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Resumo 

O trabalho objetiva discutir ambivalências e desafios postos pela presença indígena nas 

Instituições de Ensino Superior, tendo como referência levantamentos e entrevistas realizadas pelo 

Projeto Rede de Saberes. Ressaltamos que chegam às universidades povos, com saberes e 

processos sociais e históricos diferenciados, marcados pela exclusão tanto social como cultural, a 

partir dos quais esperam dialogar com os saberes construídos e legitimados como universais, em 

busca de formação. Esse diálogo exige das universidades conhecer o mundo indígena e reconhecer 

a relevância dos conhecimentos produzidos por esses povos. 

Palavras-chave: Povos indígenas, Formação acadêmica, Ambivalências  

 

 

Abstract 

The essay discusses ambivaçences and challenges put forward by indigenous presence in 

Universities, departing from surveys and interviews conducted in the course of the project termed 

Net of Knowledge. One observes that students representative of peoples that have knowledges and 

very singular social - historic processes, signed by exclusion, be it social, be it cultural, arrive at 

the University, hoping to establish a dialogical process with constructed and legitimized 

knowledges as universal, in search for their training. Such a dialogue demands from Universities a 

knowledge of the indigenous world and the reconnaissance of the relevance of knowledges 

produced by these peoples. 
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Introdução 
 

Quando os portugueses aportaram neste continente, no espaço que denominaram Brasil 

viviam aqui cerca de mil povos, que falavam em torno de 1.273 línguas, segundo Aryon 

Rodrigues, com uma população estimada em alguns milhões de pessoas (apud, Franchetto, 

2000, p. 85). Passados 500 anos, o Brasil abriga ainda 230 povos indígenas, que somam, 

segundo o censo de 2010, um total de 817.963 pessoas, representando 0,42% da população 

do país. Mas, outro dado importante, para o presente texto, informa que esses povos seguem 

falando 180 línguas distintas, tornando o Brasil o país com a maior diversidade linguística 

da América
1
. No entanto, o maior desafio vivenciado pelos povos indígenas no Brasil dos 

dias de hoje, diz respeito à posse efetiva dos territórios tradicionais.  

O Estado de Mato Grosso do Sul, MS, possui uma das mais significativas populações 

indígenas do país, estimada em 67 mil pessoas, das etnias Guarani-Ñandeva, Guarani-

Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Guató e Ofaié, que, exceto os Kadiwéu, vivem em 

contextos marcados pela perda territorial e correspondente confinamento em terras 

indígenas reduzidas, com os recursos naturais profundamente comprometidos, que não 

oferecem mais condições para a sua sustentabilidade. Significativa parcela da população 

indígena regional vive, hoje, em espaços urbanos, verificando-se uma intensa inserção no 

entorno regional, como assalariados, em precárias condições, nas usinas de produção de 

açúcar e álcool e, na atualidade, muitos dentro das próprias aldeias, como professores, 

servidores em escolas, postos da FUNAI, agentes de saúde, entre outros.  

A presença de acadêmicos indígenas em Instituições de Ensino Superior, IES, no Brasil 

e em MS, é certamente um fenômeno recente e que deve ser situado no âmbito das 

profundas mudanças nas relações dos povos indígenas com o Estado e com a sociedade 

brasileira, decorrentes do novo paradigma legal definido pela Constituição de 1988. No 

caso de MS, devem ser considerados, também, os profundos impasses verificados nos 

processos relativos à recuperação dos territórios tradicionais e que acabam impulsionando 

os jovens para a busca de espaços no entorno regional
2
. Antes desse período, certamente, 

diversos índios passaram pela academia, mas que podem ser considerados como casos 

isolados e resultado de contextos particulares distintos dos que hoje marcam a presença 

indígena nas IES. 

Como resultado de intensa mobilização dos povos indígenas, de Igrejas e outros setores 

da sociedade civil, a Constituição Federal, de 1988, incluiu, pela primeira vez, um capítulo 

específico tratando dos direitos indígenas e, o que é mais importante, excluiu a perspectiva 

integracionista e etnocêntrica, reconhecendo o direito à diferença e à autonomia dos povos 

indígenas
3
.  

Cabe destacar, ainda, a relevância de novas formulações legais no âmbito 

internacional, assumidas pelo Brasil, em especial, a Convenção 169, de 1989, da 

Organização Internacional do Trabalho, OIT, aprovada pelo Brasil, em 2004, e que 

reconhece como princípio básico, também, a autonomia indígena na formulação e 

implementação de seus projetos de futuro, que passam pela defesa de seus territórios e de 

seus modos de viver. 

Passados 23 anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e de muito 
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empenho por parte dos povos indígenas para fazer saltar do papel para o cotidiano das 

aldeias os direitos aí explicitados, persiste uma enorme dificuldade e quase incapacidade 

das diversas instâncias que compõem o Estado (Executivo, Judiciário e Legislativo) e suas 

estruturas burocráticas em superar uma visão profundamente monocultural e colonialista, 

que marcou a relação histórica dos Estados Nacionais com esses povos e incorporar a ideia, 

ou a perspectiva pluricultural, ou melhor, intercultural nas políticas públicas voltadas para 

os povos indígenas (Brand, 2011).  

No entanto, não podemos desconsiderar alguns importantes deslocamentos verificados 

e que devem ser atribuídos em especial à luta cada vez mais organizada dos povos 

indígenas, que adquiriram significativa visibilidade no cenário nacional e mundial, criando 

centenas de organizações indígenas e ocupando um crescente número de espaços nas 

administrações públicas, locais, regionais e nacionais (idem, 2011).  

Esses avanços verificaram-se, em especial, no campo da educação escolar, no qual, de 

forma bastante lenta, os gestores públicos, por força do que vem disposto na mesma 

Constituição Federal
4
 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996

5
, 

vão reconhecendo o direito indígena a projetos político-pedagógicos próprios, nos quais os 

processos próprios de aprendizagem e a língua materna ocupam um espaço de grande 

relevância, não mais enquanto “língua de trânsito” para o português, mas como língua 

própria, que expressa um complexo sistema de comunicação. Nessa mesma perspectiva, 

segue a Resolução nº 3/99, do Conselho Nacional de Educação, fixando diretrizes e 

prevendo normas e ordenamentos jurídicos próprios para as escolas indígenas. No entanto, 

tanto a LDB como os demais documentos legais desse período não fazem referência ao 

acesso e à permanência de estudantes indígenas no ensino superior público e, segundo 

Amaral (2010, p. 87), muito menos ainda à oferta de um ensino superior diferenciado. 

No que se refere a propostas de educação superior, advindas dos povos indígenas, 

certamente o documento mais relevante é o da I Conferência Nacional de Educação 

Escolar Indígena, I CONEEI, realizada em Luziânia, Goiás, em 2009, sob a 

responsabilidade do MEC, em parceria com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI e o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED
6
. Nesse documento, na Parte 3, 

letra E – Das modalidades de ensino na Educação Escolar Indígena, encontramos um total 

de 10 recomendações relativas ao tema da educação superior.  

Destacamos algumas delas, que consideramos mais relevantes para este trabalho: que o 

MEC e o Conselho Nacional de Educação, CNE, iniciem um processo de “elaboração das 

diretrizes para educação superior indígena”; que as IES públicas ofereçam, além das 

licenciaturas, “cursos específicos e diferenciados nas diferentes áreas de conhecimento” e 

que as mesmas Universidades criem “programas específicos de pesquisa, extensão e pós-

graduação para professores e estudantes indígenas em todos os cursos...”, sempre com a 

ampla participação dos representantes indígenas. Incluem, ainda, o pedido de um programa 

de “bolsas de pesquisa, extensão e monitoria” para estudantes indígenas, tanto na graduação 

quanto na pós-graduação. 

Esse documento, que contou, como já destacado, com a ampla participação de 

delegados indígenas, certamente já é reflexo do que as pesquisas e os censos de 2000 e 

2010 já registraram – os povos indígenas estão cada vez mais próximos e inseridos nos 
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entornos regionais, nacional e até internacional. E, nesse contexto, percebem o ensino 

básico de qualidade
7
 nas suas aldeias e as Universidades como espaços estratégicos 

relevantes em seus esforços de melhorar suas condições de inserção, diálogo e de 

enfrentamento nesses novos territórios
8
, sem abrir mão da afirmação de suas múltiplas 

identidades e projetos de autonomia
9
.  

Buscam nas Universidades, além de uma melhor preparação para seus professores, 

formação técnica em áreas como direito, saúde, ciências agrárias, entre outras. E o que é 

muito importante para as discussões do presente trabalho, essas demandas não representam 

apenas projetos pessoais ou familiares, mas, em muitos casos, traduzem e vêm orientadas 

por expectativas coletivas de comunidades e povos. 

Tendo como referência levantamentos e discussões desenvolvidos no âmbito do 

Projeto Rede de Saberes
10

, e apoiado em autores como Walsh (2007, 2009), Santos (2005), 

Mato (2009), Amaral (2010), entre outros, e tendo como referência o que Hall (1997) 

entende por centralidade da cultura
11

, pretendemos problematizar e discutir as 

ambivalências e os desafios postos pela presença indígena nas IES, com ênfase especial no 

papel dos conhecimentos tradicionais na formação de profissionais indígenas
12

, como 

intelectuais e líderes, dos quais se espera que assumam papéis cada vez mais relevantes nos 

processos de intermediação e negociação em contextos regionais, nacionais e globais, cada 

vez mais complexos.  

Pretende-se, ainda, problematizar e explicitar os desafios postos às IES pelos 

acadêmicos índios, ao sinalizarem questões que vão além do debate em torno de políticas 

de inclusão como cotas, vagas especiais ou vagas suplementares
13

 voltadas para esses e 

outros segmentos, pois essas questões, além do seu caráter provisório, que não se aplica às 

demandas indígenas, não questionam as políticas integracionistas sob o aspecto cultural, 

que marcaram a relação com esses povos até a Constituição de 1988.  

Não lidamos com “sujeitos escolares carentes”, mas com “sujeitos étnicos diferentes”, 

frente aos quais não se trata da universalização da escolarização, apenas, ou da inclusão 

desses outros, excluídos, mas na abertura de espaços de diálogo de saberes (Brand, 2011). 

O diálogo em pauta envolve povos que, a partir de identidades étnicas distintas, são 

portadores de olhares que trazem marcas do deslocamento de mundos socioculturais e 

linguísticos distintos, e, portanto, de saberes e processos sociais e históricos também 

diferenciados. Por isso, Walsh (2009, p. 37-38), referindo-se a um “pensar e agir 

pedagógicos fundamentados na humanização e descolonização” propõem “duas vertentes 

contextuais”: uma “pensar a partir de” e a outra “pensar com”. 

 

 

Os povos indígenas e as IES no Brasil – a contextualização do problema 
 

Como já afirmado anteriormente, são fenômenos recentes de um lado, a busca de 

acesso às IES por parte dos povos indígenas, e de outro, a preocupação dessas instituições 

em estruturar iniciativas que objetivam um acesso diferenciado a esse segmento 

populacional. A forma mais utilizada pelas IES públicas para atender as demandas 

indígenas tem sido a reserva de vagas especiais ou vagas suplementares, que, como já 
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destaca Amaral (2010), não questionam e não afetam a concorrência dos demais 

candidatos, encontrando, talvez por isso, menor resistência no interior das IES
14

. 

De acordo com Lima e Hoffmann (2004, p. 171), nesse processo de busca por 

formação superior por parte dos povos indígenas, “há dois vieses diferentes, mas 

historicamente entrelaçados, que têm sido percebidos de modo separado e que, todavia, 

confluem...”. São eles: a busca por cursos de formação específica por parte dos professores 

indígenas e a procura por capacitação para gerenciar seus territórios, dentro de um novo 

cenário de crescente interdependência entre os povos indígenas e o Estado, no Brasil. 

Efetivamente, as demandas indígenas restringiam-se, inicialmente, às licenciaturas, 

tendo em vista as exigências da Lei de Diretrizes de Bases 9394/96. Em resposta, inúmeras 

experiências e projetos voltados à formação de professores indígenas foram estruturados e 

estão em andamento em diversas IES, especialmente federais
15

. 

O outro viés, a busca por formação técnica, segundo Lima e Hoffmann (2004), refere-

se à necessidade dos povos indígenas de terem quadros melhor preparados para construírem 

novos relacionamentos com o Estado brasileiro e com redes sociais nos contextos locais, 

regionais, nacionais e, até mesmo, internacionais, sem a mediação de profissionais técnicos 

não-indígenas. 

Em 2004, o Governo Federal, ao criar o PROUNI – Programa Universidade para 

Todos
16

, coordenado pela Secretaria de Ensino Superior - SESU/MEC, destinado à 

concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais para cursos de graduação e sequenciais 

em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos
17

, abre uma 

primeira brecha para que candidatos indígenas, também, acessem bolsas em instituições de 

ensino privadas e em cursos técnicos como direito, enfermagem, agronomia, entre outros. 

Segundo Amaral (2010), esse programa do Governo Federal teria atendido um total de 903 

estudantes indígenas dentre os anos de 2005 a 2007, representando cerca de 0,29% do 

montante de financiamentos repassados por esse Programa, no período. 

Levantamentos do projeto Rede de Saberes indicam que as instituições de ensino 

superior privadas ou comunitárias constituem, em muitos casos, a primeira opção para os 

candidatos índios, frente às dificuldades de acesso às Universidades Públicas. Convênios 

entre a FUNAI e algumas dessas instituições, desde o início da década de 1990, e que 

persistem em menor escala até o presente, garantiam o pagamento da metade do custo da 

mensalidade dos acadêmicos índios. Cabe destacar que diversas delas, em MS, oferecem 

descontos especiais ou bolsas sociais aos acadêmicos indígenas. Esse é o caso da 

Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, de Campo Grande, e do Centro Universitário 

da Grande Dourados, UNIGRAN, que juntas têm, em 2011, um total aproximado de 130 

acadêmicos indígenas em cursos regulares. 

O Projeto Trilhas do Conhecimento, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisas em 

Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, Laced/UFRJ realizou, em 2007, um importante 

levantamento sobre Ações Afirmativas e Licenciaturas Indígenas no Brasil
18

, acessando os 

sites de 213 IES públicas. Constatou que 43 delas, ou seja, 20% apresentaram alguma 

forma de ação afirmativa relacionada ao acesso diferenciado de indígenas ao seu corpo 

discente, sendo que 28 delas eram estaduais (65 %) e 15 federais (35 %). Também, entre 

essas 213 IES analisadas, foram localizados 10 cursos de licenciatura intercultural. Amaral 
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(2010) identificou 50 Instituições de Ensino Superior Públicas que atualmente desenvolvem 

ações voltadas às licenciaturas interculturais ou políticas de ingresso de estudantes 

indígenas por meio de vagas reservadas ou suplementares
19

. 

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, em decorrência da Lei 2.589 

de 26\12\2002, definiu um percentual de 10% das vagas em todos os cursos regulares, a 

partir de 2003
20

. Como conseqüência dessa política de acesso, que inclui um programa de 

bolsas de permanência do Governo de Estado, estudam na UEMS, em 2011, um total de 

284 acadêmicos indígenas, inseridos em diversos cursos regulares de graduação. 

Os jovens indígenas que buscam as IES podem ser fenotipicamente muito parecidos 

com os habitantes regionais com que convivem e serem até mesmo invisíveis enquanto 

integrantes de coletividades etnicamente diferenciadas (LIMA e HOFFMANN, 2007)
21

. 

Mas seguem com seus sistemas de valores e de pensamento, suas visões de mundo nas 

quais os direitos e saberes coletivos constituem-se em um diferencial importante. Seguem, 

portanto, também, como portadores de identidades diferenciadas dos outros estudantes 

regionais, pobres, negros ou brancos. 

 

 

Como ir além da inclusão 
 

São povos, com saberes e processos sociais e históricos diferenciados, marcados pela 

exclusão tanto social como cultural, que se confrontam com IES que sempre foram espaços 

identificados com os interesses das elites coloniais. Que condições têm as IES para atender 

as demandas e expectativas dos povos indígenas e contribuir para a formação de 

intelectuais capazes de atender as demandas de seus povos em sua difícil luta pela 

reconquista da autonomia, que passa pela gestão territorial e por melhores condições de 

sustentabilidade?  

Como questionar, no âmbito das IES, o alinhamento histórico com as políticas 

integracionistas, orientadas pela percepção dos povos indígenas como “passageiros” ou 

“transitórios” (Lima, 1995), cujo destino era “insumir-se” ou integrar-se através da 

superação de sua identificação étnica (Damas, 1982), construindo espaços de diálogo a 

partir do reconhecimento de que são portadores de saberes e processos sociais e históricos 

diferenciados?  

Discursivamente construídos como “seres inferiores”, que demandam “processos de 

evangelização ou aculturação” (Santos, 2005, p. 26), para atingirem “o estádio supremo do 

desenvolvimento, a civilização ocidental” (idem, 2005, p. 28), não bastam, certamente, 

mecanismos facilitadores para o ingresso dos acadêmicos índios, ou programas que 

objetivem “ampliar” o acesso ao “saber moderno”, mantendo a “subalternidade” acima 

referida (idem, 2005, p. 35).  

Segundo Walsh (2009, p. 14), ao debater políticas públicas que tencionam reformas 

educativas e constitucionais voltadas para a diversidade cultural, o marco central para tal 

contextualização encontra-se na “histórica articulação entre a ideia de ‘raça’ como 

instrumento de classificação e controle social e o desenvolvimento do capitalismo mundial 

(moderno, colonial, eurocêntrico)...”. Para a autora, “essa colonialidade do poder, que ainda 
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perdura, estabeleceu e fixou uma hierarquizada relação entre brancos (europeus), mestiços 

e, apagando suas diferenças históricas, culturais e lingüísticas, `índios` e `negros` como 

identidades comuns e negativas”  

Fixou, ainda, uma outra dimensão da colonialidade, segundo Walsh (2009, p. 15), 

também de grande relevância para as discussões neste trabalho, que diz respeito ao que 

denomina de “colonialidade cosmogônica” ou da mãe natureza, assentada “na diferença 

binária cartesiana entre homem/natureza, categorizando como não modernas, ‘primitivas’ e 

‘pagãs’ as relações espirituais e sagradas que conectam os mundos de cima e de baixo, com 

a terra e com os ancestrais como seres vivos”. Para Descola (1988, p. 132), os conceitos 

que vêm da tradição grega sempre incitam a ver na natureza uma “realidad exterior al 

hombre que éste ordena, transforma y transfigura”. Este entendimento pode ser uma das 

causas (Walsh, 2009), que dificulta o reconhecimento e a legitimação dos diversos 

conhecimentos existentes numa sociedade pluri e multicultural como a nossa e de maneira 

especial, os conhecimentos indígenas. 

Para os povos indígenas, a natureza, incluindo os animais e as plantas, o mundo 

sobrenatural e as sociedades humanas interagem e se intercomunicam constantemente. São 

povos que se norteiam pela busca coletiva de se compreender e respeitar a linguagem da 

natureza, na certeza de que a sobrevivência humana dependerá muito mais dessa 

compreensão do que da capacidade de domínio ou de transformação. Para os Kaiowá, as 

etapas que marcam o plantio e a colheita do milho vêm acompanhadas por um igual ciclo 

de rituais e rezas, destacando-se a cerimônia do batismo do milho (avatikyry), ou festa da 

xixa, que expressa bem a interdependência entre organização econômica, social e a 

religiosa. O ciclo econômico e o ciclo dos rituais religiosos se articulam. 

Descola (1988, p. 132), tendo como base suas pesquisas entre os Achuar do Equador, 

percebe um continuum entre “los seres humanos y los seres de la naturaleza”, não 

reconhecendo a existência de níveis de realidade distintas entre “la sobrenaturaleza (...) de 

la naturaleza”, posto que todos os seres da natureza “poseen algunos atributos de la 

humanidad”, sendo, no entanto, somente os humanos “personas completas, en el sentido de 

que su aparencia está plenamente conforme con su esencia”. Por isso, os Kaiowá, da aldeia 

de Panambizinho, município de Dourados, MS, relacionam o crescimento e o 

desenvolvimento dos meninos ao do milho. “Así como en el avatikyry el maiz es una 

criatura, en el kunumi pepy los niños son como las plantas” (Chamorro, 1995, p. 118) 

Walsh (2007, p. 50-51), após destacar o “giro epistêmico” provocado pelo conceito de 

interculturalidade, a partir do lugar dos povos indígenas, e que tem “como base el pasado y 

el presente, vividos como realidades de dominación, explotación y marginalización” refere-

se à “diferença” como consequência dessa passada e presente subalternização de povos, 

linguagens e conhecimentos, uma “diferença construída e imposta desde a colônia” 

(WALSH, 2009, p. 15). E, nesse contexto, o objetivo do diálogo de saberes, segundo a 

autora (2007, p. 52), “no es la mezcla o hibridación de formas de conocimiento”, nem uma 

forma de invenção do “mejor de los dos posibles mundos”, mas a construção de um novo 

espaço epistemológico que “incorpora y negocia los conocimientos indígenas e 

ocidentales”, considerando a diferença não apenas como aditiva, mas constitutiva. 

Mato (2009, p. 77-78), também, fala em “duas classes” de saber, sendo que uma delas 
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corresponderia à ciência, que teria “validade `universal`, ou seja, que resultaria verdadeiro e 

aplicável em qualquer tempo e lugar”. A outra classe de saber é caracterizada como étnica, 

popular, local ou “particular” e “não-universal” (MATO, 2009). Duas formas de 

conhecimento que expressam “dois mundos”, em que um deles é “possuidor de verdades 

absolutas”, apoiado na “superioridade da civilização ocidental” e com pretensão de um 

saber universal (idem, 2009, p. 78).  

Esse problema que perpassa a presença indígena nas IES, dificultando e de certa forma 

impossibilitando o diálogo, é muito destacado pelos acadêmicos indígenas. Eliel Benitez, 

professor e acadêmico kaiowá, da Terra Indígena Te`yikue, município de Caarapó, 

referindo-se à presença indígena nas IES, reconhece que “nossa maior dificuldade foi 

desestruturar aquilo que estava fixado” (Benites, 2009, p.29). Na mesma perspectiva, segue 

outro professor e acadêmico, Joaquim Adiala
22

, guarani da Terra Indígena de Porto Lindo, 

município de Japorã: “Muitas vezes as Universidades não querem aceitar o tipo de 

conhecimento, organização política, social e economia dos nossos povos (...). Os 

professores (das IES) não conhecem os nossos anseios e por isso não conseguem trabalhar 

com os acadêmicos indígenas”.  

Uma outra dificuldade destacada pelos acadêmicos indígenas em seu esforço de 

diálogo com os saberes trabalhados nas IES é assim explicitada por Joaquim Adiala: “os 

acadêmicos (indígenas) têm uma perspectiva e as universidades trabalham com os objetivos 

delas que muitas vezes dificultam a permanência (dos acadêmicos). Elas (as Universidades) 

só formam para o individualismo, na perspectiva do capitalismo”. E conclui, reconhecendo 

que, “se formando assim os acadêmicos não terão mais preocupação no coletivo, que são 

suas comunidades”.  

Essa mesma dificuldade é apontada por Gersem Luciano, índio baniwa, do Alto Rio 

Negro, AM. Afirma ele que “O conhecimento acadêmico é individualizado e privatizado, 

vendido de acordo com interesses pessoais e não de coletividades” (Luciano, 2009, p, 38). 

Por isso, a simples “ampliação do acesso”, além de manter os saberes indígenas à margem, 

se traduziria, também, na formação de intelectuais desconectados de seus povos e suas lutas 

e que, após concluírem seus cursos, não se sentiriam mais em condições de contribuir com 

seus povos. Aliás, esse é um fundado temor de muitos sábios indígenas, frente à crescente 

demanda dos jovens de suas aldeias em busca das IES, considerando, especialmente, 

experiências históricas recentes (Brand, 2011).  

Há, certamente, inúmeros desafios que perpassam um diálogo no âmbito das 

Universidades entre os saberes indígenas e os saberes legitimados como “universais” e 

científicos nas IES. O conhecimento, segundo os professores indígenas, “não é isolado, mas 

mais amplo e coletivo”, o que vem confirmado por Gallois (2005) e Cunha (1999)
23

, para 

quem a marca principal dos conhecimentos ou saberes tradicionais não é seu conteúdo ou 

sua antiguidade, mas “a forma como é produzido e reproduzido/atualizado”.  

Para Cunha (1999, p. 159), trata-se de um conhecimento ou de uma ciência que se 

baseia “na vida” e na “exploração dos recursos dentro de um território”. Uma liderança 

kaiowá, da Terra Indígena Te`yikue
24

, explica a forma como se dá esse ensino-

aprendizagem. “Não aprendi à toa”, afirma ele, “fui perguntando. É assim que a gente 

aprende, vai perguntando, conversando, olhando”. E conclui, afirmando que “é gostoso 
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aprender”. Para Benites, é um “conhecimento contextualizado” e não fragmentado, ao que 

outro acadêmico indígena, Lídio Cavanha, complementa: “tudo está ligado à 

espiritualidade”
25

. Portanto, o conhecimento é uma construção histórico-cultural e deve, por 

isso mesmo, ser sempre contextualizado, como afirmam os acadêmicos indígenas. 

 

 

Considerações conclusivas 
 

Os acadêmicos indígenas que buscam as IES vêm de povos marcados por longos e 

diferenciados processos históricos que, mesmo após a independência do país, seguem 

perpassados por relações de poder coloniais, como afirmam vários autores já citados. Essa 

colonialidade do poder provocou, certamente, uma enorme gama de perdas: perda de terras, 

perda de vidas e de povos, e comprometeu a autonomia e a qualidade de vida de muitos. 

Mas permitiu a esses mesmos povos construírem específicas e inéditas experiências de 

resistência, negociação e de luta coletiva, apoiados na “centralidade” de sua cultura (Hall, 

1997).  

São esses os saberes, com todas as suas ambivalências, que os acadêmicos indígenas 

trazem para dentro das IES e a partir dos quais esperam dialogar com os saberes 

construídos e legitimados como universais, em busca de melhor formação que, segundo o 

acadêmico Benites, significa contribuir para a sistematização dos conhecimentos 

tradicionais e, simultaneamente, “traduzir para o contexto e os desafios da aldeia e de seu 

povo os conhecimentos produzidos pelo ocidente”. 

Porém, ao falar em tradução, o acadêmico kaiowá logo explica que não se trata de 

traduzir esses conteúdos para o guarani, sua língua materna, mas de assumir o papel de 

“articulador, intermediário e tradutor” desses conhecimentos. O mesmo professor 

reconhece que, na medida em que assume esse papel, vem se tornando referência na aldeia, 

mas que isso exige “humildade” e disposição de sempre querer ouvir o outro, sem nunca 

“desclassificá-lo” em caso de discordância. E conclui afirmando ser “esse o problema que 

ele percebe no contexto das Universidades” (Benites, 2009). 

Por isso, Celinho
26

, índio terena e mestre em educação, entende que as Universidades 

devem “oportunizar aos intelectuais indígenas, conhecer a sua própria história” e a “história 

de manipulação e controle por parte dos organismos externos” e contribuir para que se 

preparem para serem “protagonistas” em suas comunidades, em busca de “reorganização de 

sua estrutura social”.  

Em ambos os casos, exige-se das IES conhecer o mundo indígena e problematizar, 

desnaturalizar e desconstruir classificações historicamente construídas de subalternização e 

de confinamento no local e no particular da ciência indígena, entendendo que essas 

classificações são, ainda, marcas, da colonialidade. Walsh (2009) fala em 

“interculturalidade critica”, entendendo-a como uma “prática política”, que abre 

possibilidades de diálogo e de negociação de saberes no âmbito das IES, capazes de 

questionar a construção de conhecimentos tendo como referencia o saber e o ser. O 

processo de descolonialidade proposto por Walsh (2009) poderia contribuir, também, no 

processo de ressignificação das marcas das identidades/diferenças construídas no decorrer 
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dos processos de colonização. 

Para Grünberg (2005), trata-se da aplicação de “novos paradigmas educativos que 

estimulam a necessidade de articular a ciência ocidental com os conhecimentos ancestrais 

dos povos indígenas e grupos étnicos”, objetivando possibilitar a formação e 

profissionalização dos recursos humanos. E, nessa busca por uma “outra” universidade, os 

povos indígenas poderão contar, certamente, com o apoio de outros setores sociais, que, 

também, ficaram, historicamente, à margem e tiverem seus saberes, igualmente, 

“desqualificados” e “subalternizados”, como os afrodescendentes.  

A presença de acadêmicos indígenas nas IES, além de contribuir para que se cumpra o 

que determinam a Constituição/88 e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, transforma as IES 

em instituições plurais e multiétnicas (Nascimento, 2006), e os espaços acadêmicos em 

espaços de trânsito, troca e articulação de saberes e alternativas em uma população que se 

confronta com inúmeros desafios novos (Brand, 2008). Mas, para isso, segundo Mato 

(2009, p. 88), deve-se revisar os “planos de estudo em todas as disciplinas”, incluindo 

direito, medicina, entre outras e também revisar os “modos de aprendizagem 

institucionalizados” nas IES. E, seguindo esse mesmo autor (2009, p. 89) e a título de 

conclusão, a “reflexão e o debate estão abertos, exerçamos entre nós mesmos o diálogo 

intercultural”, buscando “conhecer os outros” e aprender com eles, lembrando o alerta de 

Fleuri (2005), de que esse diálogo exige “construir contextos relacionais” entre diferentes, 

exige interação e reciprocidade intencional entre os sujeitos envolvidos. 
 

 

Notas 

 
1 Contudo, algumas dessas línguas são faladas por reduzido grupo de praticantes (por vezes, menos de 100), fato que põe 

em risco parte dessa grande diversidade cultural (cf. FRANCHETTO, 2000, p. 84-88). 
2 O entorno regional inclui espaços e setores da sociedade regional ou nacional que se situam e/ou têm interesses 

específicos junto às comunidades indígenas ou, ainda, que são objeto de interesse por parte das mesmas comunidades, 

tais como órgãos públicos, igrejas, organizações, proprietários, entre outros.  
3 O conceito de autonomia é entendido neste texto na perspectiva da Constituição de 1.988 e das lutas indígenas, sendo 

argumento recorrente nas discussões envolvendo a recuperação de territórios e das condições de sustentabilidade dentro 

desses territórios e a necessidade de melhores escolas nas aldeias e de maior acesso à formação acadêmica e à 

tecnologia, entre outras demandas.  
4 Art. 210, parágrafo 2, da Constituição Federal/1988 garante às comunidades indígenas o direito à “utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. E são cerca de 230 povos e 180 línguas, cada um com seus 

processos próprios de ensino e aprendizagem. 
5 A LDB/1996 garante uma “educação escolar bilingue e intercultural aos povos indígenas” (Art. 78 e 79) e prevê 

conteúdos e metodologias apropriadas às necessidades e aos interesses dos alunos da zona rural (Art. 28) e a utilização 

das línguas maternas para o ensino de alunos de comunidades indígenas (Art. 32). 
6 Ao invés de espaços, poderíamos recorrer, também, ao conceito de território e processos de territorialização de novos 

espaços. 
7 O entendimento do que seja ensino de qualidade, sob a ótica indígena, talvez dialogue pouco com os critérios de 

qualidade adotados nas avaliações dos órgãos federais de ensino, mas, ao contrário, deve ser referido às expectativas 

indígenas frente à educação escolar e superior. E aí temos que ter presente que lidamos como povos distintos, com 

cosmovisões próprias e, portanto, apresentam, também, expectativas múltiplas frente à educação. 
8 Ao invés de espaços, poderíamos recorrer, também, ao conceito de território e processos de territorialização de novos 

espaços. 
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9 Segundo levantamentos do projeto Rede de Saberes, ainda em andamento, em MS temos em torno de 300 acadêmicos 

indígenas, em dois cursos de licenciatura específica, e aproximadamente outros 500 acadêmicos em outros cursos 

regulares. 
10 O Projeto Rede de Saberes, desenvolvido através de parceria entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana (UFMS), objetiva, através de uma série de ações 

voltadas a monitorias, cursos complementares, acesso à informática, entre outras, apoiar a permanência dos estudantes 

indígenas em suas trajetórias nas IES. 
11 Hall (1987, p. 16) fala em centralidade epistemológica, que nos permite pensar sobre “a posição da cultura em relação 

às questões de conhecimento e conceitualização, em como a 'cultura' é usada para transformar nossa compreensão, 

explicação e modelos teóricos do mundo”. Hall (1997) entende a cultura como constituidora de todos os aspectos da 

vida social. 
12 O projeto Rede de Saberes, com apoio da Fundação Ford, organizou, no primeiro semestre de 2011, uma série de 

oficinas por áreas de conhecimento, reunindo acadêmicos indígenas, professores e assessores convidados para discutir o 

papel dos conhecimentos indígenas na formação de profissionais indígenas. 
13 Amaral (2010) estabelece uma distinção entre cotas e vagas especiais ou suplementares, considerando que as primeiras 

se caracterizam pela definição de um número determinado de vagas para um grupo social específico no cômputo das 

vagas gerais e as vagas especiais ou suplementares se caracterizam por excederem o número de vagas gerais, não 

afetando a concorrência dos demais candidatos. 
14 Na pesquisa realizada, conseguimos encontrar cotas para índios, segundo a definição de Amaral (2010), definidas 

através de lei, apenas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, o que não quer dizer que não tenha, 

eventualmente, outras iniciativas idênticas.  
15 O MEC cria, em 2004, o PROLIND - Programa de Formação Superior e Licenciaturas Indígenas – voltado para o 

atendimento da necessidade de formar e titular professores indígenas em atendimento das exigências da LDB. 
16 Através de Medida Provisória de n. 213 e convertida em Lei n.° 11.096/2005 (ver AMARAL, 2010, p. 107). 
17 O PROUNI inclui, ainda, ações de incentivo à permanência dos estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência, 

o convênio de estágio MEC/CAIXA e o FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que 

possibilita ao bolsista parcial financiar até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. 
18 Ver site <www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/educação superior_indígena> acessado em 12/10/2011. 
19 Amaral (2010, p. 122) traz interessante informação sobre os processos de seleção adotados por essas IES para o 

ingresso dos acadêmicos índios. Segundo esse autor (2010), das 50 IES analisadas, 32 delas (64%) utilizam o vestibular 

convencional como mecanismo de seleção e ingresso de estudantes indígenas, sendo a única exceção destacada pelo 

autor a Universidade Federal de Roraima (UFRR), que realiza vestibular específico.  
20 A Lei 2.605 de 06\01\2003 reservou outros 20% das vagas para estudantes afrodescendentes. 
21 Disponível em http://www.laced.mn.ufrj.br/trilhas/producoes/index.htm. 
22 Resultados do trabalho de grupos realizado no III Encontro de Acadêmicos Indígenas de MS, em Dourados, de 17-19 de 

outubro de 2008. 
23 Palestra proferida no Instituto de Estudos Avançados da USP, em 17 de junho de 1998 e publicada em Estudos 

Avançados, 13 (36), 1999, sob o titulo Populações Tradicionais e a Convenção da Diversidade Biológica. 
24 Entrevistas gravadas na aldeia Tey´ikue, município de Caarapó, em 10 de outubro de 2011. 
25 Entrevistas gravadas na aldeia Tey´ikue, município de Caarapó, em 10 de outubro de 2011. 
26 Entrevista gravada em 2009. Parte dos arquivos NEPPI/UCDB. 
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