político pedagógico da escola e as 

metodologias numa visão mais crítica. Os professores desse grupo possuem 

uma leitura de mundo mais ampla, uma visão crítica da realidade. O outro é 

um grupo fechado, conservador, avesso a qualquer mudança e que tem força 

política.  
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