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Nota editorial

A maioria dos textos aqui publicados foi entregue para publicação entre 
os anos de 2012 e 2014. A demora na publicação a partir daí é de res-
ponsabilidade do coordenador do volume.
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A educação superior de indígenas no Brasil: 
notas para balanços e possíveis perspectivas, à 
guisa de uma introdução

Antonio Carlos de Souza Lima
Laced/Museu Nacional/UFRJ

A presente coletânea reúne textos que abordam, de diferentes ângu-
los, aspectos e resultados da demanda por educação superior por parte 
dos povos indígenas no Brasil, questão à qual diversos pesquisadores e 
ativistas dedicaram sua atenção, particularmente nos últimos 15 anos. 
Dentre estes, encontram-se os pesquisadores que compuseram diferentes 
equipes enfeixadas em torno de projetos sediados no Laboratório de 
Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do Departamen-
to de Antropologia – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, fi nanciados principalmente pela Fundação Ford, mas também 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico e 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.1 Al-
guns deles estão aqui reunidos, em textos de sua autoria, apresentando 
análises de diferentes aspectos das demandas e resultados (parcialmente) 
obtidos pelos povos indígenas na luta por educação superior, bem como 

1 Refi ro-me aos projetos iniciados com Trilhas de conhecimentos: o ensino superior de in-
dígenas no Brasil (doação nº 1040-0422), Educação diferenciada, gestão territorial e in-
tervenções desenvolvimentistas: pesquisa, sistematização de conhecimentos, produção de 
material didático (doação nº 1095-0845) e A educação superior de indígenas no Brasil. 
Avaliação, debate, qualifi cação (doação nº 1110-1278-0), desenvolvidos respectivamente 
entre 2004-2009, 2009-2011 e 2011-2014. O último desses projetos contou também com 
recursos de um edital universal do CNPq e da bolsa Cientistas do Nosso Estado, da Faperj 
(Proc. E-26/102.926/2011), ambos para a proposta de pesquisa intitulada “Intelectuais 
indígenas e formação de estado no Brasil contemporâneo: pesquisa e intervenção sobre 
a educação superior de indígenas no Brasil”. Para algumas informações sobre o contexto 
de partida desses trabalhos, ver, entre outros, Souza Lima e Paladino, 2012, p. 117-160; 
Souza Lima e Barroso, 2013, p. 45-77; Paladino e Almeida, 2012; Luciano, 2013; Vianna, 
Ferreira, Landa e Aguilera, 2014; Freitas, 2015.
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as ações – e inações – da administração pública e das instituições de en-
sino superior nesse campo, sem a pretensão de abarcar a ampla gama de 
questões envolvidas e presentes nessa última década e meia.

Nesse período de tempo, um quadro ponderável de transformações 
atingiu a vida dos povos indígenas no Brasil. O censo de 2010 do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e Estatística demonstrou o crescimento 
efetivo da população indígena, assim como a sua expressiva presença em 
cidades, mudando em larga medida o que se percebia sobre esses povos.2 
Diante desse cenário e do crescente empoderamento dos povos indíge-
nas, as reações contrárias se fi zeram rapidamente sentir, até chegarmos 
ao cenário atual de grande pressão e violência sobre os povos indígenas 
e suas terras em função de uma ideologia desenvolvimentista agressi-
vamente descomprometida com a ideia de sustentabilidade e dos direi-
tos humanos e sociais. O progressivo abandono do respeito aos direitos 
coletivos à terra de coletividades organizadas, seja os povos indígenas, 
seja as comunidades quilombolas, os geraizeiros, faxinalenses etc., de 
mínimas garantias de preservação ambiental (esses foram alguns dos 
compromissos de campanha dos governos Lula, desde então sendo des-
respeitados), tem permitido a implantação de diversos empreendimentos 
econômicos (com expansão do setor elétrico, a partir da construção de 
hidrelétricas, do extrativismo mineral e vegetal e do agronegócio).

Isso tem sido possível em particular por diretrizes políticas no míni-
mo equivocadas por parte do Executivo, fi xado em um projeto de desen-
volvimento capitalista retrógrado e falido, no qual os países da América 
Latina constam como exportadores de commodities, modelo que pro-
moveu a progressiva e altíssima concentração de renda em segmentos 
sociais numericamente reduzidos, tudo isso às custas da exploração de-
senfreada das terras de coletividades tradicionais. Manteve-se a imagem 
de uma redistribuição de renda que nunca houve, já que as políticas de 
transferência de renda aos mais pobres não foram acompanhadas da 
adequada reforma tributária, tão esperada quanto longínqua, tendo es-
sas sido alicerçadas na hipertaxação das classes médias. 

Esse cenário de crescente desigualdade social também conta – e for-
temente – com a âncora de um Legislativo hostil e ignorante da realida-
de dos povos indígenas (e das próprias exigências das legislaturas que 

2 Para as transformações implicadas no Censo de 2010, ver Pacheco de Oliveira, 2012, 
p. 1.055-1.088.
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ocupam). A chamada bancada BBB (boi, bala e Bíblia), reunindo repre-
sentantes fi nanciados pelo agronegócio e pelos interesses de extração 
minerária associados a segmentos de certos matizes evangélicos (muitos 
deles fi nanciados pelos primeiros), tem agido no sentido de colocar em 
pauta toda a sorte de propostas de medidas legislativas (de emendas 
constitucionais a projetos de lei) anti-indígenas. As desculpas são esfar-
rapadas, com base em explicações pautadas em supostos “valores” que, 
além de conservadores, são antidemocráticos e contrários a tudo que foi 
construído pela luta dos coletivos etnicamente diferenciados em favor da 
defesa dos direitos humanos e do respeito à diversidade sociocultural. 
Diante de tal cenário, as conquistas de direitos pelos povos indígenas, 
seja no processo constituinte, seja no período pós-constitucional, têm se 
demonstrado tênues e ameaçadas. Para um quadro mais preciso, seria 
necessário abordar um extenso rol de medidas – e de falta delas – go-
vernamentais e legislativas numa análise meticulosa baseada em vasta 
comprovação empírica.

Mas, como a realidade é contraditória, o Estado não é coerente – 
como a sua imagem estampada no direito constitucional parece querer 
nos convencer – e as agências da administração pública são altamente 
confl itantes entre si, esse também foi um período em que foram reali-
zadas duas Conferências Nacionais de Educação (2010 e 2014) e uma 
Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (2009); em que se 
deu a luta social por ações afi rmativas, hoje mostrando inúmeros su-
cessos; e em que foram divulgados os editais do Programa de Apoio 
à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind), com recursos 
da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e, 
desde 2011, de Inclusão (Secad/Secadi), (teoricamente) da Secretaria de 
Educação Superior (Sesu) e do Fundo Nacional para o Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), levados a cabo, com amplo protagonismo, pela 
 Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena (Secadi/MEC). Esses 
editais permitiram que, em 2016, alcançássemos 27 cursos de licenciatu-
ra intercultural nas instituições de ensino superior, estaduais e federais, 
brasileiras. Sobre as licenciaturas interculturais, Kleber Gesteira Matos 
– coordenador geral de apoio às escolas indígenas de 2003 a 2004 e, de 
2004 a 2008, coordenador geral de educação escolar indígena na Secad 
– nos apresenta um texto instigante que leva a repensar muitos dos resul-
tados que foram percebidos logo de saída como positivos.
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Na gestão de André Luiz de Figueiredo Lázaro à frente da Secad 
(2007-2010), criou-se, por meio do Decreto 6.861/2009, a fi gura dos 
territórios etnoeducacionais (TEEs), instrumento de gestão pensado 
para implementar, sob marcos étnicos e territorializados, a política de 
educação escolar indígena. A política foi pensada como forma de ul-
trapassar os limites que a discordância entre os três níveis da federação 
impõe a qualquer política, em especial às de cunho social.3 Sua execução 

3 O Decreto 6.861, de 27 de maio de 2009, que “Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, 
defi ne sua organização em territórios etnoeducacionais e dá outras providências”, em seus 
artigos 6º e 7º, estabelece que: 
“Art. 6º Para fi ns do apoio de que trata o art. 5º, a organização territorial da educação 
escolar indígena será promovida a partir da defi nição de territórios etnoeducacionais pelo 
Ministério da Educação, ouvidos:
I - as comunidades indígenas envolvidas;
II - os entes federativos envolvidos;
III - a Fundação Nacional do Índio – Funai;
IV - a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena;
V - os Conselhos Estaduais de Educação Escolar Indígena; e
VI - a Comissão Nacional de Política Indigenista – CNPI.
Parágrafo único. Cada território etnoeducacional compreenderá, independentemente da 
divisão político-administrativa do País, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocu-
padas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por raízes 
sociais e históricas, relações políticas e econômicas, fi liações linguísticas, valores e práticas 
culturais compartilhados.
Art. 7o Cada território etnoeducacional contará com plano de ação para a educação 
escolar indígena, nos termos do art. 8o, elaborado por comissão integrada por:
I - um representante do Ministério da Educação;
II - um representante da FUNAI;
III - um representante de cada povo indígena abrangido pelo território etnoeducacional 
ou de sua entidade; e
IV - um representante de cada entidade indigenista com notória atuação na educação es-
colar indígena, no âmbito do território etnoeducacional.
§ 1º Serão obrigatoriamente convidados para integrar a comissão os Secretários de Educação dos 
Estados, do Distrito Federal e Municípios, sobre os quais incidam o território etnoeducacional.
§ 2º A comissão poderá convidar ou admitir outros membros, tais como representantes do 
Ministério Público, das instituições de educação superior, da rede de formação profi ssional 
e tecnológica, além de representantes de outros órgãos ou entidades que desenvolvam 
ações voltadas para a educação escolar indígena.
§ 3º A comissão deverá submeter o plano de ação por ela elaborado à consulta das 
comunidades indígenas envolvidas.
§ 4º Será assegurado às instâncias de participação dos povos indígenas acesso às 
informações sobre a execução e resultados das ações previstas nos planos.
§ 5o A comissão elaborará suas normas internas de funcionamento e reunir-se-á, no 
mínimo semestralmente, em sessões ordinárias, e, sempre que necessário, em sessões 
extraordinárias.
§ 6o A comissão acompanhará a execução do plano e promoverá sua revisão periódica.”
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foi confi rmada pela 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 
2009. Nela, um papel fundamental estava reservado aos professores in-
dígenas formados em licenciaturas interculturais e nos cursos regulares 
das universidades.

Política de difícil execução, necessitando de processos de concertação 
para cada território, sua articulação foi pensada a partir do envolvimen-
to das universidades públicas, com ou sem licenciaturas interculturais, 
nos territórios etnoeducacionais, que passariam, a partir do programa 
Observatório de Educação Escolar Indígena, a operar como centros de 
investigação e formação de pesquisadores, que alimentariam refl exiva-
mente cada território, auxiliando-os a criar estratégias próprias para a 
execução da política de educação escolar indígena. Sobre o programa, 
objeto de um único edital – quando deveriam ter sido diversos – lançado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior 
(Capes), e aspectos de sua implementação nos fala Kelly Russo em seu 
texto neste livro.

A política dos TEEs supunha, ainda, dentre outras medidas e ações, 
suporte à formação de professores indígenas através do Pibid Diversida-
de, também viabilizado pela Capes.4 Por fi m, nesse leque de programas 
de ação de governo, estava e está o Programa de Educação Tutorial (PET) 
Conexões de Saberes – articulação do Programa de Educação Tutorial ao 

 Para a íntegra do decreto, ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/
decreto/d6861.htm; acesso em: 22 jan. 2016. 

4 “O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a Diversidade – Pibid 
Diversidade, tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação inicial de professores para 
o exercício da docência nas escolas indígenas e do campo.
O Pibid Diversidade concede bolsas a alunos matriculados em cursos de licenciatura nas 
áreas Intercultural Indígena e Educação do Campo, para que desenvolvam atividades didá-
tico-pedagógicas em escolas de educação básica indígenas e do campo (incluídas as escolas 
quilombolas, extrativistas e ribeirinhas).
Objetivos:
• o incentivo à formação de docentes em nível superior;
• a contribuição para a valorização do magistério indígena e do campo;
• a integração entre educação superior e educação básica; o desenvolvimento de metodo-

logias específi cas para a diversidade sociocultural e linguística, na perspectiva do diálogo 
intercultural;

• o desenvolvimento de um processo formativo que leve em consideração as diferenças 
culturais, a interculturalidade do país e suas implicações para o trabalho pedagógico.” 

Disponível em http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid-diversidade, 
onde também podem ser encontrados relatórios dos bolsistas e maiores explicitações sobre 
o programa. Acesso em: 22 jan. 2016.
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Programa Conexão de Saberes –, objeto do importante livro organizado 
por Ana Elisa de Castro Freitas nessa mesma coleção, onde encontramos 
os graduandos indígenas refl etindo sobre suas experiências.5 

No tema que aqui nos interessa, o da demanda por educação supe-
rior por parte dos povos indígenas e das ações para supri-la, o cresci-
mento foi signifi cativo e as medidas para confrontá-lo e fazer justiça aos 
compromissos com os direitos dos povos indígenas bastante incipientes. 
Para se ter uma ideia do crescimento, em 2004, Luiz Otavio Pinheiro da 
Cunha, com base em dados da Funai referentes à concessão de variadas 
formas de auxílio fi nanceiro (às vezes chamadas de bolsas), estimava 
em torno de 1.300 os alunos indígenas no ensino superior.6 Esses indí-
genas estavam basicamente matriculados em universidades e faculdades 
particulares.

Na atualidade, estima-se que sejam mais de 10 mil alunos indíge-
nas, muitos matriculados em universidades federais e estaduais e outros 

5 Ver Freitas, 2015, mencionado na nota 1 neste texto. Os objetivos do PET Conexões de 
Saberes são, segundo a página do Programa, “Desenvolver ações inovadoras que ampliem 
a troca de saberes entre as comunidades populares e a universidade, valorizando o prota-
gonismo dos estudantes universitários benefi ciários das ações afi rmativas no âmbito das 
Universidades públicas brasileiras, contribuindo para a inclusão social de jovens oriundos 
das comunidades do campo, quilombola, indígena e em situação de vulnerabilidade so-
cial.” Disponível em http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabeti-
zacao-diversidade-e-inclusao/programas-e-acoes?id=17446. Sobre o Programa Conexões 
de Saberes em si, a página do programa descreve seus objetivos como:
“Estimular maior articulação entre a instituição universitária e as comunidades populares, 
com a devida troca de saberes, experiências e demandas;
* Possibilitar que os jovens universitários de origem popular desenvolvam a capacidade de 
produção de conhecimentos científi cos e ampliem sua capacidade de intervenção em seu 
território de origem, oferecendo apoio fi nanceiro e metodológico para isso;
* Realizar diagnósticos e estudos continuados sobre a estrutura universitária e as deman-
das específi cas dos estudantes de origem popular. A partir do diagnóstico, os integrantes 
do projeto deverão propor medidas que criem condições para o maior acesso e perma-
nência, com qualidade, dos estudantes oriundos das favelas e periferias nas instituições de 
ensino superior.
* Estimular a criação de metodologias, com a participação prioritária dos jovens uni-
versitários dessas comunidades, voltadas para: o monitoramento e avaliação do impacto 
das políticas, em particular as da área social; o mapeamento das condições econômicas, 
culturais, educacionais e de sociabilidade, a fi m de desenvolver projetos de assistência aos 
grupos sociais em situação crítica de vulnerabilidade social, em particular as crianças e os 
adolescentes.” Ver em http://portal.mec.gov.br/conexoes-de-saberes. Acesso em: 22 jan. 
2016.

6 CUNHA, 2007 [2004], p. 99.



A educação superior de indígenas no Brasil 17

tantos na rede particular.7 Para muitos indígenas com os quais manti-
vemos contato ao longo de mais de 10 anos de trabalhos e articulações 
em boa parte do país, a educação superior passou a ser uma alternativa 
(às vezes investida de expectativas exageradas) real para: 1) a obtenção 
de recursos, em especial em áreas de terras exíguas e de difícil apro-
veitamento agrícola, via profi ssionalização como professores indígenas, 
agentes de saúde e de saneamento, em cargos na Fundação Nacional do 
Índio, em posições na administração municipal ou como vereadores nas 
assembleias municipais; 2) o entendimento da avassaladora entrada das 
ações de Estado na vida cotidiana das aldeias, por meio de sua extensão 
(muitas vezes impensada e irrefl etida, mas nem por isso menos solicitada 
em alguns casos), de suas implicações, no exercício de funções de me-
diação entre a vida política cotidiana e a política estatal (e estatizante, 
ainda que, por vezes, mais como fi cção do que realidade); 3) a aquisição 
de conhecimentos percebidos como instrumentais por muitos deles para 
o estabelecimento de um diálogo menos desigual nas regiões em que 
habitam, mas, na verdade, em todas as escalas.8 Afi nal, essa foi a década 
em que articulação em redes virtuais tornou-se essencial, no Brasil, à 
mobilização dos povos indígenas.9

Isso não signifi ca que, em resposta a esse aumento da demanda in-
dígena pelo ensino superior, tenham sido formuladas políticas públicas 
compatíveis com o enfrentamento, seja da busca por acesso, seja das inú-
meras questões colocadas à permanência de indígenas nas universidades 
federais e estaduais, assim como em institutos federais de tecnologia, de 
acordo com o mapeado pelo nosso grupo de pesquisa. Diversas tensões 
em curso nesse período desconstruíram e reconstruíram possibilidades, 
comprometendo a necessária continuidade de trabalhos que precisariam 
não apenas crescer, mas também, e sobretudo, serem avaliadas, redefi ni-
das e essencialmente discutidas com os indígenas.

7 Uma matéria do Portal Amazônia atribui a dados do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a cifra de 13. 691 indígenas cursando ao menos 
uma faculdade (ver em http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/educacao/amazonas-
-lidera-numero-de-universitarios-indigenas-na-amazonia/?cHash=4de764316ec73c45eb
85ab765484f5bb, consultado em 22/01/2016). No site do Inep, não consegui localizar 
qualquer informação ou publicação que respalde tal número.

8 Para trabalhos etnográfi cos sobre a entrada de indígenas na graduação ver, entre outros, 
Goulart, 2014; Lopes, 2015; Amado, 2016.

9 Sobre esse ponto, ver Pacheco de Oliveira, 2014 e 2015.
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No início de 2011, primeiro ano do primeiro mandato de Dilma Vana 
Rousseff, já se apresentaram impasses que limitaram, em larga medida, o 
espaço da educação escolar indígena (em geral) no MEC, que havia sido 
ampliado signifi cativamente com a criação, em 2004, da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), em cuja Di-
retoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações 
Étnico-Raciais foi instalada a Coordenação Geral de Educação Escolar 
Indígena (CGEEI). Mesmo contando com uma equipe técnica exígua, a 
CGEEI conseguira desenvolver inúmeras ações, como procurei mostrar 
anteriormente. Mas a reestruturação do MEC e a saída de André Lázaro 
se somaram para conduzir os anos de 2011 e 2012 a uma grande parali-
sia. As decisões tomadas na 1ª Conferência Nacional de Educação Esco-
lar Indígena, em 2009, viram-se, em larga medida, desconsideradas, em 
especial com a união da Secad à Secretaria de Educação Especial (Seesp), 
assim transformadas em Secadi, o “i” sendo de “Inclusão”. A entrada 
de Claudia Pereira Dutra – inicialmente chefe de gabinete (2003-2004) e 
depois secretária da Seesp (2004-2011) nos governos Lula – como titular 
da Secadi tornou bastante incertas as ações governamentais relativas à 
educação para a diversidade em geral. 

Um bom exemplo das interrupções sofridas nas ações propostas e 
encaminhadas por André Lázaro é o destino da proposta de implantação 
de um programa de bolsas específi cas, no nível de mestrado e doutorado, 
para ações afi rmativas para indígenas e negros, negociado com o presi-
dente da Capes, Jorge Guimarães. Os recursos foram repassados à Capes 
ainda em 2010 e nada houve, assim como não houve qualquer cobrança 
ou ação por parte da Secadi.10

Se as agências de fomento ofi ciais não se sensibilizaram (até hoje) 
para a necessidade de ações afi rmativas na pós-graduação, em especial 
para bolsas de valores diferenciados e para etapas preparatórias pré-
vias, a Fundação Ford, através de um programa independente de sua 
estrutura principal – o International Fellowships Program (IFP), aqui 
executado pela Fundação Carlos Chagas como Programa Bolsa –, atuou 
de maneira a fornecer bolsas de maior valor e que contemplavam uma 

10 A Capes, balizada pela equívoca meritocracia contábil da produção científi ca, tem sido 
uma das agências de Estado mais resistentes às ações afi rmativas. Essa postura nunca 
mudou, apesar de programas fomentados pela Secadi.
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etapa preparatória, inclusive com aulas de português e língua estrangei-
ra.11 O programa permitiu a formação de um considerável número de 
mestres e doutores negros e, em menor quantidade, indígenas. É sobre a 
produção desses intelectuais indígenas que o texto de Mariana Paladino 
se debruça, para nos mostrar aspectos importantes de seus pontos de 
vista e pesquisas.

No tocante à educação escolar indígena, especifi camente, o longo pro-
cesso de saída de Gersem Luciano do posto de coordenador (2008-2012) 
e a demora na entrada de Rita Gomes Nascimento (Rita Potyguara) na 
mesma posição, já em 2012, agravaram ainda mais a fraca defi nição de 
projetos e ações. Quanto à educação superior de indígenas, a situação 
foi ainda mais grave. A CGEEI pôde implementar ou negociar muito 
pouco nos anos de 2011 e parte de 2012. Supôs-se que as licenciaturas 
interculturais indígenas tivessem passado a ser cabalmente orçamentari-
zadas pelas universidades que as implementaram e que souberam utilizar 
o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Uni-
versidades Federais (Reuni), suposição que se mostrou falsa, conquanto 
o fl uxo de recursos para as licenciaturas tenha se mantido, com inúme-
ros problemas e percalços a exigirem um trabalho de gestão extenuante 
por parte das suas equipes executoras.12 Creio que, sobre esse processo, 
tanto as equipes gestoras quanto os indígenas cursistas teriam muito a 
dizer sobre o racismo institucional na vida universitária.

11 Sobre o International Fellowship Program da Fundação Ford, ver http://www.fordifp.
net/. Sobre sua execução no Brasil, ver http://www.programabolsa.org.br/ifp_brasil.html 
(acesso em 22 jan. 2016). Sobre a atuação do Programa Bolsas Indígenas, ver Rosemberg 
e Andrade, 2013, p. 133-162.

12 “A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo 
ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Com o Reuni, o governo federal 
adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, 
criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, aca-
dêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem 
ser percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão 
de conclusão até 2012. As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cur-
sos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações 
pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir 
as desigualdades sociais no país. O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de 
abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educa-
ção (PDE).” Disponível em: http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni. Acesso em: 22 jan. 
2016.
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Por outro lado, ainda que saibamos que uma grande quantidade de 
indígenas acessou o Programa Universidade para Todos (Prouni), não 
temos números claros e públicos para uma avaliação nem numérica e 
muito menos qualitativa da formação, ainda que se saiba que há exem-
plos de poucas universidades particulares que dão excelente assistência 
a estudantes indígenas.13 Não há, todavia, que se saiba, nenhuma ava-
liação sobre o impacto desses programas no tocante ao ensino superior 
de indígenas, ainda que se saiba da grande expansão numérica de es-
tudantes indígenas em universidades. O resultado desse quadro geral e 
retrato do padrão de (in)ação da direção da Secadi nesses anos foi a não 
inserção no PPA 2012-2015 de ações do MEC para a área.14 

Na Fundação Nacional do Índio, que teve um papel de protagonis-
mo na viabilização do acesso e da permanência de indígenas no ensino 
superior, apesar da meta 0952 do Programa de Promoção e Proteção 
dos Direitos indígenas/Plano Plurianual 2012-2015 – Funai ter previsto 
efetivamente ações para todos os níveis da educação escolar indígena, 
a extinção da Coordenação de Educação da Funai tornou ainda mais 
nebulosa as possibilidades reais dessa execução. Completando o cenário, 
apesar da alentadora aprovação, em 26/04/2012, pelo Supremo Tribu-
nal Federal, da constitucionalidade das cotas para acesso afi rmativo às 
universidades e das propostas do MEC para sua ampliação ao nível de 
política governamental, as menções feitas, logo em seguida, de que as 
cotas poderiam ser ocupadas pela população discriminada majoritária 
mostraram mais uma vez que a diversidade sociocultural pode funcionar 
como um poderoso vetor de desigualdades quando as perspectivas são 
as de políticas homogeneizantes para grandes massas. Os prejuízos para 
indígenas, tanto mais no cenário presente, foram evidentes, já que houve 
o abandono dos programas de acesso diferenciado arduamente conquis-
tados por indígenas e seus aliados.15 

13 O Programa Universidades Para Todos “é o programa do Ministério da Educação que 
concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educa-
ção superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específi ca, a estudantes 
brasileiros sem diploma de nível superior”. Disponível em: http://siteprouni.mec.gov.br/. 
Acesso em: 22 jan. 2016.

14 Sobre este e muitos outros pontos em especial no tocante à Funai, ver Almeida, 2014.

15 Sobre os primeiros impactos da lei, ver Carvalhaes, Feres Júnior e Dafl on, 2013; e Da-
fl on, Feres Júnior e Moratelli, 2014. Ver também Souza Lima, set. 2012.
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O segundo semestre do ano de 2012, no entanto, trouxe algumas 
alterações muito importantes e alentadoras no plano da ação governa-
mental. A entrada da profª Macaé Maria Evaristo como titular da Dire-
toria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações 
Étnico-Raciais e sua posterior nomeação, já em 2013, para o cargo de 
secretária da Secadi (com a indicação do sr. Thiago Tobias para a Dire-
toria em seu lugar) alteraram o quadro de estase e bloqueio da pauta da 
diversidade nas ações educacionais. 

Tais mudanças, associadas à Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012 
(Lei de Cotas), que “dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 
e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências”, ao Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2013, que a 
regulamenta, e à Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2013, 
que “dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em institui-
ções federais de ensino”, juntamente com o Programa Bolsa Permanên-
cia, criado pela Portaria nº 389, de 9 de maio de 2013, foram algumas 
das medidas tomadas, dentre o largo conjunto de propostas para ações 
afi rmativas no ensino superior, que tendem a modifi car positivamente o 
quadro desanimador de 2011 e de parte de 2012.16 A elas se seguiu o 

16 “O que é o Programa de Bolsa Permanência?
Em linhas gerais, o Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação do Governo Fede-
ral de concessão de auxílio fi nanceiro a estudantes matriculados em instituições federais 
de ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes 
indígenas e quilombolas. O recurso é pago diretamente ao estudante de graduação por 
meio de um cartão de benefício.
A Bolsa Permanência é um auxílio fi nanceiro que tem por fi nalidade minimizar as de-
sigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de 
graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor, estabelecido pelo 
Ministério da Educação, é equivalente ao praticado na política federal de concessão de 
bolsas de iniciação científi ca, atualmente de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Para os 
estudantes indígenas e quilombolas, será garantido um valor diferenciado, igual a pelo 
menos o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, em razão de suas especifi cidades 
com relação à organização social de suas comunidades, condição geográfi ca, costumes, 
línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. Ademais, os estudan-
tes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de licenciaturas interculturais para a 
formação de professores também farão jus a bolsa de permanência durante os períodos 
de atividades pedagógicas formativas na IFES, a bolsa de permanência até o limite má-
ximo de seis meses.
Uma grande vantagem da Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educa-
ção é ser acumulável com outras modalidades de bolsas acadêmicas, a exemplo da 
bolsa do Programa de Educação Tutorial – PET, do Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação.” Disponível em: http://permanencia.mec.gov.br/; acesso em: 24 
ago. 2013. A Portaria nº 389 está disponível em: http://www.editoramagister.com/
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Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, visando 
“atender, preferencialmente, a candidatos autodeclarados pretos, par-
dos, indígenas e pessoas com defi ciência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades e superdotação”, instituído pela Portaria 
nº 1.129 do Ministério da Educação, de 17 de novembro de 2013, que 
lançou dois editais em 2014. Um deles estava voltado para a mobilidade 
acadêmica de alunos nos níveis de graduação e doutorado; o outro des-
tinava-se ao fomento de projetos de cursos de pré-formação acadêmica 
de acesso à pós-graduação.17 Este segundo edital inspirou-se claramen-
te em programa semelhante da Fundação Carlos Chagas, o Programa 
Equidade na Pós-graduação, que visou, por meio de um edital, fomentar 
cursos em universidades públicas preparatórios para a pós-graduação 
para alunos de segmentos sociais sub-representados, vigindo de 2011 a 
2014. Esses editais foram das poucas ações em que a Capes se envolveu 
juntamente com a Secadi.

Diante desse quadro mais geral, os textos de Marcos Moreira Pau-
lino e de Alessandro Barbosa Lopes abordam a presença indígena em 
universidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, respectivamente, tra-
zendo-nos um contraponto a tais balizas mais gerais, apresentando as 
formas variadas e particulares de ação das universidades na promoção 
do acesso e permanência de indígenas na educação superior, ainda que, 
nos dois casos, em estados da região Sul, mas com processos históricos 
completamente distintos.

É importante sinalizar que as mudanças que se iniciaram com a 
entrada da profª Macaé Maria Evaristo, em 2013, continuaram tendo 
desdobramentos para além do que já sinalizamos. Muitas ações foram 
desenvolvidas desde então, como a retomada das publicações, do pla-
nejamento e da ação, ainda que o trabalho de pactuação dos chamados 
TEEs tenha sido tímido. 

Em parceria com a GEEI/Secadi, com grande apoio da secretária e 
do diretor, nossa equipe realizou, em 25 e 26 de novembro de 2013, 
o seminário Educação Superior de Indígenas: balanço de uma década, 

legis_24366971_PORTARIA_N_389_DE_9_DE_MAIO_DE_2013.aspx; acesso em: 22 
jan. 2016.

17 Para a portaria, ver http://abdiasnascimento.mec.gov.br/fi les/portaria-MEC-n-1129-
-de-17-11-2013.pdf. Para os dois editais e seus objetivos, ver http://abdiasnascimento.
mec.gov.br/index.php. Acesso em: 22 jan. 2016.
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perspectivas para o futuro, propondo a realização de um balanço do 
que aconteceu em uma década (desde o seminário que organizamos em 
2004 para lançamento do Projeto Trilhas de Conhecimentos: o ensino 
superior de indígenas no Brasil, cujos resultados foram posteriormente 
publicados).18 O seminário, do qual resultou o relatório bastante deta-
lhado presente nesta publicação, teve seus principais momentos trans-
formados em vídeo.19

O seminário deixou subsídios, e o ensejo, para o enfrentamento de 
uma das mais importantes demandas dos povos indígenas no campo da 
educação superior – a proposta de criação de uma universidade inter-
cultural indígena. Assim, pela Portaria nº 52, de 24 de janeiro de 2014 
(DOU, Seção 2, nº 18, fl . 10, 27 jan. 2014), o ministro da Educação ins-
tituiu um “Grupo de Trabalho com a fi nalidade de realizar estudos sobre 
a criação de instituição de educação superior intercultural indígena que 
promova, por meio do ensino, pesquisa e extensão, atividades voltadas 
para a valorização dos patrimônios epistemológicos, culturais e linguís-
ticos dos povos indígenas, considerando-se suas demandas e necessida-
des”, do qual pude participar. O grupo trabalhou intensamente ao longo 
do ano de 2014, tendo fechado seus trabalhos só em 2015, quando, 
já sob o segundo governo de Dilma Vana Rousseff, assumiu a Secadi 
o prof. Paulo Gabriel Soledad Nacif. A profª Rita Gomes Nascimento 
passou à Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para 
as Relações Étnico-Raciais e, mais recentemente, Alva Rosa Lana Vieira 
passou à Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena.

O resultado foi entregue para apreciação e tramitação, a partir da 
Secadi, nas instâncias superiores do MEC sob a forma de um plano de 
ações concatenadas que visariam atingir o objetivo que foi pautado es-
sencialmente pelos integrantes indígenas do GT: a criação de um modelo 
inovador de universidade intercultural indígena. No fi nal da 1ª Confe-
rência Nacional de Política Indigenista, realizada em Brasília nos dias 14 
a 17 de dezembro de 2015, a presidente Dilma Rousseff comprometeu-
-se a criar a universidade indígena, o que, se feito, corresponderá apenas 
parcialmente ao planejado pelo grupo de trabalho.

18 Trata-se do já mencionado Souza Lima e Barroso-Hoffmann, 2007.

19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bUz5bBMH-Lc. Acesso em: 22 jan. 2016.
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A equipe do Laced realizou ainda, em parceria com a CGEEI-Secadi, 
a Fundação Nacional do Índio e o Instituto Internacional de Educação 
do Brasil (IIEB), nos dias 12 e 13 do mesmo mês de novembro de 2013, 
em Brasília, a ofi cina Desafi os de implementação da Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI): processos 
formativos em gestão territorial no Brasil. O texto resultante da com-
pilação das falas dos participantes e dos relatos dos grupos de trabalho 
está em etapa de fi nalização, e o seminário foi igualmente registrado em 
vídeo.20 

Como parte das ações da Secadi no período, podemos sinalizar ain-
da a inclusão do Curso de Educação Escolar Indígena: subsídios para a 
gestão etnoterritorializada na Rede Nacional de Formação Continuada 
de Professores na Educação Básica (Renafor), no nível de extensão. O 
curso foi originalmente elaborado em parceria entre Trilhas de Conhe-
cimentos/Laced e FGV Online e executado com recursos da Secad/MEC 
durante a gestão de André Lázaro. Em 2013, o curso passou a integrar 
o cadastro da Renafor, sofrendo redefi nições, mas com clara inspiração 
no trabalho anterior.21 Ele foi redimensionado de 90 para 180 horas, 
realizadas integralmente à distância, destinando-se a gestores e docentes 
de educação escolar indígena de todo o território brasileiro, e contou 
com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação 
(FNDE/MEC).22 Foram oferecidas 240 vagas, tendo o curso transcorrido 

20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7uWqSKWqdYg. Acesso em: 22 jan. 
2016.

21 Para a Renafor, ver http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=17431&Itemid=817. Acesso em: 22 jan. 2016. 

22  “O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada 
pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto-lei nº 872, de 15 
de setembro de 1969, é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministé-
rio da Educação (MEC).
Para alcançar a melhoria e garantir uma educação de qualidade a todos, em especial a 
educação básica da rede pública, o FNDE se tornou o maior parceiro dos 26 estados, 
dos 5.565 municípios e do Distrito Federal. Neste contexto, os repasses de dinheiro são 
divididos em constitucionais, automáticos e voluntários (convênios).
Além de inovar o modelo de compras governamentais, os diversos projetos e programas 
em execução – Alimentação Escolar, Livro Didático, Dinheiro Direto na Escola, Bibliote-
ca da Escola, Transporte do Escolar, Caminho da Escola, Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – fazem do FNDE uma 
instituição de referência na Educação Brasileira.” Disponível em: http://www.fnde.gov.
br/fnde/institucional. Acesso em: 22 jan.  2016.
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sob minha supervisão e do prof. Marcos Moreira Paulino. Essa primeira 
edição nacional do curso – extremamente atropelada, como tudo que se 
delineou para o fi nal do ano de 2014 e para esse ano de 2015, por conta 
da conjuntura nacional mais ampla, das greves nas universidades e dos 
cortes de verbas públicas – foi oferecida pelo Laced/Museu Nacional em 
parceria com a área de educação a distância da UFRJ, de dezembro de 
2014 até julho de 2015, mas sua preparação se deu ao longo de todo o 
ano de 2014.

Ainda que não tenhamos trabalhos específi cos sobre os mesmos, é 
importante mencionar que, durante o período abordado, realizaram-se 
os chamados Encontros Nacionais de Estudantes Indígenas, fi nanciados 
com recursos do MEC, o primeiro realizado na Universidade Federal de 
São Carlos entre os dias 2 e 6 de agosto de 2013. Na verdade, eles foram 
precedidos pelo I Congresso Brasileiro de Acadêmicos, Pesquisadores e 
Profi ssionais Indígenas, organizado pelo Centro Indígena de Estu-
dos e Pesquisas (Cinep), em Brasília, no campus da Universida-
de de Brasília, de 14 a 17 de julho de 2009. No período de 4 a 7 
de agosto de 2014, aconteceu na Universidade Católica Dom Bosco, na 
cidade de Campo Grande – MS, o II Encontro Nacional de Estudantes 
Indígenas (Enei), cujo tema foi Políticas Públicas para os acadêmicos 
e egressos indígenas: avanços e desafi os. O evento foi fruto direto dos 
Encontros de Acadêmicos Indígenas de Mato Grosso do Sul, realizados 
desde 2006 no âmbito do Projeto Rede de Saberes (UCDB, Uems, UFMS 
e UFGD) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas 
(Neppi/UCDB). Sob a coordenação dos acadêmicos indígenas foi criado 
um espaço de discussão e socialização de pesquisas e trabalhos, metas 
e desafi os para o ensino superior. O objetivo maior é contribuir para a 
formação de profi ssionais indígenas que atendam melhor as demandas 
de suas comunidades. As apresentações de pesquisas, estudos e trocas 
de experiências sobre a educação superior para indígenas em todos os 
seus aspectos (acesso, permanência, mercado de trabalho, acompanha-
mentos da gestão e formulação de políticas públicas) fazem do Enei um 
momento importante no panorama da educação superior para indígenas 
no Brasil. 

Simone Eloy Terena (bacharel em Direito pela Uems e mestre em An-
tropologia pelo Museu Nacional/UFRJ) atuou na coordenação do even-
to desde a elaboração do projeto até a prestação de contas. Destacou-se, 
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juntamente com a coordenação organizadora, no desenho deste evento, 
que teve como principal conquista a qualidade e maturidade dos traba-
lhos e debates que, em grande maioria, eram apresentados por indígenas.

O III Enei foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina 
entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro de 2015. Esses encontros 
vêm sendo oportunidades para a discussão e socialização de postulados 
teóricos e metodológicos, assim como de posicionamentos políticos pre-
sentes em pesquisas voltadas para o ensino superior indígena, saberes lo-
cais, educação, saúde, gestão territorial, direito, entre outros. Um espaço 
privilegiado que tem como interlocutores os pesquisadores indígenas, 
sobretudo no que tange a práticas educativas em contexto intercultural. 

Muitas outras ações e processos correram paralelos aos aspectos da 
(in)ação governamental aqui delineados. O emaranhado de redes, con-
cepções e ações que encontraram um espaço de discussão sobre a educa-
ção superior de indígenas será objeto de uma visão de síntese que retrate 
essa dispersão, capaz de abarcar projetos muito distintos. Decerto, os 
intelectuais indígenas formados e em formação são os mais habilitados a 
fazê-lo, avaliando o quanto suas demandas foram infl etidas por projetos 
muito diferentes daqueles por eles almejados.
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Licenciaturas interculturais “indígenas”: 
um debate necessário

Kleber Gesteira Matos

1. Introdução

Povos indígenas muito diversos, dispersos em um vasto território, com 
diferentes histórias de confronto e interação com grupos da “sociedade 
envolvente”. Uma única receita: inserção de escolas em sistemas públi-
cos de ensino, formação de professores em regime de alternância, va-
lorização da “cultura de cada povo” entre outros ingredientes. Receita 
difundida por um discurso recheado de noções incorporadas, na maioria 
das vezes de modo pouco refl exivo, pelos diversos atores. Insatisfação 
generalizada com resultados pouco avaliados. Este parece ser o pano-
rama mais geral da chamada “educação escolar indígena” no Brasil em 
2014. 

Até 1991, a política de educação escolar para povos indígenas foi 
conduzida por órgãos indigenistas federais que, em tese, centralizavam 
as ações do Estado brasileiro para estas populações. As escolas ditas 
indígenas eram escolas do Estado sob a responsabilidade do Serviço 
de Proteção aos Índios (SPI) e depois da Fundação Nacional do Índio 
(Funai). Naquele ano, a condução da política muda de endereço, mas 
permanece na esfera federal. O que parecia uma grande ruptura não 
passou de um simulacro, pois, persistiram as práticas político-adminis-
trativas que tinham o objetivo de impedir a autonomia dos povos indí-
genas na condução das escolas implantadas em seus territórios. Nesta 
nova confi guração as escolas para os povos indígenas continuaram sob o 
controle de agências do Estado, agora secretarias estaduais e municipais 
de Educação. 

O modelo implementado pelo Estado brasileiro a partir de 1991 foi 
criado por organizações não governamentais de apoio a alguns povos in-
dígenas. O governo federal incorporou suas diretrizes pedagógicas e di-
dáticas e, simultaneamente, inviabilizou a possibilidade de direção mais 
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autônoma por parte das comunidades indígenas. Desta forma, embalan-
do sonhos e ilusões pedagógicas, muitos lutavam para criar “uma nova 
educação escolar indígena”, enquanto prosseguia a institucionalização 
deste pretenso “novo modelo” sob controle político e administrativo 
das agências educacionais do Estado. Os órgãos estatais que conduziram 
as políticas indigenistas setoriais difundiram discursos coerentes com o 
princípio legal, no entanto, suas respectivas práxis político-administrati-
vas nunca se aproximaram deste ideal. 

No correr da década de 1990, foi criado um amplo consenso a res-
peito do ideário da educação escolar dita indígena. Esta situação é retra-
tada no texto da antropóloga Aracy Lopes da Silva: 

(...) distintas autorias (...) nos mais diferentes pontos do país refl etem 
um consenso que está dado nos documentos ofi ciais. Se, à primeira vis-
ta, a existência do consenso pode parecer positiva – já que remete aos 
fundamentos daquilo que se convencionou chamar de “educação dife-
renciada” – por outro lado, é inquietante tal homogeneidade quando 
se conhece a extrema diversidade de situações reais (econômicas, his-
tóricas, culturais, linguísticas, políticas) vividas pelos povos indígenas 
e a multiplicidade de avaliações que fazem de suas condições atuais e 
de perspectivas que elaboram sobre seu futuro. E inquietante também 
quando se conhece a já mencionada distância efetiva que há entre o 
plano do discurso sobre a educação escolar indígena no país e a prática 
escolar e educacional nas aldeias (SILVA, 2001).

Diante destas constatações, a autora argumenta: “(é) urgente a con-
solidação, entre nós, de uma antropologia crítica da educação escolar 
indígena” (SILVA, 2001). A análise crítica proposta precisa contar com 
a participação de especialistas das universidades brasileiras com expe-
riência em pesquisas nesta temática. Fortuitamente, a proposta coincide 
com a criação dos projetos de licenciaturas para professores indígenas. 

Na visão otimista de alguns, estava aberta a possibilidade dos povos 
indígenas deixarem de ser objetos de estudo, e assumiriam o papel de su-
jeitos em projetos “interculturais”. No entanto, pouco desta possibilida-
de se concretizou. Os cursos universitários criados para formar professo-
res indígenas – em 2013, mais de 20 universidades já ofereciam este tipo 
de curso – na sua maioria, não se mostraram capazes de impulsionar 
as pesquisas e realizar as análises críticas necessárias. O presente texto 
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pretende fazer uma contribuição neste sentido. Na composição deste do-
cumento busco destacar os pontos polêmicos dos chamados projetos de 
licenciatura “indígena” para futura discussão.

Na tentativa de contextualizar a abordagem sobre as licenciaturas 
“interculturais indígenas” apresento alguns tópicos a respeito das di-
mensões quantitativas e qualitativas da educação escolar indígena.

2. Educação escolar indígena: muita discussão político-
pedagógica e pouca atenção às formas de gestão.

A experiência nos diz que para garantir o bom funcionamento dos níveis 
e modalidades de ensino junto à população indígena, precisaríamos con-
tar, entre outros, com programas de formação de gestores de políticas de 
educação diferenciada; programas de formação de professores (índios e 
não índios); programas para a produção de livros e materiais didáticos 
em consonância com uma política linguística defi nida de forma parti-
cipativa; programas de fortalecimento de conselhos escolares e formas 
de controle do uso correto dos recursos públicos e propostas efi cazes 
de garantia da gestão indígena autônoma em seus sistemas de ensino 
diferenciado.

Uma ligeira inspeção no que foi implementado a partir de 1991 pa-
rece indicar que o MEC desenvolveu um leque de ações que abrangem 
de forma sistêmica a dimensão curricular da chamada educação escolar 
indígena, sem possibilitar, no entanto, as necessárias inovações no campo 
da gestão. Além disto, prevaleceu a oferta de um modelo excessivamente 
propedêutico, com raras aberturas para o ensino técnico. 

Esta questão está relacionada à implantação em universidades públi-
cas de cursos de licenciaturas específi cas para a formação de professores 
indígenas. Analisando informações relacionadas a estes cursos, encon-
traremos motivos para comemorações e para críticas e sugestões que 
serão objeto das seções fi nais deste texto.

Depois de um longo período de reelaboração de ideias propostas 
por missionários fundamentalistas (o ensino bilíngue), pelo Estado (a 
tutela) e por especialistas universitários e/ou militantes de organizações 
não governamentais, (a interculturalidade), a educação escolar orga-
nizada em resposta às demandas indígenas ainda apresenta enormes 
problemas. 
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3. Escolas e Alunos Indígenas no Brasil – 2014

Os resultados da escolarização de crianças e jovens indígenas são muito 
diversifi cados. Pode-se relacionar um conjunto de boas experiências em 
que os alunos aprendem de forma criativa a colecionar exemplos de ver-
dadeiros desastres. Os dados preliminares do Censo Escolar Inep/MEC 
2014 contabilizam centenas de escolas e milhares de alunos relacionados 
à educação escolar entre os povos indígenas. 

Gráfi co 1. Escolas indígenas por dependência administrativa (Brasil, 2014)

2 
1.380 1.590 

Privadas Estaduais Municipais
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Gráfi co 3. Matrículas em escolas indígenas, 2014
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Os números são expressivos: 216.766 estudantes, 2.972 escolas – em 
média 73 alunos por escola e cerca de 16.384 professores no total (cerca 
de 90% deles indígenas). Traduzindo estas cifras em termos de recursos 
fi nanceiros podemos fazer a seguinte estimativa: considerando os recur-
sos do Fundeb e os programas do FNDE, cada aluno indígena signifi ca 
um investimeto médio, ao longo de um ano, de aproximadamente R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). Estima-se, portanto, um total próximo a um 
bilhão de reais vinculado à educação escolar de crianças, jovens e adul-
tos indígenas em todo o Brasil.

Estas informações despertam nossa atenção para alguns graves pro-
blemas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
a população indígena no Brasil era de 817.963 indivíduos1 em 2010. 
Isto signifi ca que a taxa de escolarização entre os povos indígenas está 
próxima a 26,5%. Cotejando este dado com as informações da pirâmide 
etária dos povos indígenas2 elaborada pelo IBGE, chegamos à conclu-
são que aproximadamente 43% da população indígena no país poderia 
estar matriculada em uma escola indígena. A matrícula potencial nestas 
escolas seria de aproximadamente 351 mil estudantes. Onde estão estes 
milhares de estudantes? 

Outra questão importante está relacionada à distribuição da matrí-
cula entre os diversos níveis de ensino:

Gráfi co 4. Matrícula em escolas indígenas: percentual de cada nível de ensino, 2014
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1 Disponível em: http://indigenas.ibge.gov.br/grafi cos-e-tabelas-2. Acesso em: 2 nov. 2014.

2 Disponível em: http://indigenas.ibge.gov.br/piramide-etaria-2. Acesso em: 2 nov. 2014.
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Observa-se que cerca da metade dos alunos indígenas estão em clas-
ses de 1ª a 4ª séries. Mesmo considerando a predominância de crianças 
e jovens entre os indígenas, suspeita-se que simplesmente não há oferta 
adequada dos demais níveis de ensino. O gráfi co destaca que apenas 
6% da matrícula corresponde a alunos do ensino médio, o que reforça 
a conclusão anterior.

Comparando os percentuais acima com os números correspondentes 
para toda a matrícula da educação básica no Brasil: 

Grático 5. Distribuição percentual entre os diversos níveis de ensino da matrícula 
em escolas indígenas e médias correspondentes para todo o Brasil, 2010 
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No gráfi co anterior, as informações referentes à população indígena 
estão explicitadas nas barras de cor mais escura. Comparando com a 
distribuição da matrícula para todo o Brasil, só podemos concluir que 
há uma grande demanda reprimida no interior das terras indígenas, ou, 
o que é mais preocupante: boa parte desta demanda está sendo atendida 
nas periferias de dezenas de cidades brasileiras.

Em todo o Brasil, de acordo com os dados preliminares do Censo 
Escolar 2014, apenas 36 estudantes estão cursando o ensino técnico em 
uma escola no interior das terras indígenas. Considerando a enorme ca-
rência de técnicos capazes de colaborar decisivamente para a sustentabi-
lidade das terras indígenas,  a conclusão é inevitável: o atual modelo de 
educação escolar indígena precisa ser revisto em profundidade e uma das 
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providências necessárias é a imediata articulação entre escolas indígenas 
e a rede federal de ensino tecnológico no país.

4. Escolas indígenas em precário estado de funcionamento: um 
exemplo. 

Em meados de 2012 pude acompanhar, por 15 dias, as atividades diárias 
de uma escola indígena no Maranhão. O relato a seguir refl ete apenas 
parte dos problemas desta escola.

Quarta-feira, 6 de junho, 9h, a escola está vazia. Como nos outros 
dias, as aulas de hoje terminaram mais cedo. Os alunos voltaram para 
casa sem merenda, levando o único caderno, recebido em março, já qua-
se todo usado, preenchido de cópias do que os professores escreveram 
no quadro.

A escola possui uma espécie de varanda com piso de cerâmica. Terra, 
areia e papel estão por todo lado. Em torno da escola, mais sujeira. Res-
tos de materiais trazidos da cidade estão espalhados no chão. Pedaços de 
papel, plástico, lata velha, caco de vidro, pilha enferrujada permanecem 
no espaço onde as crianças brincam.

Uma porta dá acesso ao cômodo que deveria funcionar como can-
tina. Empurro a porta e um bando de morcegos sai voando. Móveis e 
caixas manchados por fezes escuras atestam sua presença contínua nas 
dependências da escola. Não encontro outros equipamentos escolares. 
Não há depósito para utensílios ou sala para professores.

Mais de três mil livros didáticos, enviados pelo Ministério da Edu-
cação, estão amontoados na casa da Funai, onde são alojados parte dos 
professores não indígenas da escola. São livros em português, comple-
tamente descontextualizados, mas, ainda assim, destinados aos alunos 
indígenas das séries iniciais de ensino fundamental. Dezenas estão im-
prestáveis de tão sujos e amarrotados. Outros enrugados, com folhas 
e capas se soltando, certamente foram expostos à chuva ou ao sereno. 
Poeira, terra, fezes de morcego inutilizam muitos deles. 

Entro na primeira sala de aula. O ambiente que deveria ser amplo, 
arejado e iluminado, é exatamente o oposto. Tão escuro que certamente 
exige luz acesa para que os alunos acompanhem as aulas. A única janela 
está coberta por tijolos vazados, deixando a sala quente e abafada. Deve 
ser difícil para o professor manter sua turma atenta em local tão pouco 
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atraente. O telhado da escola está danifi cado em vários pontos. Agora, 
por onde passa a luz do sol no “inverno”, deve passar muita chuva. 

Surpresas no mobiliário: em vez de mesas e cadeiras pequenas e ade-
quadas para os alunos das séries iniciais, vemos “modernas” carteiras 
tipo “universitário”, certamente muito mais caras que as mesinhas.

O quadro verde da sala tem a metade de sua extensão coberta por 
outro, branco, todo rabiscado e manchado de pincel atômico. Em pouco 
tempo será mais uma sucata a poluir o pátio da escola. A mesa do pro-
fessor é do tipo convencional, mas apresenta um grande desgaste no seu 
tampo, aparentemente causado por fogo.

Estou no interior de um edifício público construído para abrigar cen-
tenas de crianças. Este edifício é a base sobre a qual funciona uma escola 
indígena, que, no discurso, seria intercultural, bilíngue, específi ca, dife-
renciada e de qualidade... Impossível conter o abatimento que se acentua 
quando copio o que está registrado no quadro branco de uma das salas:

Escola Estadual Indígena, 6/6/12

la, le, li, lo, lu, lão

ma, me, mi, mo, mu, mão

 Sei que as aulas começaram em fevereiro. Durante a estadia nos 
arredores da escola, pude constatar que, no turno da manhã, o tempo 
total de aulas não supera duas horas diárias. Mesmo assim, este curto in-
tervalo de tempo deveria ter proporcionado aos alunos uma progressão 
superior ao registro do quadro.

Os aspectos materiais e organizacionais da escola confi guram um 
desastre. O que dizer de aspectos menos tangíveis como o aprendizado? 
Seria possível avaliar o dano aos alunos? Muitos dias letivos, poucas 
horas de trabalho escolar, muito tempo dedicado a copiar informações, 
muitas vezes sem sentido. O que estão aprendendo, de fato, os alunos 
dessa escola? O que sentem e pensam a respeito disso os pais, os líderes 
da comunidade? Por que essa situação se arrasta sem nenhuma perspec-
tiva de melhora?

Que representações fazem das políticas indigenistas, do trabalho das 
autoridades estaduais e federais, os líderes indígenas ao confrontarem 
nossos discursos com a realidade estampada na escola?
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Que tipo de crença nas instituições públicas construímos quando 
propomos uma educação escolar recheada de adjetivos e mantemos 
em funcionamento um arremedo de escola? O edifício da escola é uma 
contundente peça de acusação a respeito da incapacidade dos agentes e 
agências do Estado brasileiro.

O calendário escolar

A quarta-feira 6 de junho era véspera de feriado. Ocorre que 7 de junho 
é dia de Corpus Christi! Todos os feriados do ano civil são dias sem 
aula na terra indígena. Dessa forma, datas sem o menor signifi cado para 
aquela comunidade, como o Carnaval, são dias sem aula.

Períodos de reclusão ou luto, nos quais as famílias devem observar 
regras internas próprias e evitar uma série de atividades, se tornam um 
problema para os jovens alunos, constrangidos a faltar às aulas ou a não 
participar integralmente de atividades muito mais signifi cativas junto a 
seus parentes. O desajuste entre o calendário escolar, calcado nas escolas 
urbanas e a vida do povo indígena é motivo de muitas queixas.

Os professores não indígenas cobram presença às aulas mesmo nos 
períodos de atividade intensiva na roça, quando os alunos aprendem 
princípios básicos a respeito das atividades econômicas e simbólicas dos 
seus pais. O mesmo ocorre nos dias de festas e nos períodos de caça e 
coleta.

A exigência de seguir o calendário genérico da Secretaria de Edu-
cação faz com que novos absurdos aconteçam, como, por exemplo, a 
iniciativa de instalar, de modo precário, uma espécie de “transporte es-
colar” entre o acampamento ao lado dos roçados e a escola, para trazer 
e levar crianças cujos pais estejam nas atividades agrícolas.

Ensino e aprendizagem

Nesta escola todos os professores do turno da manhã são indígenas. Sua 
missão é alfabetizar e ensinar rudimentos de cálculo para sete turmas 
que estão frequentando o 1º e o 2º ano do ensino fundamental. Como 
apenas três ou quatro comparecem todos os dias, pelo menos três salas 
fi cam superlotadas, com mais de 40 alunos.
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Desde fevereiro, os professores insistem em alfabetizar em portu-
guês. Após as aulas, encontramos inúmeras sequências de sílabas para 
recitação e memorização. São quatro meses de pa, pe, pi, po, pu, pão ou 
de “continhas” mesclando, sem muita lógica, operações de soma, multi-
plicação e subtração.

Sabe-se que depois de sofrerem processos escolares diversifi cados, os 
professores indígenas foram formados em um curso de magistério que se 
arrastou por anos. O curso, promovido pela Secretaria Estadual de Edu-
cação, conseguiu garantir a execução de etapas de ensino presencial, em 
geral de 30 dias. Dessa forma, os professores indígenas tiveram, na me-
lhor das hipóteses, 200 dias letivos em mais de quatro anos de formação. 
Estes dias letivos foram equivalentes a todo o ensino médio. Sem ensino 
presencial em terra indígena e sem outras atividades de formação, o gru-
po de professores não tem condições, mesmo que queira, de conseguir 
bons resultados em sua complexa tarefa de ensinar as crianças nas séries 
iniciais do ensino fundamental. E as aulas no turno vespertino? Este é o 
registro de frases escritas pelos professores não indígenas que trabalham 
à tarde e à noite: 

Complete as frases de modo adequado utilizando fl oco ou foco:

Preciso consertar o _________ da minha máquina fotográfi ca.

Vou encher de ___________ as almofadas da sala.

Outro exemplo:

Avaliação de históriaQuantos anos durou o Império Romano do Ocidente?

Cite os anos que o império Justiniano governou o Império Romano do 
Ocidente.

Qual é a capital do Império Romano do Ocidente?

Qual era a religião do Império Romano do Ocidente?

Terceiro exemplo:

Avaliação de ciências

Nome:
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Complete:

A lua e estes pontos brilhantes são ___________

As estrelas têm luz_________________

Se computarmos o tempo empregado nas salas de aula e confron-
tarmos com a aprendizagem dos alunos, teremos que reconhecer que o 
prejuízo é quase total. Sabe-se que é muito mais adequado alfabetizar a 
criança em sua língua materna, desenvolvendo uma gama diversifi cada 
de atividades, incluindo as lúdicas e recreativas. Da mesma forma, o 
ensino da Matemática deveria sofrer uma forte infl exão no sentido de 
um ensino mais criativo e referenciado na experiência social dos alunos.

O mesmo pode ser afi rmado a respeito do turno vespertino, onde 
deviam trabalhar, simultaneamente, cerca de 12 professores não indí-
genas. No período que observei o funcionamento da escola, constatei a 
presença de sete dos 12 contratados. 

Pude observar que o período total de aulas pouco excede o tempo 
empregado pelos professores indígenas, no turno da manhã. Conversan-
do com os professores lotados na escola, ouvi as seguintes informações:

  O salário do professor “de aldeia” já está congelado há mais de qua-
tro anos;

  A última atividade de formação continuada organizada para os pro-
fessores foi em 2009;

   Os professores não dispõem de material para uso em sala de aula, 
quando necessitam de lápis, giz, cartolina, papel branco e outros ma-
teriais, só lhes resta comprar, com seu próprio salário, o que preci-
sam para lecionar;

  Pelo menos dois dos professores não indígenas são pessoas que subs-
tituem os titulares, a troco de parte do salário que é embolsado pelos 
primeiros.

Sem direção, sem coordenação pedagógica, sem assessoria, sem for-
mação continuada, presenciei na aldeia a uma simulação de educação es-
colar. Sem supervisão por parte dos órgãos executivos da educação, sem 
uma coordenação sintonizada com as necessidades de seu povo e sem a 
interlocução com seus líderes, a escola indígena é uma escola à deriva.

Infelizmente, este não é um caso isolado. Se recolhermos os docu-
mentos indígenas apresentando denúncias, demandas e reivindicações 
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às autoridades educacionais em todo o país, veremos que um número 
expressivo de escolas indígenas apresentam parte dos problemas apon-
tados acima.

5. Desempenho de alunos indígenas no Exame Nacional do 
Ensino Médio 

Em busca de acesso ao ensino superior, todos os anos centenas de alunos 
indígenas participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esta 
participação nos traz informações e indicadores para discutir o desempe-
nho daqueles que se declaram indígenas no ato de sua inscrição no Enem. 

Segundo o site do Ministério da Educação3

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o 
objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fi m da educação bási-
ca. A partir de 2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de 
seleção para o ingresso no ensino superior. O Enem também é utilizado 
para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como 
o Programa Universidade para Todos – ProUni.

No Enem de 2008, participaram dos exames 2.200.618 estudantes. 
Deste total, 0,9% se declararam indígenas. Portanto, o total de partici-
pantes identifi cados como indígenas foi de 19.806 alunos. Deste total, 
2.201 alunos declararam ter feito o ensino médio apenas em escolas 
indígenas. Vejamos os resultados para todo o Brasil.

Tabela 1. Média de desempenho de estudantes indígenas, Enem 2008

BRASIL
Só Escola 

Pública

Maior 
parte 
Escola 

Pública

Só Escola 
Particular

Maior 
parte 
Escola 

Particular

Só Escola 
Indígena

Maior 
parte 
Escola 

Indígena

Prova Objetiva 39,59 41,93 56,88 47,29 36,96 36,99

Redação 58,61 59,01 65,39 61,60 54,21 54,29

Fonte: Relatório Pedagógico Enem 2008 – Inep/MEC

3  Disponível em: http://inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem. Acesso em: jul. 2013.
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Os resultados fi cam mais visíveis expostos em gráfi cos:

Gráfi co 6. Enem 2008: Prova Objetiva – Médias Brasil
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A média do desempenho dos alunos que estudam todo o tempo em 
escolas indígenas é inferior à média do desempenho dos alunos que estu-
dam parte do tempo em uma escola indígena. 

Os que defendem, em qualquer circunstância, as escolas indígenas e 
seus conteúdos e métodos podem alegar que as provas estão formatadas 
em uma linguagem pouco usual para os alunos da escola indígenas. Além 
do mais, os currículos são diferenciados etc. São argumentos pertinentes, 
no entanto, isto não exime a escola da responsabilidade de preparar da 
melhor maneira possível os seus alunos.

6. Tutela, Território, Interculturalidade e Educação Escolar 
Indígena

O Estado brasileiro desenvolveu expedientes diversifi cados para impedir 
que crescesse à sua revelia arranjos sociais autônomos. No século XX, 
na tentativa de submeter os povos indígenas, criou o instituto da “tute-
la” (LIMA, 1995), uma das políticas de maior duração no país, em tese 
abolida com a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas que 
segue “semiviva” na práxis indigenista.

Além de instrumentos político-administrativos, o instituto da tutela 
produziu discursos. É relevante, levando em conta os objetivos deste 
texto, inspecionarmos duas características empregadas na produção de 
tais discursos. 
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Uma característica é a de transformar em adjetivo um termo usado 
até então como substantivo. Este expediente, muito empregado na publi-
cidade, foi utilizado por agentes do Estado brasileiro para nomear como 
“indígenas” as instituições implantadas entre os índios.

Um exemplo é dado pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) que, 
ao instalar escolas nas aldeias, passou a nomear estas ações como consti-
tuintes do “Programa Educacional Indígena”. A expressão consagrou-se 
como adequada para designar o trabalho escolar entre os povos indíge-
nas. Foi adotada inclusive nos processos de formação de professores e 
instalação de escolas indígenas organizados por entidades não governa-
mentais a partir da segunda metade da década de 1980.

Uma segunda característica consiste em “apagar” do discurso deter-
minados conceitos, mas continuar pautando as ações por eles. É o que 
ocorre com o conceito de “tutela”, por exemplo. 

Analisando os documentos de fundamentação teórica ou a práxis de 
diversos agentes nos programas de licenciatura para a formação de pro-
fessores indígenas, raramente encontramos o termo “tutela”. No entan-
to, ao negar na prática o poder de agência dos indígenas ou ao pactuar 
com procedimentos paternalistas, os docentes e coordenadores daqueles 
projetos dão continuidade, com outro formato, às práticas característi-
cas da tutela. 

Outro exemplo é a principal publicação sobre as bases conceituais, 
metodológicas e didáticas produzida no Ministério da Educação, o Re-
ferencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI). Este 
livro, cuja produção demandou um enorme rol de pareceristas e autores, 
foi precedido de uma série de seminários e encontros, exigiu a contrata-
ção de uma equipe de consultores, não cita o termo tutela uma única vez. 
O RCNEI discorre a respeito de autonomia, história indígena, história 
do indigenismo, cita o Marechal Rondon, cita duas dezenas de vezes a 
Funai e o SPI e não discute o signifi cado da tutela.

No século XX, as populações indígenas foram forçadas a ocupar es-
paços sociais e geográfi cos determinados pela política tutelar implemen-
tada pelo Estado brasileiro, por meio dos órgãos que tinham a missão de 
centralizar as ações sobre estes povos (LIMA, 1995) – o SPI, criado em 
1910 e extinto em 1967, e a Fundação Nacional do Índio (Funai), criada 
em 1967 em substituição ao SPI. 
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Os grupos indígenas, sob a atuação do Serviço de Proteção aos Ín-
dios, sofreram um processo de “territorialização” compulsório. O Es-
tado providenciava o isolamento geográfi co da população indígena, 
assegurando aos demais as possibilidades de uso do espaço que fi cou 
“vazio”. Isto em “Territórios defi nidos às custas de um processo de alie-
nação de dinâmicas internas às comunidades étnicas nativas, (compon-
do) parte de um sistema estatizado de controle e apropriação fundiária 
que se procura construir como de abrangência nacional” (LIMA, 1995). 

A oferta da educação escolar aos indígenas será fortemente condi-
cionada pela estratégia de “territorialização”. Os órgãos indigenistas 
desenvolverão ações de cunho escolar no interior de terras indígenas 
junto a populações “reconhecidas” como indígenas. Dessa forma, serão 
consideradas – sempre de modo fragmentado, descontextualizado e par-
cial – apenas as demandas da população dita “aldeada”.

A respeito da educação nas aldeias, o Relatório das Atividades do 
Serviço de Proteção aos Índios durante o ano de 1953 assinalava a exis-
tência de 66 escolas em seus postos indígenas. Segundo o relatório, estas 
eram idênticas às escolas rurais, 

usando os mesmos métodos e até o mesmo material didático. (...) Pro-
curando ensinar certas técnicas como a confecção de roupas e trabalho 
de agulhas para as meninas e, (...) habilidades artesanais aos meninos, 
como carpintaria, funilaria, olaria, trabalho em couros, e poucas outras 
(CUNHA, 1990).

Apesar de pretender atuar em todo o território nacional, o Serviço de 
Proteção aos Índios nunca teve a abrangência almejada (LIMA, 1995). 
Isto fez com que o ensino laico propugnado pelo Serviço fosse substituí-
do, entre muitos povos indígenas, inicialmente por missões católicas e, 
mais tarde, também por missionários protestantes. Em algumas destas 
missões, como na região do Alto Rio Negro, o ensino oferecido pelos re-
ligiosos conseguiu proporcionar a jovens indígenas o que denominamos 
atualmente de ensino fundamental completo. 
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Foto de sala de aula com alunos indígenas. Acervo Museu do Índio/Funai.

Foto de sala de aula com alunos indígenas. Acervo Museu do Índio/Funai.
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Entre alguns povos, como, por exemplo, os Terena no Mato Grosso 
do Sul e os Kaingang e Xokleng, da região Sul, muitas crianças e jo-
vens, buscaram a complementação de seus estudos em escolas públicas 
da zona rural ou mesmo em escolas urbanas. Vencendo as evidentes difi -
culdades e preconceitos, vários destes anônimos estudantes conseguiram 
chegar ao ensino médio. 

Ao ser criada em 1967, a Fundação Nacional do Índio incorpora as 
funções antes atribuídas ao Serviço de Proteção aos Índios. Parte de seu 
corpo funcional é composto por professores que atuam nas “escolas da 
Funai”, em geral, localizadas apenas nas sedes dos postos indígenas. 

Estas escolas funcionavam inteiramente à margem do sistema públi-
co de ensino destinado aos demais brasileiros. Apesar dos esforços do 
órgão indigenista e dos missionários, a maioria das crianças crescia sem 
acesso à educação escolar. 

A Fundação Nacional do Índio estabeleceu como prioridade a im-
plantação do ensino bilíngue nas aldeias. Nestas iniciativas, os “índios” 
deveriam ser alfabetizados na língua materna e, na sequência levados 
ao aprendizado do português. Constatada a profi ciência neste idioma, 
o ensino passava a ser exclusivamente em português, confi gurando o 
denominado “bilinguismo de transição”.

Na execução desta proposta o órgão indigenista encontrou inúmeras 
difi culdades pois eram escassos os conhecimentos referentes às várias 
línguas indígenas. Para contornar este problema, a Funai estabeleceu 
convênios com a organização Summer Institute of Linguistics (SIL) – 
presente entre povos indígenas no Brasil desde 1959 – “visando ao de-
senvolvimento de pesquisas para o registro de línguas indígenas, identi-
fi cando sistemas de sons, elaborando alfabetos e análises das estruturas 
gramaticais” (GRILLO, 2007). 

Em consequência, a Funai deixou sob a responsabilidade de missio-
nários a confecção de materiais didáticos e a preparação dos professores 
então denominados “monitores indígenas bilíngues”. Nestes contextos, 
a “instituição, cujo objetivo principal era converter povos indígenas à 
religião protestante, passa a atuar de uma forma que se confunde com 
a do Estado e, em alguns casos, assume para si a obrigação estatal de 
tutela desses povos” (GRILLO, 2007).

As ações desenvolvidas junto aos “índios” pelos missionários sem-
pre foram alvo de críticas, sobretudo por parte de instituições da área 
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de Linguística e Antropologia. Apesar disto dezenas de missionários se-
guem imiscuindo-se na oferta de educação escolar nas terras indígenas, 
com destaque para Rondônia e Pará, em alguns casos com apoio explí-
cito de funcionários do órgão indigenista.

Entre os povos que ainda não haviam conquistado o reconhecimento 
de seus direitos territoriais, quando existia, a educação escolar seguia o 
padrão da escola pública das áreas rurais do interior do Brasil: escolas 
precárias, atendimento restrito às quatro primeiras séries, carência crô-
nica de equipamentos mínimos, contando de modo geral com professo-
res desmotivados, mal remunerados e pouco preparados. 

Ao longo da década de 1980, no contexto dos processos de mobi-
lização e defesa de direitos humanos no Brasil, surgem iniciativas da 
sociedade civil favoráveis aos povos indígenas. 

Criam-se entidades de colaboração e apoio aos povos indígenas, que 
são organizações civis compostas por pesquisadores (principalmente, 
antropólogos e linguistas), indigenistas e missionários leigos (infl uencia-
dos pela Teologia da Libertação), ou seja, agentes não índios voltados 
para a defesa da causa indígena (GRILLO, 2007).

Estas organizações e seus profi ssionais, ao se contraporem às orien-
tações e práticas da política indigenista em vigor, passam a construir 
propostas em diversos campos, com destaque para a educação escolar, 
classifi cada como “indígena, específi ca, diferenciada, intercultural e 
bilíngue”.

Os novos atores vão discursar em prol da autonomia de lideranças e 
professores indígenas, irão combater a tutela e a ação, suposta proteto-
ra, do Estado sobre seus povos. Neste percurso político e ideológico irão 
se apresentar como alternativa à Funai, em certo sentido, disputando 
com o órgão indigenista a prerrogativa de conduzir os programas de 
governo voltados aos “índios”. 

Todo este movimento acontece subordinado à principal reivindica-
ção indígena: garantia de posse e usufruto de um território que assegure 
sua sobrevivência física e cultural, proporcione abrigo e segurança a seus 
descendentes e possibilite o crescimento, com qualidade de vida, de sua 
população.

À época do processo constituinte de 1987/1988, a rede de defesa dos 
direitos indígenas implementou ações políticas e alcançou visibilidade 
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para suas propostas. Em diálogos e articulações com os parlamentares 
constituintes, mobilizando delegações indígenas que se deslocavam 
para Brasília, conseguiram incluir no texto constitucional artigos 
fundamentais para garantia dos direitos indígenas. 

Como assinalado, os preceitos consagrados na Constituição de 1988 
vinculam-se, de uma forma ou de outra, à existência de um território 
indígena, base de todos os demais direitos. A consequência, no plano da 
execução das políticas de governo, nos anos seguintes, é a de que se não 
estão claramente vinculados a um território conquistado por meio de um 
processo administrativo de identifi cação, delimitação e reconhecimento 
ofi cial, os indígenas não têm garantia de acesso aos direitos inscritos na 
Carta Magna e na legislação infraconstitucional subsequente. De modo 
perverso, esta situação prolonga-se até o presente fazendo com que mi-
lhares de indígenas, que vivem em cidades, não tenham reconhecidos os 
seus direitos.

Voltando nossa atenção para os projetos de educação escolar das 
ONGs, verifi ca-se que o processo de formação dos professores se de-
senvolvia paralelamente à luta pelo reconhecimento legal das escolas e 
a consequente manutenção das mesmas por parte de órgãos públicos de 
educação, e não mais pela Funai. As organizações indígenas envolvidas 
neste processo passam a reivindicar, junto ao poder público, o fi nancia-
mento dessas atividades escolares aceitando a inserção de suas escolas 
no sistema público de ensino.

Ao receber a atribuição de defi nir e coordenar a execução da política 
de educação escolar voltada para os povos indígenas, o Ministério da 
Educação encontra-se diante de um desafi o para o qual estava desprepa-
rado, pois não possuía cultura institucional nem corpo técnico atento à 
realidade indígena no Brasil. A solução foi buscar a contribuição exter-
na. Assim, para o delineamento da nova política o Ministério da Educa-
ção criou um Comitê de Educação Indígena composto majoritariamente 
por consultores ligados às entidades de apoio aos “índios” e, utilizando 
vários expedientes administrativos, seminários e reuniões técnicas, adota 
como parâmetro, as experiências promovidas por aquelas organizações, 
afi rmando seus conceitos e metodologias. 

Dessa maneira, iniciativas de caráter local, majoritariamente imple-
mentadas entre povos indígenas da Amazônia, tornaram-se referência 
para a conceituação e implantação de uma política de educação escolar 
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voltada a todas as comunidades indígenas. Neste novo contexto institu-
cional é fortalecido o discurso ancorado nos conceitos de “especifi cidade, 
interculturalidade, diversidade e bilinguismo”, entre outros. Permanece, 
no entanto, o “constrangimento da territorialização”: toda a atenção 
do Ministério da Educação volta-se exclusivamente para a população 
indígena que habita o interior das terras indígenas. 

7. Práticas e pressupostos teóricos nos projetos de licenciatura 
intercultural – anotações para discussões necessárias.

Os vários projetos de licenciatura intercultural “indígena” já proporcio-
naram a formatura de alguns milhares de professores. Esta é a principal 
virtude destes projetos: proporcionar formação universitária a um grupo 
de atores sociais indígenas que, certamente, desempenharão funções de 
vulto nos próximos anos.

Dadas as difi culdades de toda ordem enfrentadas pelos protagonis-
tas dos processos de formação de indígenas em nível superior, o fato de 
contarmos com alguns milhares de indígenas formados, deve ser inten-
samente comemorado.

Mérito das universidades e da parcela de seus docentes e pesquisado-
res que conduzem estes projetos. Para compreendermos melhor o alcan-
ce deste trabalho devemos destacar o fato das universidades não conta-
rem com uma política de governo para estruturar a criação de cursos e 
acessos especiais para indígenas. Isto demonstra que apesar da intensa 
militância em torno da educação escolar “indígena” no Ministério da 
Educação, a chamada educação escolar indígena ainda não está contem-
plada entre as políticas de ensino superior. 

Analisando os projetos político-pedagógicos dos cursos de licencia-
tura intercultural encontramos propostas pertinentes, inovadoras e, cer-
tamente, adequadas para a formação de professores indígenas. Muitas 
das virtudes destes projetos foram expostas e discutidas em uma série de 
fóruns e eventos de cunho acadêmico e/ou político. Reconhecemos estas 
virtudes, mas não faremos referências a elas neste texto. Aqui o objetivo 
principal é apontar insufi ciências, com a pretensão que os comentários 
a seguir funcionem como um estímulo ao debate e à correção de rumos. 
Neste texto destacamos a necessidade de aprofundar o debate sobre no-
ções e discursos insufi cientemente problematizados.
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Nos diversos documentos classifi cados como projetos político-peda-
gógicos das licenciaturas “indígenas” encontramos noções e conceitos 
que fazem mais sentido para a equipe de formação do que para os cur-
sistas. Muitas vezes, tais conceitos – em voga na universidade – são in-
corporados ao discurso dos participantes sem a devida problematização.

Uma leitura atenta dos documentos referenciais dos cursos de licen-
ciatura intercultural “indígena” colocará em evidência esses conceitos. 
Redigi essa proposta de discussão tendo como referência apenas os três 
projetos “pioneiros”: o da Universidade do Estado do Mato Grosso 
(Unemat), o da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o da 
Universidade Federal de Roraima (UFRR). Acreditamos que os exem-
plos destacados possam ser encontrados nos outros projetos em curso 
em mais de 20 universidades. 

Construtivismo

Encontra muita audiência entre os profi ssionais da educação, o discurso 
organizado a partir de modelos “construtivistas”. Nas 29 páginas de 
texto do projeto da UFMG, por exemplo, encontramos 17 vezes a pala-
vra “construção” e suas variações. Nestas mesmas páginas encontramos 
cinco vezes a palavra “ensino” e suas variações com os signifi cados rela-
cionados ao trabalho do professor junto a seus alunos. Encontramos 17 
referências a “aprender” ou “aprendizagem”. 

O projeto de UFRR, em 36 páginas, utiliza a expressão “aprendiza-
gem” e suas variações 14 vezes. A palavra “ensino” é empregada 10 ve-
zes. São frequentes as referências a “construção de conhecimentos”, mas 
em Roraima, à época da redação do projeto, a expressão de prestígio era 
“pesquisa”, com 40 referências.

Os construtivistas de plantão podem alegar que ensinar e aprender 
estão imbricados na expressão “construção de conhecimentos”, no en-
tanto, pode-se afi rmar também que parece evidente nesta formulação 
um lugar subalterno para a função específi ca do professor.

Acrescente-se a isto o fato de que os docentes dos projetos de li-
cenciatura terem aderido à estas correntes teóricas depois de um lon-
go percurso acadêmico e/ou profi ssional. Certamente estes percursos 
conferiram aos docentes ferramentas e estratégias intelectuais que não 
são visíveis nos documentos dos projetos. O risco destas proposições se 
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tornarem expressões esvaziadas de sentido e serem incorporadas acriti-
camente pelos professores em formação não é desprezível. 

Para muitos grupos de professores indígenas é essencial o esforço 
do docente para ensinar – por meio de explanações orais – algum tema. 
Isto porque entre os povos indígenas no Brasil, as estratégias mais evi-
dentes de transmissão de conhecimentos poderiam se identifi cadas com 
os termos “observação atenta por parte do aprendiz e cópia” e/ou o 
aprendizado por meio da escuta atenta dos longos fl uxos de oratória – 
na maioria dos casos discursos “circulares” que retomam os principais 
tópicos a serem internalizados, repetidas vezes. 

Outro aspecto a ser destacado na discussão sobre “ensinar – e – 
aprender” é o fato destas noções gozarem de muito prestígio entre ou-
tros agentes indígenas. A falta de atenção quanto a este aspecto gera a 
desconfi ança entre os líderes e professores indígenas acompanhada da 
certeza de que aprendem pouco no curso de licenciatura. 

Papel do professor como agente do Estado

Analisando os documentos disponíveis na internet a respeito da licencia-
tura oferecida pela UFMG, salta aos nossos olhos a pouca ênfase dada 
ao fato de que ao assumir a função de professor remunerado pelo Esta-
do, o que se observa frequentemente em terras indígenas é o professor 
fi car progressivamente envolvido e dedicado às rotinas da Secretaria de 
Educação. Vão tornando-se mais e mais funcionários do Estado em de-
trimento de serem “funcionários de suas comunidades” como esperado. 

Mas pode ocorrer algo ainda mais problemático. É o professor indí-
gena fortalecer os laços com outros professores, adotando posturas que, 
com alguma fl exibilidade, poderíamos classifi car como corporativas. 

O documento da UFRR traz indicadores interessantes a este respeito: 
antes de iniciar o texto estão listadas as entidades envolvidas na elabo-
ração do documento:

Núcleo Insikiran da Universidade Federal de Roraima – UFRR

Divisão de Educação Indígena – SECD-RR

Organização dos Professores Indígenas de Roraima – Opir

Organização das Mulheres Indígenas de Roraima – Omir
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Associação dos Povos Indígenas de Roraima – Apirr

Conselho Indígena de Roraima – CIR

Fundação Nacional do Índio – Funai

Podemos encarar esta relação como inteiramente protocolar. Pode-
mos imaginar que citar a Funai como entidade importante na redação do 
projeto pode signifi car simplesmente agradecimento pelo possível apoio 
operacional e logístico para realização de encontros e articulações. No 
entanto, um aspecto parece emergir desta relação: a precedência das en-
tidades ligadas ao ensino em relação às demais organizações. Outros 
indícios parecem confi rmar a suspeita de que são os professores das 
comunidades, e não os demais agentes políticos indígenas, aqueles que 
ocupam o primeiro plano na discussão das propostas para o projeto de 
licenciatura da UFRR.

Inspecionando quantas vezes as palavras “tuxaua”, “líder” ou “li-
derança” é utilizada na redação do documento, encontramos 12 ocor-
rências para “liderança” e quatro para “tuxaua”. Em contraste, as ex-
pressões “professor” ou “professores” são usadas 119 vezes ao longo 
do texto.

Usando o mesmo procedimento com as siglas das organizações in-
dígenas, constatamos que Opir é citada 13 vezes e o CIR apenas cinco 
vezes. Estes e outros indícios parecem confi rmar para o caso de Roraima 
o que já havíamos apontado de modo geral para as licenciaturas, ou seja, 
ao estabelecer uma relação de parceria e trabalho com uma sociedade 
indígena, o projeto de licenciatura dá inteira precedência ao contato com 
os professores indígenas em detrimento dos demais atores sociais das 
comunidades, inclusive notórias lideranças indígenas.

Uma série sistemática de observações será necessária para verifi car-
mos se são pertinentes os comentários anteriores. De qualquer modo, é 
muito importante apontarmos estas questões pouco analisadas dos pro-
jetos de formação de professores indígenas. 

As etapas intensivas

Discorrendo a respeito da organização do tempo e do espaço investi-
do na realização do curso, o PPP/UFMG registra a respeito das etapas 
intensivas:
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Cada etapa intensiva é organizada tendo como referência os Módulos 
de Aprendizagem e os Grupos de Trabalho, aliando, neste processo, um 
itinerário comum a todos os estudantes, sem que isto signifi que a homo-
geneização de práticas, e um percurso acadêmico diferenciado, sem que 
isto signifi que uma especialização compartimentada de sua formação. 

As etapas intermediárias acontecem nas aldeias de origem dos estudan-
tes, nos meses intermediários aos da etapa intensiva. Durante as etapas 
intermediárias, são realizados alguns módulos de Aprendizagem, envol-
vendo disciplinas que ganham mais sentido e signifi cado dentro do co-
tidiano das aldeias. A experiência de ensino presencial nas aldeias deve 
alimentar e subsidiar os módulos das Etapas Intensivas.

Uma leitura mais exigente pode apontar os seguintes problemas 
quanto a estas etapas: qual a razão de denominar como intermediá-
rio o período maior de tempo de trabalho e formação dos professores 
indígenas? Ressalte-se também o fato de termos, nas etapas de ensino 
presencial nas aldeias o laboratório ideal para refl etir a respeito das re-
lações políticas entre os professores e os demais líderes e agentes políti-
cos indígenas. A chamada etapa intermediária também se mostra muito 
adequada para as observações e discussões sobre a gestão da escola e as 
obrigações e deveres do Estado.

Interculturalidade

Uma série de palavras são usadas pelos diversos atores sem a necessária 
explicitação dos conceitos correspondentes. Estas palavras, de tão repe-
tidas, são esvaziadas de sentido e funcionam apenas como um marcador 
de identidade.

A expressão interculturalidade tornou-se um “identifi cador” dos que 
compartilham certo ideário nas propostas de educação escolar para co-
munidades indígenas. Basta acionar a chave intercultural/intercultura-
lidade para sermos aceitos. O conceito de interculturalidade pode ser 
usado em vários contextos diferentes sem maiores esclarecimentos.

Todos os projetos de educação escolar junto aos povos indígenas 
utilizam os termos “cultura” e “intercultural”. Não há, em geral, uma 
discussão mais ampla a respeito dos múltiplos signifi cados destas expres-
sões. Estas palavras parecem funcionar mais como uma espécie de “se-
nha” atestando que os docentes, alunos, coordenadores e colaboradores 
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do curso em questão partilham as mesmas crenças, têm um mesmo com-
promisso político com os povos indígenas com os quais interagem.

Muitas vezes a noção de cultura é claramente simplifi cadora, pouco 
dinâmica e quase restrita às suas manifestações mais folclóricas. Nestes 
casos trabalha-se com uma noção pouco densa e muito estática do uni-
verso sociocultural dos povos indígenas benefi ciários do projeto.

Cultura é tratada como se constituísse um bloco, uma esfera, um 
conjunto de manifestações simbólicas fechadas sobre si mesmas, 
permitindo apenas “pontes” ou vias de duas mãos entre os diversos 
povos e os não índios. 

Mesmo o bem estruturado projeto da UFMG apresenta esta falha. O 
principal objetivo do curso de licenciatura da UFMG é, segundo os reda-
tores de seu projeto político-pedagógico, “formar educadores intercul-
turais comprometidos com sua comunidade indígena (sic) que possam 
intervir em sua realidade de modo a transformá-la”.

É de se perguntar: quem ou qual instrumento irá aferir o “compromisso 
do professor indígena com sua comunidade”. A princípio acreditamos 
que uma pessoa nascida entre as famílias de um local, com fortes laços 
de pertencimento, não precisa ter seu compromisso medido por qualquer 
instituição. Devemos também lembrar que para a comunidade indígena, 
a escola ainda é uma instituição estrangeira. 

Fóruns de discussão com lideranças indígenas

É necessária uma discussão muito mais informada a respeito do alcance 
e das limitações dos fóruns de discussão com representantes indígenas. 
O conceito de representação vigente entre muitos docentes universitá-
rios está excessivamente calcado em ideias e ideais “republicanos”, não 
encontrando correspondência com as ideias e ideais de representação 
indígena. 

A situação se torna mais complexa quando os tais fóruns de “escuta 
e diálogo” são organizados com “representantes” de diversas etnias. Em 
todos os casos é necessário qualifi car o que é registrado nos documentos 
como decisões destes fóruns. Principalmente porque os representantes 
indígenas, muitas vezes, não representam muito mais que sua família 
extensa. Frequentemente, os jovens líderes indígenas são mais desenvol-
tos no contato e negociação com os não índios. São, por este motivo, 
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escolhidos como representantes. Mas estes representantes não são acre-
ditados em suas respectivas comunidades. Dessa forma, as decisões por 
eles defi nidas muitas vezes são deixadas em segundo plano. Como resol-
ver estes impasses? 

É frequente, nestes fóruns, a criação de ambientes de discussão em 
que participam apenas professores; contorna-se, dessa forma, alguns im-
passes na comunicação entre “representantes” indígenas e o grupo de 
professores universitários. Uma espécie de “gramática sindical-corpo-
rativa” passa a conduzir os processos de busca de entendimento. E são 
estabelecidos princípios e decisões que, transvestidas de opiniões das co-
munidades indígenas, são mais próximas de plataformas para melhores 
condições de vida e trabalho dos profi ssionais da educação.

Não são triviais os problemas e impasses na comunicação entre gru-
pos que partem de contextos tão diversos quanto líderes indígenas e 
equipes de professores universitários, que usualmente não acumularam 
experiência e/ou refl exão lastreadas em uma base mínima de conheci-
mento da literatura de Antropologia e a respeito do indigenismo.

Um grande desafi o para os agentes do Estado, em busca do diálo-
go com povos indígenas, é criar e aperfeiçoar espaços onde os diversos 
atores, principalmente os indígenas, possam ampliar sua capacidade de 
compreensão na escuta e emissão de ideias, conceitos etc.

De modo geral, os agentes do Estado, excessivamente confi antes em 
seus métodos de trabalho, forjados muitas vezes nos embates e lides cor-
porativas e sindicais, acabam impondo formas de discussão, na superfí-
cie aparentemente efi cazes – e consideradas como democráticas –, mas 
que não funcionam como instrumentos de prospecção das ideias e pro-
postas de líderes indígenas.

Cria-se, dessa forma, uma “ilusão de participação” em que as várias 
tendências presentes nos grupos de profi ssionais universitários, desen-
volvem suas estratégias de defi nição e conquista de espaços políticos.

As licenciaturas indígenas formam professores?

Os cursos de licenciatura são criados para formar professores. Para a 
coordenação dos projetos na universidade e para os docentes dos cur-
sos este é o foco: formar um professor capaz de organizar processos 
de ensino-aprendizagem na sua comunidade. Em torno dessa missão é 
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que serão mobilizados os procedimentos, recursos e instrumentos da 
licenciatura. Como vimos, os projetos de licenciatura transpuseram para 
a universidade boa parte da metodologia, logística e conteúdos dos cha-
mados “cursos de magistério indígena”. 

Naqueles cursos, os professores em formação permaneciam cerca de 
30 dias em um centro de formação dedicados às atividades presenciais 
– majoritariamente aulas expositivas. Seguiam-se alguns meses de ati-
vidades nas salas de aula das aldeias. Neste período, pelo menos nos 
cursos mais organizados, os professores indígenas recebiam as visitas 
de assessores que davam continuidade à formação. Em geral, depois de 
seis meses, o ciclo se repetia. Nesta alternância de tipos de atividades 
didáticas, de tarefas e conteúdos, o professor completava seus estudos 
em aproximadamente quatro ou cinco anos.

Todo o processo exigia dos organizadores do curso, seus docentes e 
assessores, e, sobretudo dos professores indígenas em formação, muito 
trabalho, dedicação e esforço. O índice de desistência sempre foi muito 
reduzido, sendo rara a taxa de 10% de desistência ao longo dos anos de 
formação.

O que não se verifi cava, na mesma intensidade, era o engajamento 
de muitos dos cursistas nas tarefas de ensino em sala de aula na sua co-
munidade. Muitos professores em formação passavam a desempenhar 
outras funções, passavam a atender a outras demandas de seus parentes 
e isto exigia tempo e principalmente viagens. Dessa forma, as atividades 
escolares fi cavam em segundo plano. O que podemos afi rmar com rela-
ção a estas questões agora no âmbito de cursos universitários de licen-
ciatura “indígena”? Talvez alguns dados empíricos nos auxiliem nesta 
discussão.

Em julho de 2001 a Universidade do Estado do Mato Grosso (Une-
mat) iniciava o seu projeto pioneiro de formação de professores indíge-
nas em cursos de licenciatura. Esta primeira turma era composta por 200 
universitários, 180 dos quais originários de povos que vivem no estado 
do Mato Grosso. Em tese, todos eles professores em efetivo exercício do 
magistério em suas aldeias. Ao fi nal de quatro anos de formação apenas 
dois não estavam entre os formandos. Os demais estariam vinculados às 
escolas de suas aldeias, em sala de aula. 

A partir de 2007, o Ministério da Educação, por meio do Inep, 
introduziu uma série de mudanças na estrutura do Censo Escolar da 
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Educação Básica, possibilitando a captação de informações a respeito 
dos professores. Cada professor recebeu um código e passou a ser iden-
tifi cado por ele nos anos seguintes. Assim, tornou-se possível verifi car a 
trajetória de vários acadêmicos das quatro turmas no curso de licencia-
tura da Unemat. 

Tabela 2 . Vínculo de trabalho de 178 professores indígenas licenciados pela Unemat

Número de 
formados

Porcentagem 

Sem vínculos com escolas 84 49%

Vínculos com escolas sem atividade docente 70 39%

Total em sala de aula 24 14%

Fonte: Microdados do Censo Escolar 2012 – Inep/MEC.

Os dados indicam que, oito anos depois de formados, apenas 14% 
dos universitários do Projeto de Licenciatura da Unemat estavam tra-
balhando em sala de aula. Outros 39% estavam vinculados às escolas, 
mas não tinham classes sob a sua responsabilidade. Quase a metade 
não possuía contrato com as escolas indígenas no Mato Grosso. Como 
compreender este quadro? Como interpretar o comportamento aparen-
temente contraditório de se submeter aos rituais escolares, não desistir 
de um longo e desgastante curso preparatório e, após um grande número 
de percalços, não manter o vínculo com escolas indígenas?

Algumas constatações parecem emergir de toda esta história:

  Os jovens e adultos indígenas engajados em processos de formação 
não medem esforços para cumprir seu compromisso. Tudo indica 
que o conhecimento obtido junto aos não índios é valorizado.

  Durante o curso de formação novas possibilidades são descortinadas 
para os cursistas, quer dos antigos cursos de magistério indígena, 
quer nas atuais licenciaturas. O professor passa a ter acesso a ou-
tra esfera de discussão e decisão de assuntos importantes para sua 
comunidade. A participação em um curso universitário abre outros 
– e mais qualifi cados – contatos nas cidades. Tudo isto, certamente, 
contribui para a permanência do professor no curso de formação. 
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O professor é levado a ocupar seu tempo no atendimento a uma sé-
rie de solicitações de seus conterrâneos. Estas novas funções demandam 
tempo e, sobretudo, viagens. 

Estas constatações exigem um processo de investigação muito mais 
acurado para que possamos chegar a conclusões válidas a respeito desta 
questão, no entanto, podemos discutir algumas hipóteses, estimulando 
o debate em curso.

Em boa parte das situações verifi cadas, o professor passa a assumir 
uma série de outras funções que vão muito além do papel de cuidar da 
sua sala de aula, da sua turma, do seu espaço escolar. O professor torna-
-se o principal interlocutor da comunidade com a universidade, uma 
poderosa – e pouco conhecida pelos líderes tradicionais – instituição do 
Estado. Passa a ter acesso a bens e serviços que eram prerrogativa de ou-
tros sujeitos. Estes outros sujeitos ocupavam posições de destaque e lide-
rança porque passavam por processos indígenas de escolha, formação e 
manutenção de líderes. Por sua oratória, sua coragem, sua generosidade, 
por ter uma numerosa prole, ou por fazer parte de certos segmentos so-
ciais internos, estes indivíduos eram alçados a posição de interlocutores 
da comunidade com as agências de governo, com organizações civis etc. 
Ao assumirem este papel, aqueles líderes passavam a ter a prerrogativa 
de ir e vir para as cidades para tratar dos assuntos de interesse de suas 
comunidades. Para isto, acionavam, muitas vezes, os recursos da agência 
indigenista do governo federal. 

Com a instalação de projetos de formação dos professores indígenas, 
outros sujeitos acessam aqueles tipos de recurso. É típico dos projetos 
de licenciatura o deslocamento da aldeia para a cidade, da comunidade 
para a capital do estado.

Neste ir e vir (que para os documentos da licenciatura é apenas um 
viajar para estudar) o professor indígena em formação assume funções e 
tarefas que antes eram da alçada de outros personagens. 

Os professores passam a ser respeitados em sua comunidade tam-
bém porque podem distribuir bens e serviços de outra agência do Es-
tado (que não a Funai). O que era prerrogativa de outro agente social 
indígena, escolhido para esta função, muitas vezes, por tempo limitado, 
por mecanismos e procedimentos internos da sua sociedade. Assim o 
professor é alçado para a posição de um “líder paralelo” por escolha, 
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procedimentos e recursos externos às sociedades indígenas. E mais: por 
um tempo, em tese, indeterminado.

Verifi ca-se a tendência de ver este ator assumir por um tempo muito 
maior, a função de interlocutor e provedor de recursos do governo. Mais 
do que instituir, ou no mínimo, contribuir para a criação de uma lide-
rança alternativa, o que o projeto de licenciatura parece potencializar é 
deslocamento de procedimentos indígenas internos de cada sociedade, e 
instalar procedimentos externos nas comunidades indígenas. Em síntese: 
temos um “terremoto social” em curso.

Em geral, este papel que o professor assume na maioria dos casos 
não é objeto de refl exão organizada, não é analisado pelos docentes uni-
versitários que participam do projeto de licenciatura. Tudo indica que 
projeto de licenciatura também não cria condições para o professor indí-
gena refl etir sobre o que ele está veiculando para sua sociedade. 

Neste ponto começamos a tocar nas partes de um paradoxo: muitos 
daqueles que mais discursam em prol da valorização da sociedade indí-
gena, dos processos próprios, da “cultura” indígena, são os que podem 
estar induzindo perturbações possivelmente fora do controle indígena.

Outra questão a ser destacada é a criação de uma espécie de cate-
goria de agentes. Em alguns contextos criam-se até mesmo associação 
de professores indígenas. Onde estão os registros e análises de toda esta 
história?

Oralidade e escrita

Na escola a transmissão de conhecimentos por meio da escrita é tão 
“natural” que a falta de giz ou de um suporte para escrever perturba o 
professor de tal maneira que estas carências justifi cam o cancelamento 
das aulas. Em cursos universitários o prestígio da escrita na forma de 
artigos, monografi as, dissertações e teses é ainda maior. Por este motivo 
a formação de professores deve abranger a produção e a leitura de textos 
de diversos formatos. 

O projeto 3º Grau Indígena da Unemat encontrou uma forma inte-
ressante de enfrentar este desafi o. Seus alunos foram incentivados a exe-
cutar esta tarefa e os artigos poderiam ser publicados em um periódico 
concebido para registrar e difundir as principais questões relacionadas ao 
percurso acadêmico e a vida profi ssional dos professores em formação. 
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O periódico, com o título de Cadernos de Educação Escolar Indí-
gena, foi lançado em 2002 e nestes 11 anos de existência teve nove edi-
ções. Sete destas edições foram disponibilizadas também em formato 
eletrônico acessível no endereço: http://indigena.unemat.br/index.php/
publicacoes/series-periodicos.

Em sete edições dos Cadernos encontramos 87 artigos abrangen-
do os mais variados temas. Deste conjunto, 24 são de autoria indígena 
(28% do total). Os outros textos – 63 entre 87 – são de autores não indí-
genas que devem conhecer o contexto sociocultural dos povos do Mato 
Grosso, uma vez que são docentes da Unemat ou especialistas de outras 
universidades que colaboram com a formação dos professores indígenas.

O surpreendente é que ao longo de várias edições apenas oito artigos 
abordaram, de forma mais extensa, questões relacionadas à oralidade e 
escrita. O gráfi co a seguir ilustra este fato.

Gráfi co 7. Número total de artigos e quantidade de textos abordando 
“oralidade e escrita” na série Cadernos de Educação Escolar Indígena
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No cotidiano das escolas indígenas as relações entre oralidade e es-
crita devem apresentar inúmeros desafi os aos professores, sobretudo nas 
séries iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. 

Deixando a escola e pensando na vida das comunidades indígenas, 
observamos que mesmo convivendo há muitos anos com os instrumen-
tos e técnicas baseadas na escrita, mesmo usando a escrita como arma 
política, os líderes indígenas são reconhecidos também por sua orató-
ria. As funções que envolvem liderança e chefi a, interação com órgãos 
públicos em geral e outras atividades de cunho político, são atribuídas 
aos que cultivam o dom da oratória. Entre muitos povos são comuns as 
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longas jornadas de discursos no debate de questões importantes para as 
comunidades. 

Inúmeros conhecimentos, histórias, mitos e preceitos são colocados 
em circulação exclusivamente na forma oral. Só estes fatos já justifi cam 
a atenção especial das universidades e projetos de licenciatura com o 
tema oralidade e escrita. É, portanto, surpreendente a pequena quanti-
dade de textos sobre o assunto em uma publicação que tem “o propósito 
de oportunizar a apresentação a um público mais amplo, as realizações e 
experiências vividas por professores”.

Além disto, os Cadernos deveriam divulgar as experiências vividas 
e as refl exões realizadas acerca do processo de ensino-aprendizagem na 
formação de professores indígenas. Entre os 24 textos de professores em 
formação, só temos referências esparsas a respeito de oralidade e escrita.

Verifi cando o intervalo de tempo entre a publicação do volume 4 
(2005) e do volume 7 (2009), somos induzidos a pensar que o tema, tão 
central na vida dos povos indígenas, não foi considerado como deveria 
entre os alunos indígenas da Unemat. Foram cerca de três anos sem dis-
cussões relevantes a respeito do assunto.

O que explica tantas referências às “(...) realizações e experiências 
vividas por professores e acadêmicos no processo de formação especí-
fi ca, continuada e em serviço” ou a divulgação de “(...) nossas formas 
inovadoras de trabalhar a educação escolar indígena”, se questões cen-
trais deste campo estão pouco presentes no principal instrumento criado 
para divulgá-las?

Outro tópico muito relevante para a formação do professor do en-
sino fundamental é o aprendizado e o ensino de Matemática. Voltamos 
aos Cadernos e verifi camos o seguinte:

Tabela 3. Artigos a respeito de Matemática nos Cadernos da Unemat

 Publicação Total de Artigos
Artigos de 

Matemática
Artigos com referências 

a Matemática

Nº 1 - 2003 12 1 5

Nº 2 - 2004 16 0 5

Nº 3 - 2005 13 2 0

Nº 4 - 2006 13 0 4
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 Publicação Total de Artigos
Artigos de 

Matemática
Artigos com referências 

a Matemática

Nº 5 - 2007 12 0 4

Nº 6 - 2008 11 0 7

Nº 7 - 2009 10 0 3

Totais 87 3 28

Os números na tabela indicam que, para além dos discursos, estão 
presentes no contexto do denominado “3º grau indígena” outras fun-
ções sociais. Abordá-las, compreendê-las, discuti-las ainda são desafi os 
a serem enfrentados.

8. Conclusões

Poderíamos estender estes apontamentos por mais algumas páginas, 
no entanto, a necessidade de um amplo e profundo processo de análise 
e crítica da situação atual da denominada educação escolar indígena, 
bilíngue, específi ca e diferenciada, acompanhada das correspondentes 
análises sobre as licenciaturas “indígenas” está evidente. O ideal seria 
este debate começar a partir de iniciativas de líderes indígenas.

Acredito ainda que boa parte do debate deveria acontecer em terras 
indígenas. Desta forma, muitos especialistas teriam a oportunidade de 
verifi car in loco situações e contextos indispensáveis à refl exão a respeito 
do futuro da educação escolar oferecida aos indígenas no Brasil.

Finalizando, registro que nos últimos 24 anos estive comprometido 
com a formulação, implantação e implementação de ações, projetos e 
políticas de educação escolar indígena, com destaque para o período 
2003-2008, quando assumi o cargo de coordenador geral de Educação 
Escolar Indígena no Ministério da Educação. Boa parte dos itens regis-
trados neste texto corresponde a um processo de análise e autocrítica 
relacionado ao exercício das funções que assumi ao longo deste tempo.
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O Observatório de Educação Escolar Indígena 
e a relação entre universidades e comunidades 
indígenas no desenvolvimento da educação 
intercultural: uma análise a partir do Edital 
01/2009 Capes/Secadi/Inep1

Kelly Russo 

1. Introdução
A partir da promulgação da Constituição de 1988, reconhecida como a 
“Constituição Cidadã”,2 seguida às leis específi cas que deliberaram so-
bre a diversidade cultural no campo educativo3 e, sobretudo, a partir do 
compromisso assumido pelo país a partir da Conferência de Durban,4 o 
sistema educativo brasileiro tem vivido uma forte tensão para dar conta 
da diversidade cultural, social e linguística relacionada à existência de 
mais de 200 diferentes povos indígenas no país. Sobretudo o nível supe-
rior de ensino, visto por essas populações como um meio fundamental 

1 Agradecemos as valiosas contribuições de Antonio Carlos Souza Lima, Mariana Paladi-
no, Suzana Grillo e André Lázaro para a elaboração deste artigo.

2 Apenas em 1988 a Constituição brasileira reconheceu o caráter multiétnico, pluricultural 
e multilíngue da sociedade. A partir desse precedente constitucional foram reconhecidos 
direitos de populações indígenas. 

3 O reconhecimento dos direitos educacionais específi cos dos povos indígenas foi normati-
zado no decreto 1.904/1996, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, trata especifi camente da 
educação escolar indígena, em seu título VIII – Das Disposições Gerais, artigos 78 e 79. 
Em outra direção, a Lei 11.645 assegurou a inclusão da história dos povos indígenas nos 
currículos das escolas não indígenas de todas as redes de ensino do país.

4 A III Conferência Mundial das Nações Unidas de Combate ao Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata teve lugar em Durban, na África do Sul, em 
2001. A partir dessa conferência, a delegação ofi cial brasileira passa a defender práticas 
de “ações afi rmativas” em favor da “população afrodescendente”, entre elas o reconhe-
cimento ofi cial da legitimidade de reparações para com a escravidão e cotas para negros 
nas universidades públicas. Anos depois, essas ações se estendem a outros grupos sociais 
considerados como “minorias sociais e políticas”, entre eles os povos indígenas e os por-
tadores de necessidades especiais.
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para a maior preparação e autonomia de suas comunidades na defesa 
de interesses junto à sociedade nacional (SOUZA LIMA e BARROSO-
-HOFFMAN, 2007).

Tal demanda faz com que as instituições de ensino superior (IES) do 
país enfrentem “velhos” e “novos” dilemas. Por um lado é desafi ada a 
reconhecer a diversidade cultural, modifi cando currículos e estruturas 
para permitir o acesso e a permanência de estudantes oriundos de dife-
rentes grupos étnicos no cotidiano universitário. Por outro, ainda preci-
sa dar conta de seus “velhos” dilemas: ampliação do acesso; formação 
com qualidade; diversifi cação da oferta de cursos e níveis de formação; 
qualifi cação dos profi ssionais docentes; garantia de fi nanciamento; em-
pregabilidade dos formandos e egressos; relevância social dos programas 
oferecidos; estímulo à pesquisa científi ca e tecnológica; e a maior inte-
ração com as instituições do ensino fundamental (NEVES, RAIZER e 
FACHINETTO, 2007).

Em relação ao acesso às universidades, o governo federal, através do 
Ministério da Educação (MEC), tem sido um ator importante no desen-
volvimento de políticas de ação afi rmativa e programas específi cos para 
a ampliação do número de jovens inscritos no nível superior de ensino 
do país. O programa Diversidade na Universidade, por exemplo, fi nan-
ciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que teve 
como objetivo a promoção do acesso de negros e, posteriormente, de 
indígenas no ensino superior, especialmente por meio do apoio a cursos 
pré-vestibulares com corte étnico e racial na defi nição de sua população-
-alvo, abriu novas oportunidades para o ingresso de estudantes desses 
grupos nas IES brasileiras.5 O mesmo ocorreu com o programa Univer-
sidade Para Todos, ProUni, que possibilitou e ainda possibilita o acesso 
de estudantes indígenas em IES privadas, ao conceder bolsas integrais e 
parciais para estudantes de baixa renda.

Outra ação governamental que tem contribuído para a inserção 
de estudantes indígenas nas IES brasileiras foi o Programa de Apoio à 

5 Importante ressaltar que o programa Diversidade na Universidade passou por uma série 
de reformulações internas para que pudesse contemplar também as populações indíge-
nas, visto que inicialmente, foi pensado apenas para contemplar grupos afrodescenden-
tes. Executado entre os anos de 2002 e 2007, também sofreu mudanças que refl etiam 
a nova conjuntura política em relação à temática com o início do governo Lula, dando 
origem à Secad, como analisa Almeida (2008), que desenvolveu uma dissertação de mes-
trado sobre o programa e suas modifi cações. 



O Observatório de Educação Escolar Indígena  65

Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind), fi nanciado pelo 
Ministério da Educação em 2005. O Prolind surgiu como resposta à de-
manda pela ampliação da oferta dos anos fi nais do ensino fundamental 
e médio voltado para populações indígenas, propiciando a formação de 
professores oriundos de diferentes etnias. Nesse programa, as universi-
dades brasileiras passaram a receber estímulos para criarem cursos de 
licenciaturas específi cas voltadas para indígenas.6

Além dessas medidas, também foram signifi cativas as políticas de 
ação afi rmativa que incentivaram o ingresso de estudantes indígenas nas 
universidades públicas brasileiras.7 Iniciativa importante para ampliar 
o acesso, mas ainda limitada quando pensamos nas especifi cidades da 
situação indígena, que demanda políticas de inserção e de permanência 
ao ensino superior voltadas para coletividades e não apenas indivíduos 
isolados, o que inclui mudanças estruturais nas universidades para que 
possam dar conta de suas particularidades linguístico-culturais.8

Outro programa criado nos últimos anos pelo governo federal foi o 
Observatório de Educação Escolar Indígena (OEEI), que visa oferecer 
estímulos para que universidades brasileiras realizem pesquisas sobre o 
desenvolvimento das escolas indígenas do país, além de procurar am-
pliar a inserção de estudantes indígenas em cursos de pós-graduação 
– mestrado e doutorado em diferentes instituições de ensino superior no 
país. O OEEI é o foco de nossa pesquisa. 

6 Até 2010, segundo dados levantados pelo Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, 
Cultura e Desenvolvimento (Laced), estavam em andamento no país 22 licenciaturas 
interculturais para formação de professores indígenas, distribuídas entre 16 estados e 
coordenadas por 21 IES: 13 delas coordenadas por universidades federais e seis por uni-
versidades de nível estadual, ofertando cerca de 2.781 vagas e gerando uma quantidade 
já signifi cativa de egressos. 

7 Segundo levantamento realizado por Cajueiro (2007), do total de 213 IES públicas ana-
lisadas, 43 (20%) apresentaram alguma forma de ação afi rmativa relacionada ao acesso 
diferenciado de indígenas ao seu corpo discente, 28 delas estaduais (65 %) e 15 federais 
(35%).

8 Souza Lima e Barroso-Hoffman (2003a, 2003b, 2004), em diferentes trabalhos, ressal-
tam as especifi cidades das demandas indígenas para o acesso ao ensino superior, entre 
elas a distância das comunidades e a necessidade de retorno e contato com suas popu-
lações de origem durante o curso, as diferenças linguísticas, as especifi cidades culturais 
e de produção de saber, entre outros aspectos que precisam ser melhor aprofundados 
na defi nição de políticas públicas voltadas para interesses de povos e não de indivíduos 
isolados. 
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Quais as dinâmicas presentes na criação do Observatório de Educa-
ção Escolar Indígena? Qual o perfi l das instituições que tiveram projetos 
aprovados em seu primeiro edital? A existência do OEEI aproxima ou 
fortalece a relação entre IES e comunidades indígenas? Possibilita uma 
melhor trajetória de estudantes indígenas na universidade? Por outro 
lado, incentiva uma maior institucionalização da temática da educação 
escolar indígena nas universidades? E, por último, até que ponto é pos-
sível relacionar as exigências presentes no Edital, com as demandas pro-
postas por grupos indígenas durante a I Conferência Nacional de Edu-
cação Escolar Indígena na defi nição do desenvolvimento da educação 
intercultural indígena no país? São muitas as perguntas e para discuti-
-las, entre os meses de dezembro de 2011 e junho de 2012, realizamos 
uma pesquisa que procurou compreender a criação do Observatório da 
Educação Escolar Indígena e o desenvolvimento dos projetos por ele 
selecionados em seu primeiro edital. 

Apesar de ser esta uma pesquisa mais ampla,9 neste texto abordamos 
alguns dados mais gerais sobre o desenvolvimento dos projetos selecio-
nados por este primeiro edital do OEEI, além de propor algumas refl e-
xões e questões que sirvam como base para a discussão sobre a relação 
entre universidades e povos indígenas e a elaboração de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento da educação intercultural indígena no 
país. Para isso, analisamos os principais documentos que estabeleceram 
a criação do OEEI, assim como a íntegra do primeiro edital lançado pela 
Capes. Também foram realizados contatos (telefônicos e via e-mail) com 
representantes da Secadi, da Capes, além dos professores universitários 
que tiveram seus projetos de pesquisa selecionados pelo Observatório de 
Educação Escolar Indígena. 

Em relação aos professores universitários, foi solicitado a eles o aces-
so da íntegra do projeto aprovado, assim como possíveis relatórios ou 
artigos acadêmicos que apresentassem informações sobre a pesquisa rea-
lizada. Nesses materiais disponibilizados pelas universidades, buscamos 
informações sobre os perfi s dos projetos realizados e sobre a relação des-
ses núcleos de pesquisa com as comunidades indígenas estudadas, além 

9 Essa pesquisa faz parte do projeto A Educação Superior de Indígenas no Brasil. Avalia-
ção, Debate, Qualifi cação, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, 
Cultura e Desenvolvimento (Laced), sob coordenação do professor Antonio Carlos de 
Souza Lima, com apoio da Fundação Ford.
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de buscar algumas “pistas” sobre a inserção de estudantes e professores 
indígenas nos grupos de pesquisa. 

Ao fi nal desse período de pesquisa (junho de 2012), dos 17 núcleos 
universitários que tiveram seus projetos aprovados no Edital 001/2009 
do OEEI, 12 disponibilizaram seus projetos e forneceram informações 
sobre o desenvolvimento das pesquisas;10 os demais núcleos não envia-
ram as informações solicitadas e um deles se recusou a participar da 
pesquisa. Para complementar nossa análise, contamos, então, com a co-
laboração da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diver-
sidade e Inclusão (Secadi), por meio de Coordenação Geral de Educação 
Escolar Indígena (CGEEI),11 que disponibilizou informações sobre o de-
senvolvimento desses projetos faltantes através do documento técnico 
elaborado por consultora da CGEEI (ANDRADE, 2011).

A partir dos dados coletados, organizamos este texto em três partes. 
Na primeira, fazemos algumas considerações iniciais sobre a criação do 
Observatório de Educação Escolar Indígena e uma breve apresentação 
do Edital 001/2009. Na segunda, temos como foco as instituições e os 
projetos aprovados por esse edital e, ao fi nal, propomos algumas refl e-
xões e questões sobre o desenvolvimento da educação intercultural e so-
bre a relação dessas universidades com as comunidades indígenas e com 
os órgãos governamentais. Importante ainda acrescentar que também te-
mos como base de nossa refl exão, as resoluções presentes no documento 
fi nal da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (Coneei), 
entendendo este como um documento síntese das principais demandas 

10 Foram elas: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal da Ba-
hia (UFBA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e universidades associadas, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade Estadual Paulista 
Julio de Mesquita Filho (Unesp), Universidade Federal do Pará (UFPA) e associadas, 
Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal de Goiás (UFG), Univer-
sidade Estadual De Maringá (UEM), Universidade Regional de Blumenau (Furb), Univer-
sidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
Universidade Federal de Grandes Dourados (UFGD).

11 Agradecemos especialmente à Susana Grillo e à Adriana Andrade pela rápida resposta e 
por disponibilizarem dados sobre o desenvolvimento dos projetos para a realização dessa 
pesquisa, e também a André Lázaro, ex-secretário da Secad, que se colocou à disposição 
para fazer uma leitura crítica da versão preliminar desse texto.
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das populações indígenas em relação ao desenvolvimento de políticas 
educativas nos diferentes níveis de ensino.12

Para fechar essa parte introdutória é importante ainda ressaltar que 
esperamos que esse estudo possa contribuir para uma maior compreen-
são sobre o processo de defi nição de políticas públicas voltadas para 
as populações indígenas brasileiras, visto que o Estado não é visto por 
nós como uma realidade palpável e a parte da sociedade civil brasileira, 
mas sim como fruto de uma relação social complexa, onde diferentes 
indivíduos e grupos atuam a partir de interesses variados.13 Cabe a nós, 
pesquisadores sociais, possibilitar informações e análises que permitam 
uma maior aproximação a essas relações complexas. 

2.

2.1 O Observatório de Educação Escolar Indígena

Nos últimos anos, o campo da educação tem estado no centro dos deba-
tes sobre diversidade e diferenças culturais no Brasil, principalmente em 
relação ao acesso das “minorias” às universidades. Mas esse debate pre-
cisa ser compreendido dentro de um enquadramento maior: não é pos-
sível discutir a questão do acesso dessas “minorias” ao ensino superior 
no Brasil sem considerar a situação de precariedade em que se encontra 
o ensino básico brasileiro.

Vivemos um processo tardio de universalização do ensino fundamen-
tal14 e investiu-se pouco para melhorar a estrutura, os recursos humanos 

12 A Coneei foi realizada pelo MEC em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias 
de Educação (Consed) e a Fundação Nacional do Índio (Funai) em novembro de 2009 e 
reuniu cerca de 600 representantes indígenas, além de organizações indigenistas e univer-
sidades, para defi nir um documento fi nal aos debates e avaliações que, segundo o próprio 
MEC, serviria como ponto de partida para “aperfeiçoar as bases das políticas e a gestão 
de programas e ações” do setor.

13 Nossa concepção de “Estado” e de “políticas públicas” tem como base o trabalho de 
diferentes autores das ciências sociais, desde Gramsci (2002), passando por Elias (1972), 
Bourdieu (1996), Reis (2003) e, mais especifi camente, Souza Lima e Macedo e Castro 
(2008). Esses autores trabalham a partir da ideia de um Estado historicamente construí-
do, que exige análises desde diferentes pontos de observação que incluam as variadas 
instâncias de poder e de interesses que o compõem.

14 O Brasil tem índices educativos espantosos quando comparados à realidade educativa 
de outros países sul-americanos, como Argentina, Chile ou Uruguai. Enquanto estes 
possuíam, já na década de 1940, mais de 60% de seus habitantes incluídos no sistema 
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e físicos dessas instituições. Em relação à educação escolar indígena, es-
sas limitações trazem desafi os ainda mais específi cos: a construção e or-
ganização das escolas e a produção de materiais didáticos precisam estar 
de acordo com as diversas situações sociolinguísticas dessas comunida-
des, assim como currículos e cursos de formação de professores precisam 
responder as demandas de centenas de povos com organizações culturais 
e sociais próprias. Também, em relação às sociedades indígenas, está 
presente o desafi o de se pensar a continuidade dessa formação escolar: 
não bastam as escolas de ensino fundamental nas aldeias; são cada vez 
mais frequentes as demandas de diferentes comunidades indígenas pelo 
acesso a maiores níveis de educação. 

Sendo assim, discutir a ampliação do acesso ao ensino superior signi-
fi ca também rever a situação da “pré-universidade”, como resumiu certa 
vez, o professor Carlos Alberto Aragão, enquanto presidente do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPQ).15 

Discutir a situação das IES brasileiras inclui a discussão sobre políticas 
que estimulem uma maior aproximação destas instituições com a “pré-
-universidade”, ou seja, o fomento para uma relação mais comprometida 
entre universidade e a escola básica brasileira. E parece ter sido dentro 
desse contexto que se deu a criação do Observatório de Educação Esco-
lar (OEE). O OEE aparece como um programa específi co de fomento a 
pesquisas que teria como principal objetivo, “proporcionar a articulação 
entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação básica e estimu-
lar a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em 
nível de mestrado e doutorado sobre a educação”.16 

educativo, no Brasil, até a década de 1970, mais da metade da população continua-
va analfabeta, somente 7% dos alunos do curso primário chegavam à quarta série do 
primeiro grau, o ensino secundário acolhia apenas 14% daqueles que o procuravam e 
somente 1% dos estudantes alcançava o ensino superior (GHIRALDELLI, 1991).

15 Termo utilizado pelo professor e pesquisador Carlos Alberto Aragão, enquanto presi-
dente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPQ), ao 
discutir a relação do ensino superior e o ensino básico durante a Conferência Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, ocorrido na UNB em maio de 2010. Depoimento dis-
ponível no site: http://educacao.uol.com.br/noticias/2010/05/28/universidades-precisam-
-olhar-mais-para-a-educacao-basica-defendem-especialistas.htm.

16 Disponível em http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao. 
Acesso em: abril de 2012.
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O OEE foi criado em 2006, através de uma articulação do MEC com 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Em 2009, graças a pressão exercida pelo movimento 
indígena, por órgãos indigenistas e pela ação de funcionários da própria 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (agora 
também da Inclusão – Secadi), esse observatório passou a ter uma edição 
especial voltada para a educação escolar indígena.

O Observatório de Educação Escolar Indígena (OEEI) nasce, portan-
to, com objetivos similares aos do Observatório da Educação e funciona 
de modo semelhante: apoia, através de recursos para custeio de pesqui-
sas e para bolsas de pesquisa, a realização de projetos de estudos e pes-
quisas em temas educacionais que utilizem as bases de dados do Inep17 e 
que procurem favorecer a integração entre pós-graduação, cursos de for-
mação de professores e escolas de educação básica. Nesse caso, porém, 
o foco responde também a um interesse governamental mais específi co: 
o acompanhamento e a avaliação das políticas de implementação da 
educação escolar indígena como uma modalidade diferenciada dentro 
do quadro geral da educação brasileira, principalmente a partir da nova 
modalidade de gestão dos territórios etnoeducacionais.18 

Desse modo, o Observatório de Educação Escolar Indígena iria fi -
nanciar, através de editais e ações pontuais, a existência de núcleos locais 
de pesquisa que auxiliassem com dados e acompanhamento, o desenvol-
vimento da educação escolar indígena em diferentes territórios etnoedu-
cacionais. Desde a sua criação o OEEI teve como primeira e única ação 
direta a abertura do Edital 001/2009, que convidava as IES de todo 
o país a apresentarem projetos relacionados a estudos e pesquisas na 
área de educação escolar indígena vinculados aos cursos e programas 

17 Nas bases de dados do Inep estão os dados levantados pelo Censo da Educação Superior, 
Censo da Educação Básica/Educacenso, Saeb, Prova Brasil, Ideb, Enem, Enade, Cadastro 
Nacional de Docentes e o Cadastro de Instituições e Cursos.

18 Previsto no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007 e estabelecido pelo 
decreto 6.861/2009, um novo modelo de planejamento e gestão da educação escolar in-
dígena passa a orientar as políticas educativas voltadas para os povos indígenas no país. 
Nesse novo modelo o principal ponto de referência é a territorialidade dos povos indí-
genas, ou seja, as suas especifi cidades sociolinguísticas, políticas, históricas e geográfi cas 
organizadas em territórios etnoeducacionais. Importante agregar que esse novo modelo 
de gestão ainda está em fase inicial, com diferentes níveis de implementação e desenvol-
vimento no país.
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de graduação e pós-graduação stricto sensu regularmente autorizados 
ou reconhecidos pela Capes. Como resposta, o OEEI recebeu 18 proje-
tos apresentados por diferentes instituições de ensino superior, sendo 17 
aprovados. A seguir, apresentamos algumas das principais características 
desse edital para, na segunda parte deste artigo, tratar das instituições e 
dos projetos selecionados. 

2.2 O Edital 001/2009

O Edital 001/2009 foi publicado em Diário Ofi cial em outubro de 2009 
e dava como prazo para o recebimento de propostas de pesquisa novem-
bro do mesmo ano, ou seja, as IES interessadas teriam um prazo de 30 
dias para o envio dos projetos. Essas instituições poderiam apresentar 
seus projetos a partir de núcleos de pesquisa locais ou núcleos em rede, 
ou seja, articuladas com outras IES, e precisavam ter cursos de pós-gra-
duação stricto sensu regularmente autorizados e reconhecidos pela Ca-
pes, além de demonstrarem conhecimento e experiência com a temática 
da educação escolar indígena. 

O edital explicitava como seu objeto: “o desenvolvimento de estudos 
e pesquisas em educação que priorizem a formação de professores e ges-
tores educacionais para os Territórios Etnoeducacionais” (p. 3). Desse 
modo, sua principal preocupação é envolver as universidades brasileiras 
no fortalecimento da política de desenvolvimento dos territórios etno-
educacionais, uma proposta de governo, acatada e fortalecida durante 
a I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, tanto por lide-
ranças indígenas quanto por representantes de universidades presentes 
no encontro. É interessante ressaltar que a criação do próprio Observa-
tório de Educação Escolar Indígena também foi uma proposta de gover-
no igualmente acatada durante a mesma conferência, como demonstra 
o documento base criado pelo MEC/Secad que guiou as discussões dos 
participantes nos encontros locais, regionais e nacional da Coneei:

O MEC, em articulação com a Capes e o Inep, apoiará as Instituições de 
Ensino Superior para a implementação do Observatório da Educação 
Escolar Indígena, constituindo grupos de pesquisa acadêmica que fa-
rão os diagnósticos da educação escolar indígena e das suas demandas, 
para qualifi car os Planos de Trabalho consensuados em cada Território 
 Etnoeducacional (BRASIL, 2008, p. 12).
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Interessante acrescentar que, durante o período de divulgação do 
Edital 001/2009, André Lázaro – então secretário da Secad (anterior 
à atual Secadi) – afi rmou em entrevista19 que o observatório seria uma 
peça fundamental na garantia dos direitos educacionais indígenas por-
que um de seus pontos fortes seria o fato de “engajar a universidade 
do ponto de vista institucional. Não será apenas um professor que se 
sacrifi ca pela causa indígena, será um compromisso da instituição”. Lá-
zaro ainda propôs que o órgão deveria funcionar como “um meio fun-
damental para a realização de diagnósticos precisos para a melhoria da 
educação indígena no país” (CAPES, 2009).

Em entrevista realizada para essa pesquisa,20 Lázaro acrescenta que 
a previsão inicial era que o OEEI estimulasse a criação de um observa-
tório para cada território. Os observatórios locais seriam responsáveis 
por subsidiar com dados, informações e análises o desenvolvimento da 
educação escolar indígena nos territórios etnoeducacionais (LÁZARO, 
2012, comunicação pessoal):

Os observatórios eram, portanto, parte dessa política que visava a tran-
sição de um modelo centrado na organização administrativa nacional 
para um modelo que partia dos territórios indígenas, apoiado no argu-
mento constitucional do direito à “educação própria” e na unidade do 
povo indígena a despeito das distinções administrativas brasileiras. (...) 
O importante é ressaltar que naquele momento havia uma política para 
educação indígena que buscava agregar forças e parceiros a um desenho 
complexo que tinha como foco o cumprimento do mandato constitucio-
nal de respeito à diferença.

Será que o fomento, por meio de editais pontuais ou programas tem-
porais, consegue de fato estabelecer a criação de observatórios locais 
em cada um dos territórios etnoeducacionais? Do mesmo modo, será 
que sem uma política pública continuada esses núcleos acadêmicos irão 
conseguir “engajar a universidade do ponto de vista institucional” para 
a temática indígena? Entendemos a complexidade inerente a transição 
de um modelo centrado na organização administrativa nacional para 

19 Entrevista realizada pela equipe de comunicação da Capes, disponível em: http://
www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/3225-comissao-de-analise-do-
-observatorio-indigena-se-reune-pela-primeira-vez. Acesso em: jan. 2012. 

20 Entrevista realizada por e-mail em julho de 2012.
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um modelo que parta dos territórios indígenas, mas o que nos causa 
estranheza é a ausência de uma política pública continuada que dê conta 
de tamanha complexidade. 

Programas pontuais de apoio na direção de uma maior aproxima-
ção entre universidades e comunidades indígenas no desenvolvimento 
da educação escolar intercultural seriam capazes de gerar um fortaleci-
mento desses núcleos de pesquisa internamente (dentro das IES) e exter-
namente (representando cada um dos territórios etnoeducacionais)? É 
preciso acompanhar a continuidade desses programas de fomento para 
que seja feita uma avaliação de seus impactos dentro e fora das universi-
dades. Um trabalho a ser feito futuramente.

Ainda sobre o Edital 001/2009, após sua análise, podemos identifi -
car o estímulo do governo brasileiro em três direções principais: 1) uma 
maior aproximação das IES com as escolas indígenas, fortalecendo o in-
teresse pela temática “educação escolar indígena” dentro dos programas 
de pós-graduação stricto sensu do país; 2) que esses núcleos contribuam 
para uma maior qualifi cação dos estudantes indígenas já inseridos nas 
universidades, assim como a formação continuada de professores e ges-
tores indígenas para o fortalecimento interno dos territórios etnoeduca-
cionais; 3) e que esses núcleos universitários possam municiar o governo 
de informações, pesquisas e diagnósticos para o melhor desenvolvimento 
e a implementação desses territórios etnoeducacionais recém-criados no 
país. E, para participar do edital, as IES interessadas deveriam escolher 
uma ou mais áreas temáticas entre as 10 especifi cadas no documento, 
reproduzidas de forma resumida, abaixo: 

a) Territórios etnoeducacionais como modelo de gestão pública da edu-
cação básica; 

b) Análise das propostas pedagógicas e curriculares das escolas 
indígenas; 

c) Avaliação institucional e da aprendizagem; 

d) Educação e etnodesenvolvimento; 

e) Abordagens multidisciplinares de áreas de conhecimentos afi ns; 

f) Usos linguísticos nas práticas pedagógicas e curriculares das escolas 
indígenas; 

g) Análise da organização e funcionamento das escolas indígenas; 

h) Materiais didático-pedagógicos; 
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i) Instâncias de participação e controle social indígena nos órgãos que 
desenvolvem políticas educacionais; 

j) Os processos próprios de aprendizagem nas práticas pedagógicas dos 
professores indígenas.

Ao compararmos essas áreas temáticas com as principais demandas 
presentes na I Coneei, podemos constatar uma grande afi nidade entre 
ambas, principalmente naqueles temas mais relacionados ao cotidiano 
escolar e a relação da escola com o etnodesenvolvimento. Ainda de acor-
do com o edital, os projetos/núcleos universitários seriam selecionados a 
partir dos seguintes critérios: 

a) Conformidade do projeto com os objetivos do Observatório da Edu-
cação Escolar Indígena;

b) Relevância, consistência e coerência do projeto de pesquisa unifi cado 
do núcleo;

c) Reconhecimento, experiência acadêmica e equipe docente do(s) 
setor(es) responsável(is);

d) Demonstração da capacidade de execução do projeto conforme os 
requisitos de qualidade, prazos e demais condições estabelecidas;

e) Bases de dados a serem utilizadas; 

f) Abrangência geográfi ca do projeto;

g) Exequibilidade e custo do projeto, conforme disponibilidade orça-
mentária prevista neste edital.

Apesar de não estarem listados como critérios explícitos, também 
constava no documento indicações sobre como deveria ser composta 
a equipe de pesquisa: além de docentes e estudantes de pós-graduação 
(mestrado e doutorado), o edital também fazia referência a inclusão de es-
tudantes de graduação – “preferencialmente ligados a cursos de licencia-
turas interculturais” –, assim como de professores em efetivo exercício na 
educação básica indígena nos núcleos de pesquisa. Tais indicações foram 
as únicas mais evidentes no estímulo a uma relação mais direta entre pes-
quisadores universitários e representantes indígenas, sejam os estudantes 
já inseridos nas mesmas universidades, sejam os professores atuantes das 
escolas indígenas localizadas nos territórios etnoeducacionais. 
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A partir dessa breve apresentação do contexto de criação do OEEI e 
das características gerais de seu primeiro edital, passamos, então, para 
a apresentação do perfi l das instituições e das pesquisas desenvolvidas a 
partir do Edital 001/2009.

3.

3.1 Perfil das instituições que tiveram projetos selecionados

Conforme citado anteriormente, como resposta ao Edital 01/2009, o 
OEEI recebeu 18 projetos apresentados por diferentes instituições de 
ensino superior. Dessas propostas, 17 núcleos de pesquisa tiveram seus 
projetos aprovados, dos quais 14 (82,4%) são núcleos locais e três (ou 
17,6%) são núcleos em rede, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 1. Instituições e projetos selecionados

IES / Coordenador Institucional Projeto

UCDB
Universidade Católica Dom Bosco
Coordenador(a): Adir Casaro Nascimento

Título: Formação de professores indígenas 
guarani e kaiowá em Mato Grosso do Sul: 
relações entre territorialidade, processos 
próprios de aprendizagem e educação 
escolar.

UFBA
Universidade Federal da Bahia
Coordenador(a): América Lúcia Silva César

Título: Observatório da Educação Escolar 
Indígena – núcleo local do Território 
Etnoeducacional Nordeste I.

UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina
Coordenador(a): Ana Lúcia Vulfe Nötzold

Título: Autogestão e processos próprios 
de aprendizagem – desafi os para uma 
educação escolar indígena com autonomia.

UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais 
Coordenador(a): Ana Maria R. Gomes
Universidades associadas: 
Universidade Federal São João del-Rei; 
Universidade Federal de Santa Catarina; 
Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro.

Título: Práticas de interculturalidade, 
plurilinguismo e aprendizagem nas 
propostas de formação de professores e 
nas escolas indígenas: explorando 
perspectivas transdisciplinares.

UNB 
Universidade de Brasília 
Coordenador(a): Ana Suelly Arruda Câmara 
Cabral 
Universidades associadas: 
Universidade Federal do Acre; 
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Título: Projeto rede de estudos, pesquisas e 
formação de professores pesquisadores em 
linguística e educação escolar indígena.
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IES / Coordenador Institucional Projeto

PUC-SP
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo
Coordenador(a): Circe Fernandes 
Bittencourt

Título: Momentos e lugares da educação 
indígena: memória, instituições e práticas 
escolares.

Ufscar
Universidade Federal de São Carlos
Coordenador(a): Clarice Cohn

Título: A educação escolar indígena em 
duas realidades: uma comparação entre 
os Territórios Etnoeducacionais Amazônia 
Oriental e do Rio Negro.

Unesp
Universidade Estadual Paulista Julio 
de Mesquita Filho 
Coordenador(a): Cristina Martins Fargetti

Título: Território etnoeducacional juruna/
yudjá: projeto político-pedagógico e sua 
implementação, com ênfase no ensino da 
língua indígena.

UFRR
Universidade Federal de Roraima
Coordenador(a): Elder José Lanes

Título: Projetos políticos pedagógicos e 
diversidade cultural em escolas indígenas 
em Roraima.

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso
Coordenador(a): Elias Januário

Título: Estudo sobre a atuação de 
professores indígenas egressos de cursos 
superiores no estado de Mato Grosso.

UFPA
Universidade Federal do Pará 
Coordenador(a): Eneida Corrêa de Assis
Universidades associadas: 
Universidade Federal Rural da Amazônia; 
Universidade do Estado do Pará.

Título: Observatório da Educação Escolar 
Indígena dos territórios etnoeducacionais 
amazônicos.

FURB
Universidade Regional de Blumenau
Coordenador(a): Ernesto Jacob Keim

Título: Planejamento pedagógico-didático e 
formação intercultural de professores para a 
revitalização da língua e da cultura Xokleng 
nas escolas indígenas Laklanô e Bugio em 
Santa Catarina.

UFT
Universidade Federal do Tocantins
Coordenador(a): Francisco Edviges 
Albuquerque

Título: A educação escolar apinayé na 
perspectiva bilíngue e intercultural.

UEA
Universidade do Estado do Amazonas
Coordenador(a): Maria Auxiliadora de Souza 
Ruiz

Título: Educação intercultural: ensino de 
ciências dos povos indígenas do Amazonas.

UFGD
Universidade Federal da Grande Dourados
Coordenador(a): Maria Ceres Pereira

Título: Investigações em linguística 
aplicada: entre política linguística à 
educação bilíngue – o caso dos Tekoha 
Kuera no MS.
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IES / Coordenador Institucional Projeto
UFG
Universidade Federal de Goiás
Coordenador(a): Maria do Socorro Pimentel 
da Silva

Título: A função social das línguas indígenas 
na educação bilíngue intercultural.

UEM
Universidade Estadual de Maringá
Coordenador(a): Rosangela Célia Faustino

Título: Avaliação socioeducacional, 
linguística e do bilinguismo nas escolas 
indígenas kaingang no território 
etnoeducacional – planalto meridional 
brasileiro.

Fonte: Projetos e relatórios enviados pelas universidades e relatório técnico Secadi 
(ANDRADE, 2011).

Entre os núcleos que tiveram seus projetos selecionados, apenas três 
são provenientes de instituições privadas ou mistas21 (18%) e entre as 
públicas, 10 são universidades federais (58%) e quatro são de esferas 
estaduais ou regionais de educação (24%). 

Em relação à área de estudos ou cursos onde estão inseridos esses 
núcleos de pesquisa, 12 deles (correspondendo a 70% do total) perten-
cem a faculdades de Educação e de Letras, os demais núcleos pertencem 
a departamentos ligados às Ciências Sociais e Humanidades (três estão 
na Antropologia e dois na História). Apesar do edital explicitar que irá 
apoiar “preferencialmente” (p. 4) núcleos ligados à área de Educação, a 
preponderância desta e de Letras na apresentação de projetos coincide 
também com dados encontrados em outras pesquisas, que indicam que 
esses são os cursos precursores e que mais se debruçam sobre a temática 
da educação escolar indígena, e não tanto aqueles ligados aos cursos de 
Antropologia (GRUPIONI, 2003; BERGAMACHI, 2011).

Ainda nessa análise geral do perfi l das instituições, cabe relacionar 
os núcleos de pesquisa com as regiões do país, e vemos que a maior par-
te dos núcleos que tiveram seus projetos aprovados está localizada na 
região Centro-Oeste (cinco instituições, 28%), região com maior densi-
dade populacional indígena. Em seguida aparecem núcleos das regiões 
Sudeste e Norte do país (quatro instituições em cada região, 24%). Em 
relação aos demais núcleos, três estão sediados na região Sul (18%) e 

21 A Universidade Regional de Blumenau é municipal, mas funciona por meio de uma fun-
dação privada, na qual os alunos pagam mensalidades. Por essa razão a denominamos 
como uma instituição mista. 
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apenas um na região Nordeste (6%), mas sua localização não correspon-
de diretamente à área de abrangência de suas pesquisas, como veremos 
a seguir. 

3.2 Perfil dos projetos selecionados 

Das áreas temáticas propostas pelo edital, a mais escolhida foi àquela 
referente à análise das propostas pedagógicas e curriculares das escolas 
indígenas,22 sendo preferida por 11 núcleos (ou 55%), seguida daqueles 
núcleos que optaram por analisar os territórios etnoeducacionais como 
modelo de gestão pública da educação básica,23 item que representava 
uma das principais pautas do governo, mas escolhido por apenas cinco 
núcleos (25% do total). A área de avaliação institucional e da aprendi-
zagem, indicadores de qualidade do ensino-aprendizagem e de desempe-
nho dos sistemas de ensino (relacionado ao item 4.3c presente no edital) 
foi objeto de apenas quatro projetos (20%). 

Três temáticas não foram escolhidas por nenhum núcleo proponente 
de projetos: aquela que relaciona educação com etnodesenvolvimento,24 
a que propõe a produção de materiais didático-pedagógicos a partir do 
acervo do Portal do Professor25 e a que trata dos processos próprios de 
aprendizagem nas práticas pedagógicas dos professores indígenas.26 

Em relação à abrangência geográfi ca dos projetos aprovados, perce-
be-se uma concentração na região Norte, com sete projetos (33%), se-
guida pela região Centro-Oeste, com seis projetos (29%). Nordeste e Sul 

22 No edital, item 4.3b – Análise das propostas pedagógicas e curriculares das escolas in-
dígenas a partir dos referenciais da interculturalidade, do bilinguismo/multilinguismo, 
da participação comunitária e da diferenciação, com prioridade para educação infantil, 
alfabetização e para o ensino médio integrado.

23 No edital, item 4.3a – Territórios etnoeducacionais como modelo de gestão pública da 
educação básica que tenha a territorialidade indígena como referencial para a articulação 
interinstitucional e gestão pública da educação.

24 No edital, item 4.3d – Educação e etnodesenvolvimento: fi nanciamento, demandas espe-
cífi cas dos territórios e comunidades indígenas, demografi a, ensino intercultural, fl uxo 
escolar e institucionalização do reconhecimento da sociodiversidade.

25 No edital, item 4.3h – Materiais didático-pedagógicos específi cos ou não, com ou sem uso das 
Tecnologias de Informação e de Comunicação, de acervos do Portal do Professor ou afi ns.

26 No edital, item 4.3j – Os processos próprios de aprendizagem nas práticas pedagógicas 
dos professores indígenas.
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vêm a seguir com três projetos cada (14% cada), e a região Sudeste com 
apenas dois projetos (10%). Mais adiante, quando discutiremos a rela-
ção desses núcleos com os povos indígenas estudados, apresentaremos a 
relação de cada núcleo com a região e a comunidade indígena escolhida. 
Contudo, é possível sugerir que a maior parte dos núcleos não se guiou 
por territórios etnoeducacionais, mas sim por povos ou comunidades 
indígenas específi cas no momento de desenhar a abrangência de seus 
projetos de pesquisa. Tal decisão é bastante compreensível visto que a 
defi nição dos territórios etnoeducacionais é um processo que ainda está 
em andamento27 e todos os projetos desenvolvem pesquisas em áreas e 
comunidades já conhecidas dos pesquisadores coordenadores, ou seja, 
relações anteriores à organização dos territórios.

O desenvolvimento dos projetos demandou o envolvimento de um 
grande número de acadêmicos. Segundo dados da Secadi (ANDRA-
DE, 2011), ao todo, atuaram na realização dos projetos de pesquisa 
aprovados, 263 orientadores, mestrandos, doutorandos, professores da 
educação básica indígena e alunos de graduação foram envolvidos nos 
projetos. Os alunos de graduação formam a maior parte dos grupos 
mobilizados (116, ao total), seguidos dos professores de educação bási-
ca indígena (62) e mestrandos (49). Somente através dos projetos e dos 
relatórios não foi possível avaliar se o desenvolvimento dessas pesquisas 
signifi cou uma maior institucionalização da temática indígena dentro 
das universidades envolvidas, mas entre os impactos citados pelos pes-
quisadores está a maior visibilidade da temática internamente aos pro-
gramas de pós-graduação, o que já pode ser considerado um avanço. 

Sobre a participação dos professores indígenas, os projetos e os re-
latórios possuem pouca informação sobre como se deu a participação 
desses sujeitos na dinâmica de trabalho do núcleo de pesquisa. De que 
forma esses participantes colaboraram ou infl uenciaram nos rumos 
das pesquisas desenvolvidas: foram apenas “informantes” ou também 
criaram novas dinâmicas no andamento das mesmas? Eram pontos de 

27 No momento de lançamento do edital existiam 14 territórios etnoeducacionais defi -
nidos. Até hoje foram pactuados 21: Rio Negro, Baixo Amazonas, Juruá/Purus, Cone 
Sul, Povos do Pantanal, A’uwe Uptabi, Xingu, Médio Solimões, Yby Yara, Pukakwatire, 
Ixamná, Alto Solimões, Vale do Javari, Cinta-Larga, Timbira, Vale do Araguaia, Tupi 
Mondé, Tupi Tupari, Tupi Txapakura, Ykukatu e Tapajós Arapiuns. Mas o fato de serem 
territórios “pactuados” não signifi ca que já estejam implementados, mas sim em vias de 
implementação.
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contato constante com suas comunidades? Também cabem ainda per-
guntas sobre o impacto da ajuda fi nanceira proveniente das bolsas (sem-
pre individuais) na relação desses professores com os demais professores 
dessas escolas e com suas comunidades. Essas são questões que, infeliz-
mente, fi carão em aberto visto que, no breve período que tivemos para 
a realização deste artigo, conseguimos apenas conhecer os critérios de 
seleção desses professores especifi cados nos projetos (que priorizavam a 
relação prévia desses com pesquisas na temática pretendida e não tanto 
sua indicação por suas comunidades). Mas, de qualquer modo, aponta-
mos essa lacuna como um tema a ser investigado em futuros trabalhos e 
também durante o seminário que deverá ser realizado como parte desse 
projeto de investigação. Questões similares também podem ser feitas em 
relação à inserção dos estudantes indígenas no desenvolvimento desses 
projetos de pesquisa: tal participação fortaleceu suas trajetórias na uni-
versidade? Modifi cou a dinâmica das investigações em curso? Fortaleceu 
seus laços com suas comunidades de origem? Questões que precisam ser 
discutidas em futuros trabalhos. 

Por fi m, vale ainda apontar que grande parte das pesquisas desen-
volvidas a partir do Edital 001/2009 parecem ser pregressas ao próprio 
edital, ou seja, esses núcleos aproveitaram a oportunidade oferecida pelo 
Observatório de Educação Escolar Indígena para dar continuidade ou 
aprofundar algum tema dentro de pesquisas já existentes. 

3.3 Relações entre os núcleos de pesquisa e os povos indígenas 
investigados

Os 17 núcleos selecionados indicam a realização de pesquisas em uma 
grande variedade de comunidades indígenas, como podemos verifi car na 
tabela abaixo:

Tabela 2. Povos e/ou territórios etnoeducacionais abrangidos 
pelos projetos que responderam ao Edital Capes 01/2009

Núcleos 
Povos e/ou territórios etnoeducacionais abrangidos pelos projetos 
que responderam ao Edital Capes 01/2009

UCDB Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul.

UFBA
TEE Yby Yara, constituído pelos povos indígenas presentes no estado da 
Bahia e parte de Minas Gerais: Pataxó-Hã-Hã-Hãe, Pataxó, Tupinambá, 
Kiriri, Kaimbé, Tuxá, Kaimbé, Tupinambá e Xucuru-Kariri.
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Núcleos 
Povos e/ou territórios etnoeducacionais abrangidos pelos projetos 
que responderam ao Edital Capes 01/2009

UFSC

Povos Guarani, Kaingáng e Xokleng, distribuídos pelas comunidades 
de Marangatu (Imaruí), Massiambu, Morro dos Cavalos e Cambirela 
(Palhoça), Mbiguaçu (Biguaçu), Tarumã, Pindoty, Ilha do Mel e Piraí 
(Araquari), Morro Alto/Laranjeiras e Araçá/Tapera (São Francisco do 
Sul), Jataí/Conquista (Barra do Sul) e Rio Bonito (Joinville), Garuva, 
Guaramirim, Barra Velha, Piçarras, Navegantes, Guabiruba, Brusque, 
Itajaí, São José, Sangão, Jaguaruna, Araranguá e Passo de Torres.

UFMG, UFSJ, UFSC, 
UniRio

Território Leste (Minas Gerais e Espírito Santo) em articulação com o 
sul da Bahia e com o território Guarani-Mbyá, conforme proposição da 
Coneei Regional de Belo Horizonte, que considerou os povos: Pataxó, 
Guarani, Tupiniquim, Caxixó, Maxakali, Guarani-Mbya, Xacriabá, Pataxó, 
Krenak.

UnB, UFRJ, Ufac* Povos do Acre.*

PUC-SP

Grupos indígenas vivendo em cidades, como os Tikuna em Manaus, 
os Krenak em São Paulo, os Pankará e Karipuna no Amapá, além de 
também proporem pesquisas sobre comunidades Baniwa e Coripaco 
(Alto Solimões), Guarani, Guarani Mbya, Fulni-ô, Kalapalo, Guarani Mbyá, 
Guarani Nhandevá, Pankará, Terena e Kaingang de diferentes territórios.

UFSCar

Território Etnoeducacional da Amazônia Oriental (11) e o Território 
Etnoeducacional do Rio Negro (1), com pesquisas sobre comunidades: 
Baniwa e Coripaco (TEE 1), Asurini, Araweté, Parakanã e Juruna, 
Guajajara, Kayabi, Munduruku, Xikrin do Bacajá, Kararaô, Kayapó do Baú, 
Apinayé, Krikati, Timbira, Arara da Volta Grande do Xingu (TEE 11).

Unesp TEE Xingu, povo Juruna/Yudjá.

UFRR* TEE Yanomami e Ye’Kuana.*

Unemat* Povos do estado do Mato Grosso.*

UFPA, Ufra, Uepa
Território Etnoeducacional Amazônia Oriental (Tupi), com enfoque nos 
Tembé, Anambé, Asurini, Timbira, Ka’apor e Guajajara.

Furb
Povo Xokleng, a partir das escolas indígenas Laklanô e Bugio, de Santa 
Catarina.

UEA* TEE Rio Negro.*

UEM
Território Etnoeducacional Planalto Meridional Brasileiro, povo 
Kaingang.

UFGD
Guarani (Kaiowá e Ñandeva) e Aruaque (Terena) da região de Dourados, 
no Mato Grosso do Sul.

UFG

Povos que se situam nos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso e 
Maranhão e que possuem representantes no curso de Licenciatura 
Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da própria 
universidade: Xerente, Karajá, Krahô, Apinajé, Tapirapé, Javaé, Tapuio, 
Krikatxi, Guarani, Gavião, Tapuio, Apinajé, Krahô e Guarani.
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Núcleos 
Povos e/ou territórios etnoeducacionais abrangidos pelos projetos 
que responderam ao Edital Capes 01/2009

UFT
Povo Apinayé das aldeias indígenas de São José e Mariazinha, 
localizadas ao norte do estado do Tocantins.

Fonte: Projetos e relatórios enviados pelas universidades e relatório técnico Secadi 
(ANDRADE, 2011). Os núcleos marcados com * são aqueles que não nos enviaram seus 
projetos ou relatórios parciais, impossibilitando uma maior especificação sobre os 
povos ou territórios com quem trabalharam.

Conforme dito anteriormente, a partir da análise dos projetos se-
lecionados, a maior parte dos núcleos já possuía contatos prévios com 
as comunidades indígenas envolvidas em seus projetos. Desse modo a 
questão que se coloca aqui é até que ponto a existência do edital for-
talece e talvez, modifi que esses contatos existentes entre universidade e 
populações indígenas. 

Um primeiro ponto a se considerar é a qualidade do tipo de contato 
que já existia antes da existência desse edital: muitas vezes a relação 
entre esses núcleos de pesquisa e as comunidades indígenas se dava de 
modo precário, sem muita estrutura, visto a escassez de recursos e da 
falta de apoio institucional. Essas relações se estabeleciam muito mais a 
partir do desejo e empenho de alguns professores no contexto de realiza-
ção de suas pesquisas, do que uma ação institucional da universidade. A 
existência de um programa de fomento para a realização das pesquisas 
auxiliou na maior formalização desses contatos entre núcleos de pes-
quisa e povos indígenas investigados? De fato essa relação passou a ser 
mais institucionalizada ou ainda passa pelo desejo de alguns professo-
res individualmente? Ao analisar os relatórios parciais elaborados pelos 
coordenadores desses projetos, principalmente nas difi culdades alega-
das por eles no desenvolvimento dos mesmos, é possível perceber que 
essa relação parece ainda passar muito mais pelo desejo e esforço desses 
coordenadores/professores individualmente, do que por um alargamento 
da temática na universidade. Pareceu existir sim, uma maior visibilida-
de para a temática dentro dos programas de pós-graduação envolvidos, 
mas a visibilidade pode ser considerada apenas um primeiro passo para 
a maior institucionalização da temática nesses espaços. 

Outro ponto a ser discutido é o oferecimento de bolsas destinadas 
aos professores indígenas que participam das pesquisas – algo único en-
tre as agências de fi nanciamento. Sem dúvida um avanço importante na 



O Observatório de Educação Escolar Indígena  83

direção de uma maior formalização nessa relação, mas essa iniciativa 
também pode apresentar difi culdades localmente. Conforme citado por 
alguns núcleos, as bolsas individuais para professores pesquisadores ge-
raram disputas e difi cultaram o envolvimento dos demais professores 
dessas escolas indígenas em cursos e atividades de formação continua-
da e pesquisa oferecidos pelo núcleo durante o período de vigência do 
projeto. Outra questão colocada foi em relação ao tempo de bolsa para 
alunos indígenas de mestrado e doutorado: estudantes indígenas preci-
sam de mais tempo do que o estabelecido para receberem a educação 
específi ca e diferenciada a qual possuem direito. Seria o caso de não só as 
universidades, mas também o próprio órgão de fomento estar disposto a 
se confrontar com o “novo” desafi o do reconhecimento da diversidade 
cultural? 

A partir da experiência desse primeiro edital e da análise dos proje-
tos e relatórios parciais desenvolvidos, também surgem questões relati-
vas a participação dos principais sujeitos dessas pesquisas: seria possí-
vel pensarmos em uma maior participação dos professores indígenas no 
desenho das pesquisas desenvolvidas? Segundo os relatórios e projetos 
analisados, os professores indígenas – assim como os estudantes indí-
genas envolvidos – foram selecionados após a aprovação do projeto e 
a partir dos critérios estabelecidos pelos coordenadores universitários. 
Mas defi nir políticas públicas a partir “do protagonismo indígena”28 ou 
preparar novos quadros indígenas para o “fortalecimento dos territórios 
etnoeducacionais”,29 passam pela construção de maior autonomia e na 
formação ativa de lideranças dessas comunidades também na relação 
desses integrantes com as universidades. Uma relação mais participati-
va dessas lideranças com esses núcleos de pesquisa poderá contribuir e 
muito para essa construção. Dessa forma, talvez fosse o caso de se existir 
uma maior aproximação entre pesquisadores e indígenas desde a defi ni-
ção dos projetos e não atuarem apenas como informantes/colaborado-
res dos mesmos. O maior protagonismo desses sujeitos no desenho dos 
projetos pode ser bastante benéfi co para que sejam conhecidos aspectos 

28 Trecho retirado do texto de introdução (elaborado pelo MEC) para o documento fi nal 
da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. Na íntegra: “como uma nova 
forma de gestão da educação escolar indígena que, sem romper com o regime de colabo-
ração, estabelece novas formas de pactuar ações visando a oferta de educação escolar a 
partir do protagonismo indígena” (BRASIL, 2009, p. 4).

29 Um dos objetivos presentes no Edital 001/2009.
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ainda obscuros dos problemas indígenas, além de ampliar a quantidade 
de pessoal qualifi cado nessas comunidades. Contudo, como dito certa 
vez por um professor universitário,30 a academia tem suas próprias “tri-
lhas de conhecimento” e o maior desafi o das IES é abrir-se para novas 
trilhas, novas rotas que permitam uma relação de maior equidade entre 
professores/pesquisadores e comunidades pesquisadas para que enfi m, 
seja iniciado um verdadeiro processo de educação intercultural: 

Eu creio que nós, os professores e as universidades, temos uma imensa 
difi culdade de sair de nossas “trilhas” de conhecimento já muito bem 
sedimentadas para verifi carmos, na prática e no dia a dia, como é que 
isso está se dando junto a outros povos, que experiências eles estão con-
seguindo acumular e como poderíamos trocar a partir das experiências 
de produção de conhecimento desses povos. O risco é, mesmo escreven-
do projetos inovadores, bonitos, continuarmos na realidade a impor 
as “nossas” velhas práticas pedagógicas e certezas acumuladas, mesmo 
sabendo que as nossas universidades nem sempre atingem os melhores 
resultados (BRAND, 2004 apud PALADINO, 2007, p. 126).

O mundo acadêmico está aberto a dialogar com maior igualdade de 
posições com as populações investigadas? Como a universidade perce-
beria uma maior exigência, por parte da OEEI, no sentido de ampliar 
a participação de lideranças comunitárias na defi nição do desenho e da 
elaboração dos projetos de pesquisa a serem apresentados a novos edi-
tais e não só como colaboradores bolsistas? 

Ainda sobre a relação das universidades com as comunidades in-
vestigadas, é preciso ainda destacar que todos os núcleos priorizaram 
estratégias de difusão de resultados voltadas para o circuito acadêmico 
(publicações em periódicos, livros e anais; participação em eventos na-
cionais e internacionais; organização de seminários nas universidades) 
ou no máximo, indicaram a utilização de meios digitais de divulgação, 
ampliando um pouco mais essa difusão (revistas on-line, sites das insti-
tuições envolvidas, sites dos grupos de pesquisa, blogs). Foram poucos 

30 Antonio Brand, professor e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
durante discussão do grupo de trabalho As Experiências Universitárias em Curso e as 
Propostas de Trabalho, presente no seminário Desafi os para uma Educação Superior para 
os Povos Indígenas no Brasil, realizado em Brasília nos dias 30 e 31 de agosto de 2004 
como parte do projeto Trilhas do Conhecimento.
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os núcleos que apontaram também estratégias de divulgação capazes de 
envolver de forma mais direta, as comunidades estudadas. 

Entre aqueles que optaram por estratégias de difusão capazes de 
envolver as comunidades estudadas de forma mais direta, citamos a 
realização de eventos artístico-culturais promovidos pela universida-
de em parceria com as comunidades estudadas em espaços extramuros 
(Unesp); elaboração de relatórios e seminários destinados e apresentados 
aos órgãos governamentais locais diretamente envolvidos com o desen-
volvimento da educação escolar indígena e para as próprias comunida-
des (UFBA, UFT e UFG); a produção de material paradidático voltado 
para as escolas públicas não indígenas como forma de implementar a Lei 
11.64531 e de valorização das comunidades indígenas em suas regiões 
(UFSC e UFGD) e a organização de encontros regionais de professores 
indígenas como estratégia de divulgação dos dados encontrados em suas 
pesquisas (UCDB, PUC-SP, UFPA). Seria o caso do próximo edital do 
Observatório de Educação Escolar Indígena sugerir a realização de es-
tratégias diferentes ou pelo menos, mais amplas para que haja um maior 
envolvimento direto das comunidades estudadas no tocante ao conheci-
mento dos resultados das pesquisas? 

3.4 Impactos das ações realizadas e dificuldades encontradas durante o 
desenvolvimento dos projetos 

Para a realização dos relatórios parciais e fi nal, as instituições receberam 
um formulário modelo elaborado pela Capes/Secadi, que continha um 
item específi co (item 6) que solicitava a descrição dos “impactos das 
ações/atividades do projeto na formação de professores, licenciaturas 
envolvidas, educação básica, pós-graduação e escolas participantes”. 
Apesar de nem todas terem optado em realizar seus relatórios parciais 
nesse formulário, fi zemos um esforço na tentativa de sistematizar essa 
informação disponível nos relatórios parciais que tivemos acesso. 

Sobre a formação de professores, os núcleos apontaram como prin-
cipais impactos a maior qualifi cação dos professores indígenas (que par-
ticiparam dos grupos de pesquisa ou dos cursos de formação continua-
da propostos pelo núcleo). Em relação às licenciaturas envolvidas, os 
núcleos ressaltaram o maior interesse de alunos não indígenas sobre a 

31 A Lei 11.645 implementa a História da África e dos Povos Indígenas no currículo escolar. 
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temática da educação escolar indígena e a consequente oferta de disci-
plinas eletivas voltadas para o tema. Destaca-se as disciplinas sobre a 
formação bilíngue ou o ensino do Português como segunda língua, por 
exemplo, como diferenciais nos programas de pós-graduação relacio-
nados aos cursos de Letras. Em relação aos estudantes indígenas, foi 
apontada a criação de grupos majoritariamente indígenas, que puderam 
exercitar e produzir conhecimentos sistematizados sobre os seus pró-
prios povos e criarem um espaço universitário para a produção de dados 
e diagnósticos da situação educacional de suas comunidades. Um fator 
que precisa ter seus impactos melhor investigados e que pode sugerir 
uma importante contribuição para a maior qualifi cação da trajetória e 
inserção desses estudantes nessas universidades. 

Entre os impactos na educação básica e nas escolas participantes, 
os núcleos destacaram a maior qualifi cação dos professores e gestores 
ao participarem das atividades de pesquisa e dos cursos de formação 
continuada oferecidos pelas universidades e, a partir dessa maior quali-
fi cação, foi percebido por esses núcleos um maior protagonismo destes 
professores nas discussões dos territórios etnoeducacionais. Também foi 
apontado o fortalecimento das línguas indígenas no currículo escolar a 
partir da produção de material didático e paradidático em língua nativa. 

Para os cursos de pós-graduação envolvidos, os impactos mais no-
tados pelos coordenadores dos projetos foram a maior visibilidade da 
educação escolar indígena entre os temas de pesquisa de mestrandos e 
doutorandos; a percepção da escassez de investigações e da necessidade 
de maior rigorosidade nos dados sobre educação escolar indígena nos 
estados envolvidos; e uma universidade citou como um impacto positivo, 
o envolvimento de bolsistas e de orientadores nas ações políticas prota-
gonizadas por povos indígenas na defesa de direitos (UFBA). Interessante 
destacar que esse esforço de articulação entre pesquisadores e movimen-
tos sociais indígenas também gera algumas difi culdades para os núcleos. 

O projeto da UFBA, por exemplo, previa a criação de um Observa-
tório Local de Educação Escolar Indígena baseada na articulação entre 
a Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena da Universi-
dade do Estado da Bahia (Liceei), a Coordenação da Educação Escolar 
Indígena da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), além de contatos com o Fórum de Educa-
ção Indígena na Bahia, com a Coordenação de Políticas Indígenas da 
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Secretaria de Justiça do Estado da Bahia, com a Associação Nacional 
de Ação Indigenista (Anai) e com diversas lideranças e organizações in-
dígenas locais. Essa relação com a política possibilitou conquistas, mas 
apontou algumas limitações segundo relato encontrado no relatório par-
cial elaborado por esse núcleo: 

Ao optarmos por não fazermos só as tarefas de pesquisa de campo ou 
produção de artigos ou comunicações em eventos, mas, ao mesmo tem-
po, (...) [acompanhar] professores e estudantes indígenas (alguns deles 
também bolsistas do Núcleo) em mobilização pela descriminação dos 
movimentos sociais e contra a prisão de lideranças, como a do cacique 
Babau e seus familiares, (...) [assim como dos fóruns e encontros regio-
nais que discutiram a criação do território etnoeducacional], difi cultou 
uma produção mais signifi cativa em torno da pesquisa de campo, aná-
lise e organização do acervo acumulado. 

Ao que parece, uma aproximação mais comprometida desses núcleos 
acadêmicos com as comunidades indígenas estudadas exige também 
uma maior fl exibilidade nos cronogramas e nas formas de avaliação ela-
borados pelo órgão de fomento: menos trabalhos publicados signifi caria 
realmente menos trabalho realizado? Será interessante aprofundarmos 
com esse núcleo, especifi camente, as tensões entre a realização de um 
trabalho acadêmico e os compromissos desses núcleos com os órgãos de 
fomento e os movimentos políticos encabeçados por essas populações 
indígenas estudadas. Existem tensões nessa articulação? Como o órgão 
de fomento pode estimular essas relações de parceria – universidades e 
povos indígenas na conquista e preservação de direitos – sem prejudicar 
os objetivos acadêmicos desejados? 

Mas essa articulação e as difi culdades existentes na relação entre pes-
quisa acadêmica e posicionamento político só foi citada mais diretamen-
te por esse núcleo de pesquisa. Nos demais, as difi culdades mais comuns 
foram àquelas relacionadas a questões estruturais, como a distância das 
aldeias, a difi culdade de transporte ou de comunicação. Além dessas, 
também foram citadas difi culdades metodológicas (a especifi cidade de 
se formar bolsistas para trabalharem em áreas indígenas exigem maior 
tempo e dedicação dos mesmos) e de integração para o cumprimento de 
um cronograma comum que pudesse dar conta das prioridades existen-
tes nas universidades, nas escolas indígenas e no calendário estipulado 
pela agência de fomento. 
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Apesar das difi culdades citadas pelas universidades, ao comparar-
mos os impactos citados pelos núcleos e os objetivos esperados pelo Ob-
servatório de Educação Escolar Indígena ao lançar esse primeiro edital, 
podemos considerar que esses objetivos foram parcialmente atendidos. 
A realização de pesquisas parece ter gerado realmente uma maior apro-
ximação desses núcleos com escolas indígenas; além de ter produzido 
uma maior qualifi cação dos estudantes indígenas já inseridos nas uni-
versidades, assim como a formação continuada de professores e gestores 
indígenas dos variados territórios etnoeducacionais que se envolveram 
com esses núcleos de pesquisa. O que não se sabe – apenas pela análise 
dos relatórios – é o quanto essa aproximação é sustentável sem a con-
tinuidade desse fomento. Também fi ca em aberto o modo como esses 
dados e pesquisas serão absorvidos pelo governo para o melhor desen-
volvimento e a implementação dos territórios etnoeducacionais.

4.

4.1 Algumas reflexões para futuros debates

A participação de representantes indígenas tem sido cada vez mais fre-
quente na defi nição de políticas educativas no país. Essa participação 
crescente é resultado tanto da maior mobilização e organização do mo-
vimento indígena, quanto da maior abertura do governo federal para 
desenvolver políticas a partir de consultas a essas populações, principal-
mente após a assinatura da Convenção 169 da OIT, que obriga o país a 
consultar os povos indígenas para a defi nição de políticas públicas que 
os atinjam. A criação do Observatório de Educação Escolar Indígena e a 
realização da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena são 
indícios dessa maior articulação entre lideranças indígenas, organizações 
indigenistas, universidades e governo brasileiro. 

No entanto, ao entendermos que essas ações governamentais foram 
formuladas não só desde as organizações administrativas do Estado, 
mas também a partir da interferência e mobilização de diferentes orga-
nizações, movimentos sociais entre outros atores que participaram de 
forma variada nesse processo, não negamos a existência de assimetrias 
de poder nessas relações. Assimetria também nas relações entre os dife-
rentes órgãos governamentais envolvidos: Secadi, Inep, Capes possuem 
as mesmas perspectivas sobre como se desenvolver projetos educativos? 
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E sobre como avaliá-los no contexto indígena? Isso implica dizer que a 
implementação e a avaliação dos resultados dessa política precisa se dar 
em múltiplas escalas espaciais e temporais. 

Também é preciso reconhecer a assimetria que caracteriza as relações 
entre os sujeitos da pesquisa/programas e agências de fi nanciamento. 
Como bem alertou uma das coordenadoras dos projetos selecionados 
em seu relatório parcial,32 essa assimetria afeta teorias, métodos e lin-
guagens da pesquisa acadêmica, bem como a própria confi guração do 
modelo de política pública a ser desenvolvido pelos órgãos governamen-
tais. As necessidades e as especifi cidades existentes nas sociedades indí-
genas exigem uma maior fl exibilização das estruturas e dos modelos já 
existentes para que as pesquisas acadêmicas – de uma forma geral, cal-
cadas na produção individual e com a defi nição também de bolsas indi-
viduais – possam contribuir para a implementação de políticas públicas 
capazes de responder as demandas dessas populações. 

Até mesmo a formatação do projeto de acordo com o Edital 
001/2009, atrelado a programas de pós-graduação com um número e 
tipo de bolsistas predeterminados, sistema de utilização dos recursos e 
prestação de contas com mesmos parâmetros utilizados para outros pro-
gramas pode incorporar com difi culdades as especifi cidades da educação 
escolar indígena. E não podemos esquecer que o coordenador – profes-
sor universitário – possui múltiplas funções, com responsabilidades que 
vão da gestão fi nanceira à produção científi ca deste e de outros progra-
mas desenvolvidos por seu núcleo de pesquisa. Desse modo, é preciso 
um maior diálogo entre lideranças indígenas, representantes dos núcleos 
universitários e órgãos governamentais e agências de fomento para que 
seja possível a criação de novas alternativas que não comprometam a 
sustentabilidade e a qualidade dos resultados esperados nessas pesquisas.

Ao fi nal desta análise, é preciso apontar também que, para que as 
universidades possam contribuir de forma mais signifi cativa com o de-
senvolvimento de políticas públicas no contexto de implementação dos 
territórios etnoeducacionais, parece-nos insufi ciente a realização de edi-
tais pontuais e aferição de resultados através de relatórios elaborados 
pelas universidades. Talvez seja preciso incluir também, outros modos 
de envolvimento dos sujeitos indígenas nessas pesquisas e modos mais 

32 América Lúcia Silva César, coordenadora do núcleo da Universidade Federal da Bahia, 
relatório parcial elaborado em janeiro de 2011. 
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completos de aferição relacionados diretamente às comunidades indíge-
nas envolvidas nessas pesquisas. Afi nal, dentre as demandas mais evi-
dentes presentes no documento fi nal da I Coneei estão as relações mais 
democráticas entre comunidades indígenas e unidades administrativas e 
a participação mais ativa desses nos cursos de formação de professores, 
na defi nição de uma política linguística, na produção de materiais didá-
ticos e no acesso e na permanência na universidade.

Várias das demandas presentes na I Coneei estão presentes no Edi-
tal 001/2009, sobretudo aquelas que fazem referência à proposição de 
um Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena (proposta expressa e 
defendida em todas as conferências regionais) e a confi rmação dos ter-
ritórios etnoeducacionais. Entretanto, ao analisar o edital e os projetos 
selecionados por este, foi possível perceber pouca referência ao protago-
nismo indígena no desenvolvimento desses projetos: enquanto em quase 
todo o documento fi nal da Coneei existem referências ao modelo de co-
participação indígena, nenhum ponto do edital faz referência à existência 
de uma participação mais ativa de lideranças ou de professores indígenas 
nos desenhos dos projetos de pesquisa desenvolvidos pela universidade.

Em todos os itens do edital a participação indígena está subjugada à 
participação de uma coordenação acadêmica universitária (não indíge-
na), não existindo qualquer item que especifi que a elaboração conjunta 
do projeto com a participação de lideranças indígenas, ou uma maior 
preocupação em devolver às comunidades estudadas os resultados des-
sas pesquisas, o que deixa em aberto o desenvolvimento ou a continui-
dade de pesquisas e de linhas de pesquisas já existentes sem que essas 
tenham sido requeridas ou pensadas como prioritárias pelas comunida-
des estudadas. Do mesmo modo, foram poucas as universidades que se 
preocuparam em desenvolver estratégias de difusão dos resultados que 
ultrapassassem o modelo acadêmico (congressos, seminários e publica-
ções), que possuem pouca referência nas comunidades. 

Se o acesso de indígenas ao ensino superior tem sido encarado mui-
tas vezes como uma “questão de transferência de capacidades para o 
empoderamento” desses segmentos da população diante dos setores 
dominantes (SOUZA LIMA e BARROSO-HOFFMANN, 2007, p. 22), 
a educação básica e os territórios etnoeducacionais precisam ser vistos 
como espaços que possibilitem essa ascensão social e o empoderamento 
dessas populações. O Observatório da Educação Escolar Indígena deu 
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importante passo nessa direção – ao incluir a “pré-universidade” pelo 
menos na pesquisa das universidades –, mas ainda restam outros para 
que ele estimule de fato, um maior empoderamento dos representantes 
indígenas nesse debate educativo. Talvez a conclusão desse primeiro edi-
tal seja um momento oportuno para que universidades e órgãos gover-
namentais e de fomento se perguntem de que forma o reconhecimento 
da diversidade indígena gera mudanças em suas práticas organizacionais 
para que os futuros editais possam aprimorar essa relação.

O objetivo deste texto, como dito em sua introdução, foi o de possi-
bilitar uma análise mais geral da criação do Observatório de Educação 
Escolar Indígena e uma refl exão inicial acerca dos projetos elaborados 
a partir de seu primeiro edital. Não foi possível, certamente, esgotar o 
tema. Ao contrário, várias questões surgiram e deverão ser aprofundadas 
em futuros trabalhos, mas esperamos ter apresentado alguns subsídios 
que contribuam para as discussões sobre a relação entre universidades, 
comunidades indígenas e órgãos governamentais no campo das políticas 
públicas educativas. 
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Estamos certos que a presença indígena na universidade é necessária não somente 

para democratizar o acesso, mas para que possamos também promover a inserção 

de nossos saberes, concepções e valores, para que professores, alunos, pesquisadores 

e a sociedade em geral possam ter a oportunidade de aprender conosco. 

Rosani de Fátima Fernandes

Pedagoga e mestre em Direito pela UFPA

1. Introdução

É possível observar, nos últimos anos, a existência de uma produção 
acadêmica de autoria indígena, compreendida por monografi as, disser-
tações, teses, artigos, capítulos de livros e livros produto do seu trân-
sito por diferentes áreas de formação no ensino superior. Trata-se em 
muitos casos de textos sumamente ricos, tanto pela relevância das te-
máticas abordadas e das pesquisas realizadas, quanto por serem fruto 
de refl exões que os autores indígenas elaboram a partir de trajetórias 
e experiências de vida densas e complexas. No entanto, esta produção 
adquire pouca visibilidade, tanto no próprio meio universitário quanto 
no mercado editorial.

Esta realidade, assim como a constatação da escassez de estudos so-
bre a produção acadêmica indígena, a diferença do que acontece com a 
produção literária e a produção de livros didáticos indígenas que vêm 
sendo objeto de crescente análise, despertou meu interesse por indagar 
naquele gênero de textos. Assim, é objetivo deste trabalho apresentar 
uma análise inicial dessa produção bibliográfi ca, trazendo para discus-
são as contribuições que aportam nos planos da teoria, da metodologia 
e das propostas de intervenção, bem como para a construção de um 
diálogo entre saberes diferenciados.
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Luciano e Barroso-Hoffmann (2010) indicavam a existência de mais 
de seis mil estudantes indígenas no ensino superior, dos quais pelo me-
nos 100 estariam na pós-graduação, deles mais de 40 tinham concluído 
o mestrado e cinco, o doutorado. No entanto, esses autores indicavam 
que essas teses e dissertações não tinham sido publicadas e divulgadas, 
mesmo sendo as pioneiras no Brasil, o que deveria despertar curiosidade 
e interesse por parte de editoras e de instituições parceiras e apoiadoras.1 
Os autores assinalam como possíveis razões para isso, a forte concorrên-
cia das produções de pesquisadores e assessores não indígenas sobre a 
temática indígena que continuam dominando o mercado e o imaginário 
social. Ou seja, ainda impera a visão de que são os brancos assessores 
que possuem os conhecimentos e as verdades sobre os povos indígenas, 
e suas produções ainda têm a preferência dos leitores, da mídia, das edi-
toras e, consequentemente, dos gestores públicos. 

No entanto, professores-pesquisadores universitários que participam 
de ações afi rmativas para o ingresso e permanência de estudantes indíge-
nas na graduação e na pós-graduação destacam o impacto que a presen-
ça deles está tendo na produção científi ca dessas instituições. Por exem-
plo, Renato Athias (2008) assinala que os programas de pós-graduação 
que receberam estudantes ampliaram as suas linhas de pesquisa, tendo 
em vista a qualidade e o interesse acadêmico dos seus trabalhos. José 
Bessa (2009) ressalta também que a presença indígena na universidade 
pode produzir mudanças signifi cativas na grade curricular, com a intro-
dução de novas disciplinas. O que de fato está acontecendo em algumas 
universidades, que estão começando a oferecer disciplinas pela pressão 
de seus estudantes indígenas. 

Consoante a estas perspectivas, Marcos Paulino (2008, p. 145) 
aponta que “além de lutarem pelas suas próprias demandas, os povos 
indígenas na universidade podem mostrar, com toda a sua pluralidade, 
que existem outras formas de ser/estar no mundo que vão além da ma-
triz eurocêntrica hegemônica”. Ressalta, também, o enorme potencial de 
sofi sticação dos processos de produção de conhecimento relacionados 
à presença de intelectuais indígenas nas universidades brasileiras. Nos 
termos do autor:

1 Até hoje, a única dissertação de autoria indígena publicada de forma integral é a de To-
nico Benites.
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a universidade enquanto instituição necessita inaugurar uma discussão 
mais profunda sobre a epistemologia e a episteme. As instituições, com 
muitos limites, admitem abrir processos seletivos que permitam incor-
porar representantes dos povos indígenas, e existem lutas para garantir 
certas condições que assegurem sua presença. Contudo, é forçoso reco-
nhecer que a presença dos indígenas não forçou o debate sobre os pró-
prios saberes universitários, e um suposto diálogo intercultural ainda é 
assistemático e fragmentado (PAULINO, 2008, p. 150).

Para Luciano e Barroso-Hoffmann (2010), ainda se levará bom tem-
po para conseguir inserir no mercado e na sociedade as produções aca-
dêmicas dos indígenas. É preciso romper as barreiras corporativas dos 
grupos de pesquisadores indigenistas, que ainda continuam dominando 
o cenário, embora cada vez mais a sociedade e as instituições públicas e 
privadas mostrem sinais de valorização das produções indígenas. Neste 
trabalho, consideramos que não se trata de substituir uma pela outra, 
mas garantir espaços para todos, condição indispensável para a constru-
ção de uma atividade intelectual crítica e descolonizadora.

Foi a partir do interesse mencionado acima que iniciei uma busca 
das produções acadêmicas de autoria indígena no Brasil. Como se en-
contram dispersas e em muitos casos pouco visibilizadas, sendo uma 
bibliografi a ainda difi cilmente utilizada nas universidades, fi z um primei-
ro levantamento para identifi car quais instituições de educação superior 
contam com maior quantidade de estudantes indígenas formados, tanto 
em cursos de modalidade regular quanto diferenciado, mas que têm pro-
duzido pesquisas e escrito artigos ou trabalhos fi nais de curso. Depois 
desse mapeamento inicial, se entrou em contato com as instituições para 
solicitar esses trabalhos, quando esse material não se encontrou de aces-
so livre na internet, e se procedeu à sua leitura, sistematização e análise.

Este artigo focará a produção acadêmica indígena em nível da pós-
-graduação, sendo a intenção, numa segunda fase, ampliar a análise para 
os trabalhos produzidos por indígenas na graduação. 

Até o momento foram identifi cados 70 indígenas que já realizaram 
ou estão realizando cursos de pós-graduação strictu sensu e, até maio 
de 2012, 47 deles já concluíram a formação, tendo sido defendidas 39 
dissertações de mestrado e oito teses de doutorado.  
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Sem pretender fazer uma análise exaustiva dessa produção bibliográ-
fi ca, me interessa sobretudo levantar algumas questões para discussão. 
As perguntas que orientaram minha análise foram as que seguem:

Quais as temáticas de estudo e as preocupações que guiam os inte-
lectuais indígenas? Existem especifi cidades na sua produção científi ca? 
Que novos olhares, perspectivas e questionamentos introduzem? Os tra-
balhos apresentam propostas de intervenção para dar conta das pro-
blemáticas descritas nos seus trabalhos? A escrita acadêmica indígena 
contesta a forma de representar os índios por parte dos antropólogos ou 
de outros cientistas? 

Como futuro desdobramento desta análise, me interessa entender o 
que signifi ca ser um intelectual indígena, seu papel nas organizações e 
comunidades indígenas e os impactos de suas pesquisas. 

Este trabalho será dividido em três partes: na primeira parte será rea-
lizada uma análise geral das 47 dissertações de mestrado e teses de dou-
torado coletadas. Na segunda, serão discutidas as principais temáticas 
e questões elencadas por tais trabalhos, tentando discutir o diferencial 
dessas pesquisas, se aparecem epistemes próprias e como se dá o diálogo 
entre saberes indígenas/acadêmicos ocidentais. Por fi m, nas considera-
ções fi nais, serão mencionados diversos questionamentos trazidos pela 
análise desta produção, com o intuito antes de sugerir e abrir novas jane-
las para a pesquisa do que apresentar conclusões fechadas, considerando 
a novidade do assunto.

2. Uma breve análise das características das dissertações e teses 
de autoria indígena

Foram selecionados alguns tópicos ou eixos de análise, que serão apre-
sentados a seguir:

2.1 Quais os povos indígenas com maior acesso a uma formação de 
pós-graduação?

Dos trabalhos que conseguimos localizar produzidos por indígenas na 
pós-graduação, observamos que em algum ou vários lugares dos textos 
(geralmente na Introdução), os autores fazem referência à suas identida-
des étnicas, evidenciando-se que pertencem a diferentes povos. Contudo, 
se consideramos que no Brasil tem mais de 220 etnias, constata-se que 
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são poucos os que têm acesso a esse nível de formação: os 70 autores 
localizados pertencem a 26 etnias.

Da região Norte do país, registra-se que a maior quantidade provém 
do Alto Rio Negro: 17 pessoas, no total (pertencentes a seis povos indí-
genas diferentes: Tukano, Tariano, Baniwa, Baré, Tuyuka e Piratapuia).2

Da região Centro-Oeste, registra-se que são os Terena, o povo com 
maior presença na pós-graduação: 12 pessoas ao todo. 

Da região Sul, o povo com maior presença são os Kaingang: seis in-
dígenas dessa etnia na pós-graduação.

Da região Nordeste, são os Pankararu e os Potiguara, com dois indí-
genas cada na pós-graduação. 

Da região Sudeste, não se registraram indígenas na pós-graduação. 
Considera-se importante analisar as histórias de contato desses po-

vos e sua relação atual com a sociedade envolvente, para entender quais 
seriam os motivos de sua presença mais signifi cativa na pós-graduação 
em relação aos demais. Percebe-se que os povos do Alto Rio Negro con-
taram com a presença signifi cativa e incisiva da Missão Salesiana, des-
de inícios do século XX, o que impactou na instituição de um habitus 
escolarizado nos povos dessa região, o que faz com que intelectuais e 
profi ssionais indígenas estejam entre as lideranças modernas com maior 
destaque no Brasil. Por outro lado, os Terena e os Kaingang também 
são povos que sofreram intensas intervenções do Estado (via Serviço de 
Proteção aos Índios – SPI e, mais tarde, Fundação Nacional do Índio – 
Funai), assim como de missões protestantes.

Sustenta-se a hipótese de que esta presença mais incisiva de missio-
nários e agentes do Estado, com suas ações educativas, integracionistas 
e civilizatórias, pode explicar em parte o fato dos anseios e projetos de 
futuro destes povos estarem vinculados ao acesso a uma educação esco-
lar e à busca por formação no meio não indígena, o que também abrange 

2 Segundo dados de Luciano de 2011, na região do Alto Rio Negro, só havia 40 indígenas 
com ensino superior em 1997, da primeira turma do curso de licenciatura em Filosofi a 
oferecida pela Ufam na sede do município de São Gabriel da Cachoeira, entre os anos de 
1992 a 1996. Em 2011, estimativas dão conta de mais de 500 indígenas que já concluí-
ram algum curso de ensino superior (Ufam e UEA), 600 estudantes indígenas em processo 
de formação universitária na sede do município (Ufam com três turmas, UEA com sete 
turmas e Ifam com uma turma) e mais de 100 estudantes indígenas do município estudam 
em Manaus em instituições de ensino superior tanto públicas como privadas. Esses dados 
totalizam 1.200 jovens indígenas que estão no ensino superior, dos quais 500 já concluí-
ram a graduação e desses pelo menos 30 já estão em cursos de pós-graduação.
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a busca pelo ensino superior. Dito de outro modo, a hipótese seria a de 
que a incorporação e a apropriação da lógica do cristianismo e de seu 
habitus disciplinador teriam instituído condições, valores e modos de 
comportamento facilitadores para a ocupação de espaços, para a luta 
política por direitos e para o diálogo com o Estado. No entanto, essa 
hipótese não poderá ser explorada aqui. 

2.2 Como são suas trajetórias acadêmicas e de vida?

A leitura das introduções ou das referências que os autores fazem ao 
longo de suas dissertações ou teses, assim como a consulta a fontes de 
informação disponíveis na internet permitem constatar que a maioria 
dos autores é constituída por destacadas lideranças, com biografi as e 
trajetórias que evidenciam sua passagem por diferentes tipos de espaços, 
cargos e militâncias políticas e religiosas. Podemos caracterizá-las como 
lideranças modernas, pois suas fontes de poder não se sustentam neces-
sariamente em mecanismos tradicionais de prestígio e autoridade (como 
a detenção de conhecimentos e habilidades tradicionais socialmente va-
lorizados ou a capacidade de mobilização de grupos de parentesco ex-
tensos). Explicam-se antes por suas habilidades ou qualifi cações para o 
diálogo com a sociedade envolvente e o domínio de seus códigos (pos-
sibilidade de encaminhar demandas e reivindicações a diferentes órgãos 
públicos ou privados, elaborar e gerir projetos de etnodesenvolvimento, 
de coordenar os projetos de educação escolar indígena em suas comuni-
dades, entre outros).

A diferença do que acontece com o aluno de pós-graduação não indí-
gena, urbano, de classe média, para quem, em geral, o acesso a este nível 
de estudo se dá diretamente após a conclusão da graduação, sem que 
haja uma pausa visando à inserção no mercado de trabalho ou em outras 
atividades, são raros os casos de indígenas que fazem a passagem direta 
da graduação à pós-graduação. A maioria realiza um intervalo entre 
ambos os tipos de formação durante o qual as atividades de militância 
no movimento indígena e a inserção em diferentes tipos de atividades e 
trabalhos merecem ser destacados.

Dos 70 autores dos trabalhos acadêmicos levantados, a grande maio-
ria atua como professor em sua comunidade, agente pastoral, coordena-
dor ou membro destacado de organizações indígenas. Vários mencionam 
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igualmente o fato de serem fi lhos de lideranças indígenas “tradicionais” 
(caciques, pajés ou outro tipo de especialistas importantes dentro de suas 
sociedades). Sugere-se a hipótese (como têm assinalado outros estudos: 
Benites, 2009; Paulino, 2008; Souza, 2007) da vinculação entre o fato 
de poder ter acesso a uma escolarização que poucos têm em sua comu-
nidade de origem, com a condição de ser fi lho de liderança ou membro 
de um grupo de parentesco com maior poder. Cabe perguntar se quem 
investe mais na formação escolar é sempre liderança ou membro de uma 
família de prestígio e se o acesso à pós-graduação é sinal de prestígio e 
autoridade. Contudo, essa hipótese tampouco será desenvolvida aqui.

2.3 Os motivos de ter escolhido um curso de pós-graduação. O estatuto 
ou papel outorgado ao ensino superior

De modo geral, aparecem duas vertentes em relação a esta questão: a pri-
meira é a dos que são professores nas aldeias e fazem estudos de pós-gra-
duação, geralmente na área da educação ou da linguística, preocupados 
em melhorar seus conhecimentos e habilidades para a prática de ensino, 
tendo em vista todos os desafi os contemporâneos envolvidos na função 
do professor indígena: a busca por autonomia na gestão das escolas in-
dígenas; a elaboração de gramáticas e livros didáticos em suas línguas; a 
necessidade de pesquisar para a construção dos currículos diferenciados, 
entre outros. Isto aparece geralmente bem claro nas introduções, quando 
se mencionam os motivos pela escolha de um determinado curso. 

A segunda vertente é a dos que buscam capacitação ou aquisição de 
ferramentas em outras áreas de atuação, principalmente aquelas vincu-
ladas ao conhecimento dos direitos indígenas e das políticas públicas e à 
gestão territorial e de projetos de etnodesenvolvimento. 

Vários expressam igualmente que sua motivação esteve orientada 
pelo desejo de dialogar com os “brancos” e de poder mostrar, em um 
trabalho acadêmico, os conhecimentos e as formas de organização do 
seu povo e demonstrar o valor que têm. Isto é, dirigem-se mais a um 
público não indígena do que indígena propriamente. 

A maioria destaca que o desejo de uma formação mais aprofundada 
se deveu a uma busca pessoal, vinculada à necessidade de se ter mais 
conhecimentos diante da realidade vivenciada, no intuito de contribuir 
com mais qualidade e subsidiar sua atuação como lideranças, membros 
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eclesiais, professores etc. Assim, predomina certo discurso sobre o cará-
ter instrumental dos estudos de nível superior.

Isto pode ser sintetizado nas palavras do Gersem dos Santos Luciano, 
antropólogo e liderança importante do movimento indígena nacional:

Por meio de suas organizações e outras formas de representação, os 
povos indígenas têm reivindicado a universidade enquanto espaço de 
formação qualifi cada de quadros não apenas para elaborar e gerir pro-
jetos em terras indígenas, mas também para acompanhar a complexa 
administração da questão indígena no nível governamental, distribuí-
dos entre diversos ministérios. Querem ter condições de dialogar, sem 
mediadores brancos, pardos, ou negros, com estas instâncias adminis-
trativas, ocupando os espaços de representação que vão sendo abertos 
à participação indígena em conselhos, comissões, grupos de trabalho 
ministeriais em áreas como a de educação, saúde, meio ambiente e agri-
cultura, para citar as mais importantes. Desejam poder viver de suas 
terras, aliando seus conhecimentos com outros oriundos do acervo 
técnico-científi co ocidental, que lhes permitam enfrentar a situação de 
defi nição de um território fi nito (Luciano, 2009, p. 10-11). 

Para a maioria dos autores indígenas analisados neste trabalho, a 
formação universitária torna-se um importante instrumento para a so-
lução dos problemas atuais dos povos indígenas. Existe a expectativa de 
que ela proporcione conhecimentos técnicos e científi cos que lhes permi-
tam lutar por seus direitos e estabelecer relações de diálogo com diferen-
tes órgãos governamentais responsáveis pela implementação de políticas 
públicas voltadas para os povos indígenas. Espera-se igualmente que a 
apropriação de conhecimentos e habilidades possibilite melhorar as con-
dições de vida das comunidades e a gestão qualifi cada de seus territórios 
e recursos naturais. Por fi m, a universidade é vista também como espaço 
estratégico para registrar, sistematizar e salvaguardar os conhecimentos 
e saberes ditos tradicionais.

Registro aqui alguns discursos dos autores indígenas que evidenciam 
os aspectos mencionados acima:

Na área de educação a preocupação, durante a Assembleia, era melho-
rar a qualidade de ensino nas escolas municipais e estaduais localizadas 
no Distrito de Iauaretê. Para alcançar o objetivo, segundo os partici-
pantes, era preciso que os próprios indígenas continuassem a estudar 
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após os cursos do nível médio e superior. Além da profi ssionalização 
dos indígenas, as organizações de base precisavam de assessores perma-
nentes para as suas atividades. A justifi cativa era de que os assessores 
não indígenas, tão importantes para o movimento indígena na região 
do Médio Rio Uaupés, na maioria das vezes se encontravam ausentes 
no momento preciso. No fi nal da assembleia, senti-me despertado para 
continuar meus estudos em Antropologia com o objetivo de conhecer 
como o índio era visto nesta área de conhecimento. A partir daquele 
encontro senti mais seguro que já era hora dos povos indígenas cami-
nharem com suas próprias pernas e construindo sua própria história 
(Adão Oliveira, da etnia tariano).

É signifi cante observar que os povos indígenas consideram os meus es-
tudos como sendo muito importantes. A princípio, por fortalecer a luta 
pela demarcação de terras e a efetivação dos direitos indígenas. Mas 
também por ampliar o reconhecimento do direito dos indígenas à dife-
rença, sobretudo de ser o próprio indígena capaz de narrar a sua histó-
ria e compreender a sua cultura. Nessa situação senti que estou sendo 
visto como um indígena informado, que pesquisa a vida dos indígenas 
contemporâneos. Ao mesmo tempo eu seria como indicador de soluções 
possíveis para problemas atuais, assim, eu era colocado em uma posição 
de muita responsabilidade (Tonico Benites, kaiowá guarani).

Ao nos depararmos com tais expectativas, surge o interrogante a 
respeito de se elas serão realmente concretizadas, no momento em que as 
pessoas que realizaram estudos de pós-graduação passarem a procurar 
uma inserção no mercado de trabalho. Isto é, os estudos acadêmicos, 
majoritariamente estruturados sob uma lógica monocultural, lhes pro-
porcionarão as capacidades e habilidades sufi cientes para lidarem com 
problemáticas tão complexas e universos tão diversifi cados quanto as 
realidades indígenas?

Para além de tais anseios e expectativas, recorrentes nos discursos 
destes autores, evidencia-se igualmente, em alguns casos, uma escolha 
motivada por relações pessoais com mediadores não indígenas que fa-
cilitaram a possibilidade de estudo ou por oportunidades que surgiram 
por acaso, sem que se soubesse, de fato, o que implicavam – isto é, não 
necessariamente orientadas por escolhas conscientes e previamente 
planejadas. 
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Por exemplo, Gersem Luciano (2009, p. 33) diz que a opção pela 
antropologia foi pessoal, baseada na curiosidade e fascínio pela dedica-
ção à causa indígena de muitos antropólogos que conheceu. De algum 
modo, queria saber o que os movia, inspirava e alimentava e porque eles 
eram tão diferentes e estranhos de outros não indígenas, inclusive de 
missionários: 

Meu contato com a fi losofi a abriu horizontes de conhecimento para 
o outro, para a matriz – cognitiva e cultural da sociedade ocidental 
europeia –, e a antropologia abriu horizontes de compreensão do meu 
próprio mundo baniwa, aprofundando-o, valorizando-o e vivendo-o 
com mais intensidade, diminuindo meus próprios preconceitos, o que 
ampliou minhas possibilidades de contribuir para o tão necessário diá-
logo entre culturas e civilizações. Ou seja, a antropologia me permitiu 
conhecer um pouco do que os não indígenas pensam sobre os indígenas 
e como esses se relacionam com o modo de pensar dos primeiros sobre 
si. Isso tem permitido buscar caminhos para melhorar a compreensão 
das diferentes racionalidades e modos de vida, sem a qual não pode 
haver o propagado diálogo intercultural.

Ivo Fontoura, tariano, dá conta do aspecto fortuito: 

No ano de 2003, estando eu entre os parentes (nu-keci-pe) participando 
de uma festa no atual povoado São Miguel (Pe:ri panisi) em Iauareté 
no município de São Gabriel da Cachoeira – AM, recebi a proposta de 
realizar o curso de mestrado em Antropologia da Universidade Federal 
de Pernambuco. Na ocasião não tinha certeza se queria, ou não me 
aventurar numa terra que era estranha à realidade com a qual estava 
acostumado, pense você, sair de um ambiente de que lhe é familiar e 
chegar num lugar que lhe é exótico – como questionam os antropólo-
gos. E como um dos critérios de seleção se pautava na apresentação de 
um pré-projeto, elaborei um em seguida com o título: Os Tariano e a 
Questão Educacional em Iauareté, já que estava envolvido com a ques-
tão da educação e encaminhei à Federação das Organizações Indígenas 
do Rio Negro/FOIRN, que mantinha convênio com o PPGA/UFPE para 
ser submetido à avaliação (2006, p. 15).
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2.4 Em que locais estudam ou estudaram e orientados por quem?

O levantamento realizado evidencia a relação entre a possibilidade de 
acesso à pós-graduação e a construção de redes pessoais e políticas com 
certos professores pesquisadores (alguns dos indígenas que ingressaram 
na pós-graduação foram de fato seus informantes ou interlocutores pri-
vilegiados) e, em segundo lugar, mediada por convênios entre organiza-
ções indígenas e universidades, como é o caso da UFPE ou da PUC-SP.3 
Porém, tais convênios, em geral, também surgiram da parceria entre or-
ganizações e lideranças indígenas com determinados professores univer-
sitários com os quais tinham contato. 

As instituições com maior número de indígenas matriculados na pós-
-graduação são as seguintes:

  PUC-SP: 10

  UCDB: 9

  UFPE: 8

  UNB: 6

  Ufam: 6

  UFRGS: 4

  UFPA: 4
As demais (UFRJ, PUC-RS, PUC-PR, UFMT, UFRRJ) têm apenas um 

ou dois indígenas em seus cursos de pós-graduação.
São 23 as IES que contam com indígenas em seus programas de pós-

-graduação, distribuídos por 41 programas diferentes de 20 áreas distin-
tas. A seguir, apresento essas últimas em ordem decrescente da quantida-
de de indígenas em cada uma delas:

1. Educação: 18

2. Antropologia: 9

3. Linguística: 8

4. Desenvolvimento local e desenvolvimento sustentável: 5

5. Direito: 5

6. Ciências Sociais: 4

7. História: 2

3 Através do Projeto Pindorama: indígenas na universidade, realizado em parceria com a 
Pastoral Indigenista de São Paulo.
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8. Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade: 2

9. Conservação e Desenvolvimento Tropical: 2

10. Enfermagem: 1 

11. Letras e Linguística: 1

12. Geografi a: 1

13. Agronomia: 1

14. Ecologia: 1

15. Memória social: 1

16. Teoria da Literatura: 1

17. Gerontologia: 1

18. Administração: 1

19. Psicologia social: 1

20. Cultura e Sociedade Amazônica: 1

Predominam, portanto, os indígenas que cursam pós-graduação em 
Educação, Antropologia e Ciências Sociais, Linguística, Direito e Desen-
volvimento Local ou Sustentável. 

Os professores que possuem maior quantidade de orientandos in-
dígenas são geralmente pessoas com longa trajetória na pesquisa sobre 
povos indígenas, na atuação em projetos de intervenção, na assessoria 
de organizações indígenas e na militância indigenista. Entre eles, desta-
cam-se com maior quantidade de orientandos: Antonio Brand, Renato 
Athias e Adir Nascimento.

2.5 Quais os apoios ou bolsas recebidas que facilitaram sua 
permanência na pós-graduação?

Destaca-se o apoio da Fundação Ford, através do Programa IFP. Desde 
sua implantação no Brasil em 2001, esse programa realizou oito sele-
ções, às quais concorreram 8.722 candidatos(as). Dentre esses candida-
tos, foram selecionados 343 bolsistas, dentre os quais 237 já concluíram 
suas bolsas segundo dados de inícios de 2012. Desse total de selecio-
nados, 41 foram indígenas. Deles, 24 já defenderam. Portanto, das 47 
dissertações de mestrado e teses de doutorado concluídas que consegui 
levantar até hoje, 24 correspondem a indígenas que foram bolsistas do 
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programa IFP, o que representaria quase 50% dos indígenas identifi ca-
dos na pós-graduação.

Vários deles enfatizam, na introdução de seus trabalhos, a impor-
tância do programa não apenas pelo valor da bolsa recebida, que é bem 
superior às bolsas de Capes e CNPq para alunos de mestrado e douto-
rado, mas também porque envolve acompanhamento, apoio na apren-
dizagem de línguas estrangeiras, apoio para a participação em eventos, 
entre outros.

Luciano apresenta aspectos relevantes da bolsa, assim como questões 
que deveriam ser repensadas:

O sonho do mestrado foi possível graças à bolsa, principalmente no 
tocante à qualidade do curso e da instituição. A bolsa me possibilitou 
participar de vários processos de seleção em instituições universitárias 
do país. Ao fi nal, eu havia sido selecionado em três importantes uni-
versidades brasileiras: o Museu Nacional da UFRJ, a PUC/SP e a Uni-
versidade de Brasília, sendo esta última a escolhida. Isso dá uma ideia 
da importância e da qualidade da Bolsa no oferecimento de excelentes 
condições aos bolsistas desde o início do empreendimento. É importan-
te destacar que a bolsa apóia desde a preparação dos bolsistas selecio-
nados para os processos de seleção para o mestrado ou doutorado em 
qualquer instituição de ensino, pública ou privada, em nível nacional 
e internacional, passando pela aquisição de material didático, aperfei-
çoamento em língua estrangeira e aperfeiçoamento profi ssional, até a 
manutenção individual do bolsista (moradia, alimentação e transporte) 
e o fi nanciamento do curso em caso de instituições privadas.

Deste modo, pode-se afi rmar que as condições oferecidas pelo progra-
ma aos bolsistas são muito melhores que aquelas oferecidas pelas bolsas 
dos programas do governo brasileiro como CNPq e Capes.

A única limitação do programa, que não reduz seu mérito e sua im-
portância, é o fato de ser pensado, ao que tudo indica, para atender 
um tipo de estudante que tem difi culdades para ingressar e permanecer 
até o fi nal na pós-graduação, no qual pouco se enquadram lideranças 
sociais, como eu. A bolsa é pensada para jovens, solteiros, com pouco 
envolvimento político na sua comunidade ou no seu movimento social, 
uma vez que a dedicação exclusiva aos estudos por parte dos bolsistas 
é cobrada de forma radical, fato que, de algum modo, contradiz com 
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o perfi l do programa que privilegia lideranças sociais. Pessoas como eu 
têm famílias, fi lhos, envolvimento político com nossas comunidades e 
movimentos sociais, que nos fazem transitar nem sempre em ambientes 
pacífi cos e dos quais não podemos nos afastar, ainda que provisoria-
mente, uma vez que o projeto acadêmico, como no meu caso, é também 
do movimento indígena, que apoiou desde o início e aposta na retri-
buição como contrapartida. Minhas difi culdades iniciais com a bolsa 
se deram neste patamar. Com o tempo e o diálogo foi sendo possível 
construir uma compreensão mútua que equilibrasse os confl itos em be-
nefício dos objetivos comuns.

Também vários dos estudantes indígenas de pós-graduação estão in-
seridos em grupos de pesquisa com seus orientadores, principalmente 
nos casos em que estes são coordenadores de núcleos ou laboratórios 
de pesquisa sobre temáticas indígenas, como é o caso de Renato Athias 
e Antônio Brand. Ainda alguns estão inseridos nos projetos de pesquisa 
dos Observatórios de Educação Escolar Indígena.

Os que não receberam bolsas da Fundação Ford foram bolsistas da 
Capes e do CNPq.

2.6 Qual a estrutura e o formato dos trabalhos acadêmicos de autoria 
indígena?

Percebe-se que a estrutura e o formato dos trabalhos analisados não 
inovam, seguem o mesmo padrão que qualquer dissertação de mestrado 
ou tese de doutorado convencional. Cabe se perguntar se será possível 
a inovação na escrita e na apresentação do trabalho acadêmico, se os 
programas de pós-graduação e as agências fi scalizadoras e apoiadoras 
permitirão a fl exibilização e diversifi cação das formas de avaliação e 
produtos exigidos, seguindo a diversidade do corpo discente existente a 
partir da implementação de ações afi rmativas. 

Assim, verifi ca-se que a maioria segue o seguinte padrão:

a) Dedicatórias e agradecimentos: Deus está muito presente e costuma 
presidir os agradecimentos. Também se mencionam os parentes mais 
próximos. Os homens agradecem especialmente às mulheres (não 
aparece isso tão evidente nas mulheres pós-graduandas para com os 
maridos).
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b) Introduções: Quase todos começam descrevendo as trajetórias pes-
soais, enfatizando as contingências que os levaram a estudar na uni-
versidade e as estratégias para isso; e mostram o compromisso com 
alguma causa. 

c) Objetivos: A leitura dos trabalhos levantados permite entender que 
as questões que preocupavam os autores e que orientaram suas inter-
rogações estão estreitamente vinculadas às suas trajetórias, seus cam-
pos de atuação profi ssional e militante, ou a processos que envolvem 
seus povos, nos quais eles são atores importantes, isto é, trata-se de 
um esforço de compreender questões que estão muito presentes no 
dia a dia dos autores.

Esta questão aparece clara nos seguintes depoimentos:

Ao chegar à Academia percebo que realmente no Brasil existem poucos 
trabalhos referentes aos Taliáseri. Esta situação me incentivou ainda 
mais para estudar o meu próprio grupo. Com o estudo o meu desejo 
era “recuperar e registrar os modos, maneiras, técnicas de explicar, de 
conhecer, de lidar com o ambiente natural” (FERREIRA, 1998, p. 13) 
dos Taliáseri, além contribuir como material de pesquisa para educado-
res, matemáticos, historiadores e antropólogos, que tenham interesse 
pela área, hoje, internacionalmente reconhecida como Etnomatemática.

Valendo-se das considerações feitas acima acreditamos que este estudo 
pode servir como referência para as escolas indígenas, que estão no 
processo de implantação de ensino que valorizem elementos culturais 
locais, e depois ampliem o leque de conhecimentos para os ocidentais. 
E este processo requer dos indígenas um grande esforço para não se 
perderem no processo de globalização (Adão Oliveira, etnia tariano, 
professor indígena de Matemática na escola São Miguel de Iauaretê, 
região do rio Negro, Amazonas).

A ideia de pesquisar a relação entre a educação escolar e o desenvol-
vimento da aldeia indígena Limão Verde, município de Aquidauana, 
Mato Grosso do Sul, decorre de minha ligação com esta comunidade, 
como fi lho do lugar, nascido ali (...) As perguntas-chaves dizem respeito 
se a escola segue como um instrumento vindo de fora ou se ela passou a 
ser apropriada pela comunidade e em que medida é um agente inibidor 
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ou promotor de ações que contribuam para o desenvolvimento local 
na perspectiva acima, ou seja, um desenvolvimento que se traduza no 
fortalecimento da autonomia da comunidade indígena (Wanderley Dias 
Cardoso, da etnia terena, administrador regional da Funai em Campo 
Grande, antigo professor da aldeia de Limão Verde, Mato Grosso do 
Sul).

d) Marco teórico e discussão conceitual: O marco teórico varia segundo 
a área do programa de pós-graduação no qual o autor está inserido. 
No entanto, nos trabalhos analisados predominam discussões ba-
seadas em teorias próprias das Ciências Sociais e da Antropologia 
em especial. Essas teorias são utilizadas para fundamentar ou jo-
gar luz sobre as observações realizadas e são raros os casos que as 
questionam.

Os conceitos que estão mais presentes em todos os trabalhos, dis-
cutidos e norteadores das análises são: Povos indígenas; Autodetermi-
nação; Autonomia; Território; Desenvolvimento sustentável e etnode-
senvolvimento; Conhecimentos tradicionais; Educação diferenciada; 
Interculturalidade.

Geralmente contrastam a forma de esses conceitos serem caracteriza-
dos pela literatura com a forma em que seu próprio povo, grupo de pa-
rentesco ou comunidade os vivenciam. Assim, mostram como conceitos 
das Ciências Sociais têm impacto e efi cácia tanto nas políticas públicas, 
quanto na vida cotidiana dos povos indígenas.

3. Sobre as temáticas de estudo

Cabe destacar que todos os trabalhos levantados abordam temáticas 
vinculadas a questões indígenas e, de modo mais específi co, a maioria 
aborda assuntos que envolvem seu próprio povo.

Chamou-me atenção nenhum dos autores pesquisar temáticas da so-
ciedade envolvente, como, por exemplo, o estudo das instituições, reali-
dades, crenças e práticas dos não indígenas. Embora alguns deles abor-
dem assuntos vinculados às políticas indigenistas, às ações do Estado e 
das missões e às relações interétnicas com diferentes setores da sociedade 
brasileira, são poucos os que tentam compreender e explicar as lógicas, 
discursos e práticas desses agentes. O foco, na maioria dos casos, está 
voltado, ao contrário, para a explicação (a um leitor não indígena) das 
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lógicas, formas de organização e valores que orientam os membros de 
sua cultura. 

Aparecem várias possíveis explicações para o fato dos pesquisadores 
e intelectuais indígenas estudarem somente temáticas indígenas. Embora 
não tenha podido entrevistar os autores analisados, o que poderia ser 
uma instância relevante para a continuidade da pesquisa, lendo sobre 
suas trajetórias de vida, considero que estão em jogo várias variáveis: 
uma diz a respeito do envolvimento concreto de alguns dos autores no 
movimento indígena ou na sua atuação em certos cargos e funções que 
foram detonadores para tentar compreender ou estudar as problemáti-
cas vivenciadas no seu cotidiano. Outra diz a respeito de uma questão 
mais prática, que se vincula ao fato da maioria tratar-se de pessoas reple-
tas de atividades (poucos respondem ao perfi l de serem pessoas jovens, 
sem compromissos de manter família ou sem engajamento político no 
movimento indígena), então pelo pouco tempo com o qual contam para 
os estudos, torna-se mais viável abordar assuntos vinculados diretamen-
te ao seu dia a dia. A terceira explicação que vem à tona é a da infl uência 
na escolha de certas temáticas por parte dos professores-orientadores ou 
dos assessores, quem poderia estar incentivando-os a estudar assuntos 
que já fi zeram parte das suas pesquisas (ou fi caram sem tratar) e que 
pretendem sejam abordadas pelos seus alunos. Este aspecto remete à dis-
cussão sobre novas formas de tutela atuantes na relação entre indígenas 
e não indígenas, o qual suporia a ideia de que o índio ou nativo sempre 
tem que abordar assuntos que lhe dizem a respeito e não teria legitimi-
dade para abordar temáticas “universais” ou da cultura dos “outros”. 

Apesar dessa característica, que pareceria minar a possibilidade de 
se adotar um olhar mais distante e de estranhamente da realidade estu-
dada – o que permitiria, segundo os teóricos da Antropologia, melhores 
insigths e interpretações – percebe-se que essa condição está presente. 
Isto é, os autores dos trabalhos são membros do próprio grupo estu-
dado, mas o fato de desenvolverem uma atividade de pesquisa – o que 
envolve uma série de atividades e práticas que costumam ser diferentes 
das da maioria das pessoas nas comunidades – já os coloca num patamar 
diferenciado. Sendo assim, eles vivenciam uma experiência de alteridade 
signifi cativa (por realizarem uma atividade estranha ao grupo, como é a 
atividade de pesquisa; por terem de dialogar com clãs e facções que não 
os dos grupos de parentesco; por terem de explicar costumes e regras que 
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para eles enquanto nativos seriam naturalizadas, mas que, como pesqui-
sadores, devem questionar). Nesse sentido, os textos têm muita aproxi-
mação com questões caras à Antropologia, embora os autores possam 
ser de outras áreas. De fato, em muitos dos textos analisados, os autores 
mencionam que, ao longo do trabalho de campo, foram interpelados 
pelos membros de sua comunidade ou grupo de parentesco, por segui-
rem as mesmas rotinas que os pesquisadores não indígenas. Em muitas 
situações, lhes era perguntado se fariam o mesmo que estes últimos ao 
concluírem o trabalho: ir embora e dar pouco ou nenhum retorno a res-
peito dos resultados de seus estudos.

Outra questão que chamou a minha atenção foi o fato de os traba-
lhos não expressarem uma visão essencialista de sua cultura. Trata-se, 
em muitos casos, de posições questionadoras, que não temem mostrar os 
confl itos, as diferenças e as hierarquias existentes no interior das comu-
nidades que estudam, à diferença de alguns antropólogos não índios que 
se sentem incomodados em falar de tais assuntos. 

Também cabe destacar que aqueles que abordam a temática da edu-
cação escolar (uma grande maioria, como veremos a seguir), apesar de 
defenderem uma educação diferenciada e intercultural, não apresentam 
uma análise tão atrelada a certas armadilhas que caracterizam a litera-
tura sobre educação escolar indígena, que se estrutura em base a catego-
rias e perspectivas apresentadas dicotomicamente, tais como: educação 
indígena/educação escolar; tradição/aculturação, resistência/assimila-
ção, educação integracionista/educação diferenciada, entre outros, que 
atuam como obstáculos à compreensão de realidades que são complexas 
e multifacetadas. 

Os 70 indígenas que estão cursando ou já terminaram seus estudos 
de pós-graduação escolheram as seguintes temáticas para trabalhar:

  temáticas vinculadas à educação escolar indígena: 20;

  temas vinculados à terra, à territorialidade indígena e ao desenvolvi-
mento sustentável: 16;

  linguística/revitalização das línguas/perfi l sociolinguístico de sua co-
munidade/ construção de gramáticas: 13;

  temas vinculados à etnicidade, à identidade e à organização do mo-
vimento indígena: 9;

  questões vinculadas à saúde indígena: 4;
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  a cosmologia, os mitos, a história indígena e os conhecimentos tradi-
cionais de seu povo: 4;

  questões jurídicas vinculadas à proteção do conhecimento tradicio-
nal: 1;

  a imagem dos índios na literatura brasileira: 1;

  a questão de gênero, analisando o papel e a situação da mulher indí-
gena (da etnia do autor): 1.

Como é possível perceber, predominam os estudos sobre educação es-
colar indígena, apesar de os autores não necessariamente cursarem suas 
pós-graduações em Educação. Alguns estudam Antropologia, Direito ou 
Desenvolvimento Sustentável, mas ainda assim tratam dessa temática.

Os estudos vinculados à territorialidade e ao etnodesenvolvimento 
indígena ocupam o segundo lugar entre as temáticas mais analisadas.

Em terceiro lugar estão os estudos relativos às línguas indígenas. 
A abordagem de tais temáticas envolve a referência ao Estado e as 

instituições da sociedade envolvente, embora – como já mencionei an-
tes – elas não são o foco. Existe um maior tratamento da presença da 
Funai e das missões religiosas, suas ações e impactos e, chama a atenção, 
o pouco espaço dado à menção ou análise das ações das ONGs ou da 
cooperação internacional. Ou se fala em termos muito genéricos delas.

As discussões levantadas giram, em muitos casos, em torno do esta-
belecimento de comparações, diálogos, tensões e confl itos entre perspec-
tivas que seriam da sociedade ocidental e perspectivas indígenas – por 
exemplo, entre saber científi co versus conhecimentos indígenas e saber 
tradicional; terras indígenas versus territorialidade indígena; história dos 
brancos versus história do ponto de vista dos povos indígenas; desen-
volvimento ocidental versus etnodesenvolvimento; leis e aplicação de 
políticas públicas versus política indígena; papel das novas gerações e 
novas formas de liderança política; a presença missionária, sua atua-
ção e impacto entre os povos indígenas, entre outros. Na maioria dos 
casos tentam demonstrar o desentendimento entre perspectivas indíge-
nas e perspectivas da sociedade envolvente, principalmente das agências 
indigenistas e dos órgãos públicos. Contudo, antes de mostrá-las como 
inconciliáveis, se ressalta a necessidade de diálogo e se analisa o modo 
como os membros das comunidades negociam e se apropriam diferen-
cialmente de tais políticas e ações no dia a dia. 
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Cabe destacar que a metodologia comum a todos os trabalhos ana-
lisados é qualitativa, própria das Ciências Sociais. Isto é, mesmo aque-
les que cursam pós-graduações vinculadas às Ciências Ambientais ou 
Agrárias a utilizam. Destaca-se igualmente a realização de trabalho de 
campo. Isto é, nenhum dos trabalhos é teórico ou realizado a partir da 
análise exclusiva de fontes secundárias. 

As técnicas utilizadas são sobretudo a observação participante e a 
realização de entrevistas formais e informais, em menor medida a aplica-
ção de questionários. Destaca-se como método o etnográfi co e a posição 
que Loic Wacquant chama de participação observante, já que os autores 
são membros e atores importantes do que descrevem. 

Outra característica em comum – que contrasta com o trabalho de 
campo típico malinowskiano, o qual suporia longas estadias nos locais 
de pesquisa – é que não permanecem ao longo de muito tempo – tratam-
-se em alguns casos de inserções curtas. Porém, como eles são membros 
dessas comunidades lhes é possível verifi car ou aprofundar questões 
que eles já conheciam ou acompanhavam previamente aos estudos de 
pós-graduação. Assim, desenvolvem trabalhos de campo não necessa-
riamente longos, mas sim têm uma participação contínua e observação 
resultante de um envolvimento na comunidade ou na realidade estudada 
ao longo de muitos anos. 

As afi rmações e argumentações dos autores indígenas se apoiam nos 
depoimentos de moradores indígenas, com especial ênfase nos conheci-
mentos dos anciãos ou nas falas das lideranças. Os informantes ou inter-
locutores da pesquisa são quase sempre os próprios parentes, membros 
do mesmo clã ou facção.

A maioria dos autores indígenas utiliza uma diversidade de fontes: 
desde referências a lembranças e vivências pessoais, entrevistas e diversos 
tipos de depoimentos, fotos, literatura acadêmica, fontes secundárias, 
como atas de assembleias indígenas, jornais, programas de TV e rádio 
etc. Também se utiliza como foco de observação e análise a participação 
em eventos, assembleias etc. 

Os autores são membros dos povos ou das aldeias aonde pesquisam, 
e muitas vezes membros destacados, o que representa um facilitador e 
um obstáculo ao mesmo tempo. 

Dentre as difi culdades enfrentadas, Adão Oliveira, da etnia tariano, 
comenta que:
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Na observação participante, apesar de ser membro do grupo pesquisa-
do, senti algumas difi culdades durante aqueles momentos. Como afi rma 
Gilberto Velho (1978, p. 49) “o que sempre vemos e encontramos pode 
ser familiar, mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos 
e encontramos pode ser exótico, mas, até certo ponto, conhecido”. 
Mas estava consciente de que o era de auto-exorcismo como afi rma o 
 DaMatta, ou seja, voltei a redescobrir os conhecimentos tradicionais do 
meu próprio povo, da minha própria sociedade.

Foi difícil “tirar a capa de membro de uma classe e de um grupo social 
especifi co para poder – como etnólogo – estranhar alguma regra social 
familiar e assim descobrir o exótico” (DAMATTA, 1978).

Lembrou-me de um fato que aconteceu comigo durante uma gravação 
de benzimentos de “defesa”. Logo, na conversa inicial o meu tio orien-
tou-me que aqueles saberes não eram para repassar aos outros, prin-
cipalmente a pessoas desconhecidas e de outras etnias. Segundo ele os 
mesmos benzimentos utilizados para o bem podem ser usados, também, 
para causar mal ou até matar outros. Mesmo com essas difi culdades 
acredito que consegui alcançar os principais objetivos traçados antes de 
ir ao campo (p. 28).

Esta fala, sobre a difi culdade de estudar o próprio povo, também é 
destacada por outros autores indígenas, como é o caso do pesquisador 
Tuyuka, Justino Resende, mestre em Educação pela UCDB. Conforme 
ele essa difi culdade se baseia no fato de que na concepção dos povos do 
rio Negro tem certos conhecimentos que são repassados somente para 
alguém da família, ou seja, o avô pode contar somente para seu fi lho 
ou para seu neto, o que impediria o acesso a outros membros da comu-
nidade. Este aspecto é relevante, pois contesta a visão da cultura como 
‘homogeneamente compartilhada por todos os membros da sociedade’ 
(BARTH, 2000) e põe em debate a questão da “propriedade” desses 
saberes: se deveriam fi car com os especialistas, circulando segundo os 
modos tradicionais de cada povo indígena, ou se deveria constituir-se 
num “patrimônio” de toda a sociedade.

Adão Oliveira destaca também:

Sobre o estudo do sistema de numeração utilizado pelos Taliáseri, não 
podemos dizer que foi fácil. Acreditamos que dois fatores contribuiram 
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para esta difi culdade: o fato do nosso desconhecimento da língua Ta-
liáseri e o pouco domínio na área de Linguística. Mesmo pertencen-
do ao grupo Taliáseri nosso domínio é da língua indígena tukana. Por 
isso as conversas com os informantes eram sempre na língua tukana, 
contribuindo para prosseguir o estudo. Outro fato que concorreu para 
difi cultar o estudo foi a falta de domínio na área de linguística. Por 
este motivo, sentimos muita difi culdade para registrar corretamente os 
termos numéricos.

Esta fala é interessante, pois revela que as difi culdades de domínio 
da língua dos grupos estudados não é apenas uma questão que aba-
te ao pesquisador não indígena, mas também o pesquisador indígena 
não necessariamente tem um domínio da língua nativa. E também ele se 
confronta com o problema da tradução. Isto é, a expressão de ideias e 
conceitos das línguas indígenas ao português, o qual não se reduz a subs-
tituir um termo por outro, como poderia ser por exemplo a tradução do 
inglês ao português, pois tratam-se de outras confi gurações de sentido e 
lógica, como desenvolve Mutua Mehinaku:

Quando traduzimos nossa língua para outra língua, a maior parte da 
tradução vai apenas aproximar a semântica das palavras e frases, sem 
jamais encontrar um equivalente exato. No caso dos conceitos, o an-
tropólogo é sempre vítima de seus próprios conceitos ao buscar com-
preender os conceitos nativos. É um problema grave para a metodologia 
comparativa. Como fi ca, aliás, no meu caso em que os conceitos nativos 
são os meus conceitos e os conceitos antropológicos, que estou estudan-
do, são os conceitos dos outros?

Como é possível fazer antropologia em casa quando a antropologia é 
da casa dos outros?

Muitas palavras são difíceis de traduzir em português, muitas vezes o 
conhecimento contido dentro de uma palavra (aki) é quase impossível 
de ser explicado em outra língua, muitas vezes o tradutor não consegue 
esclarecer, e o pesquisador que se vire, um quebra-cabeça para montar 
(ou desmontar) outro quebra-cabeça (2010, p.13).

A refl exão de Mutua é extremamente interessante, contudo, não de-
senvolve com maior profundidade na sua dissertação de mestrado os 
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impactos de ser um pesquisador nativo e como se relaciona com seu 
grupo a partir dessa condição.

Em relação aos procedimentos éticos das pesquisas desenvolvidas 
pelos autores analisados, cabe destacar que o compromisso é comum a 
quase todos, embora os das áreas da Biologia e Ciências Agrárias mos-
trem um distanciamento maior em comparação aos provindos das áreas 
de Educação, Antropologia e Linguística.

Observa-se uma preocupação de se diferenciar de certas caracterís-
ticas que são atribuídas aos pesquisadores não indígenas. Por exemplo, 
criticam o fato de esses pesquisadores mencionarem nos seus livros ou 
artigos falas indígenas descontextualizadas, sem precisar a autoria ou a 
inserção de seus informantes em determinados grupos de parentesco e 
suas implicações nas relações de poder; não dar retorno; não participar 
sufi cientemente das redes de reciprocidade da comunidade. 

Lembro que vários pesquisadores passaram na região e o produto nunca 
foi conhecido pelos informantes, fora alguns mais recentes. Talvez por 
ser um trabalho acadêmico e dirigido somente para os acadêmicos que 
compreendem as teorias antropológicas. Também não queremos gene-
ralizar todos os pesquisadores, pois há vários que continuam a se preo-
cupar em colaborar, de alguma maneira, com os seus antigos  objetos de 
pesquisa (Israel Fontes Dutra, da etnia tukano, 2010, p. 119).

4. Alguns comentários e questionamentos finais para o debate
Ao invés de chegar a conclusões fechadas, gostaria de lançar alguns 
questionamentos para debate, surgidos da análise da bibliografi a de au-
toria indígena.

Um deles diz respeito à contribuição que ela aporta nos planos da 
teoria, da metodologia e das propostas de intervenção. Nota-se que, no 
caso brasileiro, a produção acadêmica indígena não rompe com as teo-
rias e as visões dos pesquisadores não índios – à diferença do que aconte-
ce em outros países. Assim, não se revela a existência de epistemologias 
diferenciadas, embora sim apareçam, em alguns casos, perspectivas e 
pontos de vista originais e sumamente ricos. Caberia indagar se esse 
fato, deve-se à própria estrutura do texto acadêmico que limita pelo 
seu próprio formato e estilo a expressão de epistemologias e tradições 
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de conhecimento que possuem outra lógica de apreensão, construção e 
circulação. Ou se é também uma limitação dos próprios orientadores 
que não estão preparados para acompanhar aos estudantes no tão men-
cionado “diálogo de saberes”.

A produção acadêmica indígena problematiza sobretudo questões 
que dizem respeito à ética e à metodologia de pesquisa. Isto é, existe 
pouca contestação no plano da teoria e sim mais naquele da metodo-
logia. Os questionamentos estão mais dirigidos ao recorte do objeto, 
dos informantes ou interlocutores e a certos procedimentos dos pesqui-
sadores não índios, tais como: o fato de estudar “as comunidades mais 
tradicionais”; o não diálogo com os jovens e o estranhamento diante de 
seus comportamentos e expectativas; a pouca presença e diálogo com 
os profi ssionais e intelectuais indígenas; a pouca atenção aos confl itos e 
às hierarquias internas às comunidades indígenas. E também criticam o 
fato deles mencionarem em seus livros ou artigos falas indígenas descon-
textualizadas, sem precisar a autoria ou a inserção de seus informantes 
em determinados grupos de parentesco e suas implicações nas relações 
de poder; o fato de não darem retorno; de não participarem sufi ciente-
mente nas redes de reciprocidade da comunidade. De modo geral, eles 
deixam entrever a intenção de se afastar de tais características, realizan-
do uma pesquisa que teria um retorno direto para as comunidades ou 
povos dos quais fazem parte. 

No entanto, cabe chamar a atenção para o fato de que são poucos 
os que escrevem para os membros de seu próprio grupo. Percebe-se que 
grande parte dos trabalhos está dirigida a um leitor não indígena (embo-
ra isso não apareça explícito nos textos), pois em sua maioria analisam 
uma série de questões voltadas para dialogar com um outro, externo à 
sua cultura, e quebrar estereótipos e imagens erradas dos não indígenas 
a respeito dos indígenas (o que atingiria tanto os pesquisadores de temá-
ticas indígenas, quanto os gestores das políticas públicas indigenistas).  

Muitos mencionam, igualmente, o desejo de contribuir para os pro-
jetos das comunidades, na área da gestão territorial, da educação escolar 
indígena e da saúde, principalmente – o que faz supor que pretendam 
atingir um leitor indígena. No entanto, a maioria dos trabalhos rara-
mente apresenta propostas concretas de aplicação ou de intervenção. 

É possível questionar o impacto de tais textos acadêmicos se pensar-
mos que, nas comunidades, difi cilmente haverá um público de leitores 
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com acesso à compreensão de literatura acadêmica. Cabe destacar que 
é interessante a iniciativa de alguns pós-graduandos de Mato Grosso do 
Sul, que estão defendendo suas dissertações de mestrado nas comunida-
des. A exposição oral dos principais resultados de suas pesquisas é uma 
boa forma de divulgar o trabalho, ao invés da modalidade escrita.

Considero que os trabalhos analisados poderiam ter um impacto im-
portante sobretudo nas políticas públicas, de sensibilização dos gestores. 
O problema é que, diante da escassa divulgação dos mesmos, difi cil-
mente chegarão às mãos destes últimos, sem contar a questão de seu 
possível desinteresse. Sendo assim, considera-se que o Estado, do mesmo 
modo como promove ações afi rmativas para o ingresso e a permanên-
cia de estudantes indígenas no ensino superior, deveria promover ações 
afi rmativas para a disseminação de seus trabalhos acadêmicos e sua in-
serção num mercado de trabalho justo e coerente com sua formação e 
qualifi cações. 

Este aspecto vincula-se a uma discussão que adquire relevância tanto 
no interior do movimento indígena quanto no interior do meio indige-
nista e dos acadêmicos – que apoiam a presença de indígenas na educa-
ção superior – dizendo respeito à questão do “retorno à comunidade”.

Cada vez mais esse retorno é entendido de forma não ingênua, isto 
é, não vinculado à presença física dentro das terras indígenas, mas à 
contribuição de seu trabalho em diversas áreas, principalmente na parti-
cipação nas políticas indigenistas.

No entanto, são raros os casos de indígenas com formação superior 
que conseguem emprego nos órgãos públicos ou cargos de assessoria nas 
ONGs indigenistas e indígenas. Alguns transitam durante algum tem-
po em órgãos públicos, como consultores, mas raramente entram nos 
quadros permanentes. Também são poucos os inseridos na universidade 
como professores, mesmo aqueles com diploma de doutorado. Tal situa-
ção evidencia a difi culdade que os profi ssionais e intelectuais indígenas 
enfrentam para a inserção no mercado de trabalho – a não ser para 
quem estudou Pedagogia e irá se inserir como professor em estabeleci-
mentos escolares dentro das terras indígenas. 

Outra questão para debate é se a presença de indígenas na educa-
ção superior está, de fato, contribuindo para transformar a lógica mo-
nocultural e cientifi cista do ensino superior, para ampliar o debate do 
que seriam saberes universitários desejáveis e signifi cativos no contexto 
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contemporâneo, para inserir os conhecimentos indígenas e, de modo 
mais abrangente, para gerar novas formas de produção de conhecimen-
tos. Embora existam experiências muito interessantes, alguns autores 
apontam para o fato de ainda estarmos longe desta situação e ressal-
tam que as políticas de inclusão existentes estão de fato só incluindo 
indivíduos e não as tradições de conhecimentos dos povos dos quais 
fazem parte. Sendo assim, consideramos de suma relevância aprofundar 
os debates e as ações voltados para problematizar se é factível – e de que 
modo – a construção de uma educação intercultural no ensino superior.
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Mais de uma década da primeira política de 
ação afirmativa para povos indígenas: novos 
elementos para debate

Marcos Moreira Paulino

1. Introdução

O presente artigo é fruto de pesquisa fi nanciada pela Fundação Ford, 
no âmbito de dois projetos (já encerrados) do Laced:1 Trilhas de Conhe-
cimentos2 e Educação Superior de Indígenas.3 O texto propõe algumas 
discussões sobre formação superior de índios, na esteira dos 12 anos da 
primeira política de ação afi rmativa para povos indígenas na universida-
de pública brasileira, implementada pela Lei 13.134 (PARANÁ, 2001). 
Como a experiência paranaense é pioneira, pretendemos fomentar o de-
bate sobre sua dinâmica através do tempo, discutindo seu contexto atual 
e comparando-o com seus momentos anteriores. Acreditamos que disse-
minar informações e instigar refl exões são nossas principais ferramentas 
para contribuir para esta e diversas outras políticas similares em curso 
no Brasil. 

O Paraná, 14º estado da federação brasileira em população autode-
clarada indígena (IBGE, 2010), tem instituída a primeira lei que regu-
lamenta uma política de ação afi rmativa voltada para o acesso destas 
populações à universidade pública. O Censo 2010 aponta expansão do 
número de indígenas concluindo o ensino médio e seu ingresso na uni-
versidade é considerado crescente, neste estado e no Brasil. Sem dúvida 
refl exos do aumento da escolarização das populações indígenas em to-
das as esferas de ensino, sendo também uma realidade o aumento do 
número de indígenas graduados em diversas áreas. Souza Lima (2012) 

1 http://www.laced.etc.br.

2 Doação: 1040-0422-1, 2007-2008.

3 Doação: 1110-1278-0, 2011-2012.
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dispõe, sobre o número (e as origens) da presença de índios na universi-
dade brasileira:

Em 2004, a Funai estimava (imprecisamente) (...) em 1.300. De lá para 
cá, o MEC (...) investiu na abertura de editais que propiciaram a criação 
de 26 cursos de licenciatura intercultural dispersos pelo Brasil, atuando 
em regimes muito específi cos, de acordo com as realidades indígenas 
específi cas a que se destinam. Nesse meio tempo, até a decisão de maio 
do STF, as ações afi rmativas sob a forma de cota proliferaram, e temos 
hoje, na avaliação do MEC e dos movimentos indígenas, em torno de 
8.000 estudantes indígenas no ensino superior.

No Paraná, a alavanca deste processo foi a implementação da Lei 
13.134, que determinou em 2001 a criação de três novas vagas em cur-
sos regulares nas universidades estaduais, a serem ocupadas exclusiva-
mente por estudantes indígenas paranaenses (número aumentado para 
seis em 20064). Os candidatos, desde 2001, são selecionados via vestibu-
lar específi co, o chamado “Vestibular dos Povos indígenas do Paraná” 
(que totaliza 12 edições realizadas até 2012). Após o Plano de Metas 
para Inclusão Racial e Social (2004), em 2005, a UFPR adota política 
afi rmativa para acesso de indígenas, utilizando os mesmos critérios das 
estaduais na seleção de seus candidatos (neste caso, oriundos de todo o 
Brasil) e se inserindo no vestibular indígena.5 Desta forma, este processo 
seletivo específi co para o acesso de indígenas à universidade conta com 
todas as universidades públicas paranaenses desde 2005.

Acreditamos que no período 2001-2012, vigência da política em 
análise, houve acúmulo signifi cativo de elementos para debate sobre: i) 
seus 12 processos seletivos específi cos já realizados e possíveis implica-
ções da Lei de Cotas no acesso, no caso da UFPR; ii) a difícil  e peculiar 
permanência de universitários indígenas; iii) as possíveis causas de sua 
contínua evasão;  iv)  o baixo número de indígenas formados e a sua 
possível atuação pós-universidade. O texto pretende trazer alguns ele-
mentos novos para alimentar estas discussões, sem pretensão de esgotar 
nenhuma delas.

4 Por força da Lei 14.995/2006, que aumentou de três para seis o número de vagas suple-
mentares para índios em cada IES estadual paranaense. 

5 Resolução 37/2004 do Conselho Universitário da UFPR.
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Para isso realizamos pesquisa de campo nos anos de 2007, 2008, 
2011 e 2012, onde foram visitadas diversas IES paranaenses,6 investiga-
mos mudanças na legislação nacional e local; obtemos resultados pre-
liminares de pesquisas em andamento da Comissão Universidade para 
os Índios (Cuia)7 e dados de algumas pró-reitorias de graduação além 
do levantamento de teses, dissertações e artigos sobre o ensino superior 
indígena no Paraná publicados nos últimos anos. 

2. Acesso – implicações da Lei de Cotas no Paraná e no Brasil

Destacamos, em nível nacional, a aprovação unânime pelo STF da Lei 
federal 12.711/2012, que institui as cotas nas instituições federais de 
ensino (Ifes). Apesar de celebrada, a lei rende debate sobre sua normati-
zação, principalmente no tocante às subcotas indígenas propostas pelo 
Ministério da Educação (MEC) através da portaria normativa nº 18.8 A 
subcota indígena compõe a chamada subcota racial, composta também 
por pretos e pardos.

Acreditamos que a nova cota indígena pode vulnerabilizar o acesso 
de indígenas à universidade, por:

1. Propor disputa sobre as mesmas vagas que pretos e pardos, em 
vestibular geral. É necessário diferenciar os concluintes do ensino 
médio público oriundos da educação escolar indígena (EEI) dos da 
educação pública básica. A escola indígena tem protocolos próprios 
(obrigatoriamente é bilíngue, específi ca, diferenciada e intercultu-
ral, a partir da Constituição de 1988) e não segue necessariamente 
a ordenação meritocrática do vestibular tradicional que está impos-
ta, em algum nível, nas escolas públicas regulares. Pressupomos que 
os alunos oriundos do ensino público não indígena que estudaram 
em escolas pautadas política e pedagogicamente pelo mérito tenham 

6 Como resultado da primeira fase (2007-2008) desta investigação, ver dissertação de mes-
trado defendida por Paulino (2008) disponível em  http://www.trilhasdeconhecimentos.
etc.br/dissertacoes_teses/arquivos/Marcos_Paulino.pdf?codArquivo=129.

7 A Comissão Universidade para os Índios (Cuia) é constituída por até três membros de 
cada universidade pública sediada no estado do Paraná, indicados pelos respectivos rei-
tores, mediante perfi l que contemple experiência em educação intercultural, em ensino, 
pesquisa e extensão com populações indígenas ou tradicionais e comprometimento com 
políticas de inclusão (resolução conjunta 002/2004 Seti/PR).

8 Publicada no Diário Ofi cial da União, seção 1, p. 16, 15 out. 2012.
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maior preparo para realizar o concurso. Candidatos indígenas, por-
tanto, sairiam prejudicados. Consideramos que o “currículo” (TA-
DEU, 1999), alavancado pela busca da aprovação no vestibular por 
estudantes e professores do ensino médio, não signifi ca apenas um 
conjunto de disciplinas e conteúdos neutros e muito menos acessíveis 
a todos. Transmitem a história e ideologias de um grupo dominante. 
Por isso a legitimação burocrática destes conhecimentos via vestibu-
lar tradicional privilegia diretamente alguns grupos enquanto margi-
naliza outros. Para nós, dentro dessa correlação de forças, os povos 
indígenas são mais marginalizados pelo vestibular tradicional, mesmo 
se comparados a pretos e pardos. Em tese, os candidatos indígenas ti-
veram acesso a uma educação assentada sobre outro tipo de currículo 
e já possuem suas próprias histórias, específi cas de seus povos. 

2. Não reconhecer que seu ingresso pode estar, a priori, associado a 
uma forte representação e expectativa em sua terra indígena (TI), 
o retorno para a comunidade. É preciso admitir que, em muitos ca-
sos, propõe-se que os indígenas graduados serão os protagonistas 
da gestão de seus territórios como fi nalidade das ações afi rmativas a 
eles destinadas. Nesta perspectiva, do direito da coletividade, muitos 
processos seletivos para acesso de índios à universidade têm incorpo-
rado as comunidades indígenas como protagonistas em seus trâmites, 
inclusive o paranaense. A normativa 18 ignora esta realidade quan-
do propõe a autodeclaração. A identifi cação do “candidato como 
indígena”, em muitas experiências em andamento, está submetida a 
diversas esferas de deliberação: comunidades, universidades, Funai. 
A autodeclaração, prevista na Lei 12.711/2012, versa sobre a esfera 
do direito individual, ameaçando tais práticas coletivas e, sob certo 
prisma, desvinculando a graduação de indígenas de uma perspectiva 
comunitária. 

3. Representar possível redução na oferta de vagas em algumas Ifes. A 
normativa 18 determina que o número de vagas de cada subcota deve 
estar vinculado ao seu correspondente coefi ciente demográfi co do es-
tado da federação que da universidade pertença9. Esta requisição pode 
tornar ínfi mo o acesso de indígenas nas unidades da federação em que 
seu coefi ciente demográfi co seja inexpressivo. Sobre a inviabilização 

9 Normativa nº 18 , artigo 3º, inciso II.
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da oferta de cotas devido ao baixo contingente populacional como no 
Paraná, de 0,2% (IBGE, 2010).  Baniwa (2012) defende:

A ideia de que a subcota indígena não é viável pelo baixo ou inexisten-
te coefi ciente demográfi co indígena em alguns estados não se sustenta, 
pois, só pelo fato de existirem no estado, deveriam ter-lhes garantido 
vagas, para não se perder a integridade do caráter da plurietnicidade 
da política, ainda que se trabalhasse, por exemplo, com uma cota míni-
ma de uma vaga naqueles estados com baixo coefi ciente demográfi co. 
Quanto a isso, existem exemplos em outros países vizinhos na América 
do Sul, onde essa questão foi razoavelmente resolvida (...).

É questão neste texto: como se enquadrarão as Ifes onde as comuni-
dades indígenas já conquistaram maior número de vagas, acesso especí-
fi co e critérios de identifi cação próprios, alheios ao que a lei determina? 

3. UFPR, Ifes e normativa 18 – notas sobre acesso e 
autodeclaração

Foi crucial para esta seção a leitura do texto de Baniwa (2012).10 O autor, 
primeiro indígena doutorado no Brasil, problematiza a Lei 12.711/2012 
sob a ótica das demandas indígenas. Para iniciarmos nosso debate, res-
gatamos sua preocupação sobre a continuidade da participação da UFPR 
no Vestibular dos Povos indígenas do Paraná em 2012:11

Estas iniciativas, diferentemente das cotas, valorizam o caráter coletivo 
dos direitos indígenas. A título de exemplo, durante a elaboração deste 
texto, recebi um convite da UFPR para acompanhar, na qualidade de 
Observador Externo, a realização do XII Vestibular dos Povos Indíge-
nas no Paraná, que pode ser o último da série, tendo em vista as recon-
fi gurações daquela instituição a partir da nova Lei de Cotas. 

Tais reconfi gurações são exigidas para qualquer Ifes que tenha ações 
afi rmativas para índios em andamento, por força da Lei de Cotas. A 

10 Disponível em http://www.laced.etc.br/site/. Acesso em: jul. 2013.

11 Baniwa se referia exclusivamente à participação da UFPR no Vestibular dos Povos Indí-
genas do Paraná, composto pelas estaduais, além da federal. Mesmo sem essa instituição 
o vestibular continuaria a acontecer. Sua instituição é anterior ao ingresso da Federal do 
Paraná, como já dito.
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UFPR poderia (em tese) extinguir as vagas suplementares para indígenas 
(já existentes há sete anos correntes, hoje contabilizando 10 por concur-
so), subsumi-las à nova cota indígena.

É importante ressaltar que a normativa 18, em seu artigo 10, inciso 
II, prevê a possibilidade de covigência das cotas e de outros sistemas su-
plementares para povos indígenas, desde que não haja prejuízo às cotas. 
Citamos:

Diante das peculiaridades da população do local de oferta de vagas e 
desde que assegurado o número mínimo reservado à soma de pretos, 
pardos e indígenas da unidade da Federação do local de oferta de vagas, 
apurados na forma deste artigo, as instituições federais de ensino, no 
exercício de sua autonomia, poderão, em seus editais, assegurar reserva 
de vagas separadas para os indígenas.

Tal exceção possibilitou legalmente a manutenção da UFPR no ves-
tibular indígena. Sua oferta anual de 10 vagas suplementares agora está 
em covigência à Lei 12.711/2012.12 

Em 2008, ao entrevistarmos acadêmicos indígenas matriculados em 
IES paranaenses, quando perguntados sobre o vestibular indígena, cita-
ram suas semelhanças com o vestibular tradicional, mas também foram 
ressaltadas por eles as diferenças do vestibular indígena, considerado 
mais “fácil” (quando se referem à sua falta de preparação no ensino mé-
dio, o que “impossibilitaria sua aprovação no outro exame”) e voltado 
a assuntos relacionados à cultura indígena (o que “certamente não seria 
valorizado no vestibular comum”). Outra forte especifi cidade marcada 
pelos acadêmicos em 2008 é a organização do vestibular indígena, que 
é completamente distinta do tradicional. A seleção é centralizada em 
uma universidade e os candidatos têm que se deslocar, de todo o Paraná 
e alguns de outros estados, até a universidade-sede e lá fi cam alojados 
durante três dias para a seleção. Há uma sensação de maior visibilidade 
dos povos graças ao vestibular, relatada em algumas entrevistas. São 
veiculadas notícias na imprensa (local). Além disso, destacamos que este 
momento se fi rmou como evento de integração entre as comunidades 
indígenas do Paraná, o que pode ter efeitos políticos positivos para as 17 

12 Participei da edição de 2012 do vestibular (a 12ª, em Curitiba) na qualidade de observa-
dor externo, e compondo banca de redações. Tal experiência reforça minha defesa a um 
processo seletivo específi co para o ingresso de indígenas na universidade.
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terras indígenas paranaenses. Tem-se oferecido, no vestibular indígena, 
um espaço de reencontro, de confraternização, mas também – em algum 
nível – de articulação política (PAULINO, 2008). Essa experiência co-
mum permite que estudantes de diferentes etnias e TIs já se conheçam 
antes de ingressar nas universidades, o que favorecerá em diversos casos 
sua convivência intrauniversitária. Isso foi evidenciado novamente na 
12ª edição do concurso, ocorrida em 2012, que contou com 341 can-
didatos concorrendo a 52 vagas suplementares: 42 ofertadas pelas IES 
estaduais e 10 pela UFPR.

Há outras experiências em curso em Ifes que já adotaram seleções 
específi cas para indígenas e que hoje se defrontam com a mesma questão 
(a criação da subcota indígena) no cenário nacional pós-12.711/2012.

Após consulta a seus editais específi cos,13 podemos citar as experiên-
cias em vigor até 2012: FURGS, oferecendo 10 vagas em cursos escolhi-
dos pelas próprias comunidades indígenas locais; UFRGS, 10 vagas em 
cursos diversos; UFSCar, uma vaga adicional em cada curso, totalizando 
58 vagas; UFRR, 50 vagas em cursos diversos; UnB, 10 vagas em cursos 
diversos; UFMT, 25 vagas em cursos diversos; UFMG, 10 vagas em cur-
sos diversos.

Por que essas instituições e os protagonistas de suas políticas (prin-
cipalmente seus acadêmicos indígenas) não foram consultadas(os) antes 
da formulação e normatização de lei que as impactará tão signifi cati-
vamente? Mais uma vez,14 o acesso das populações indígenas à univer-
sidade via políticas de ação afi rmativa parece ser concebido de forma 
heterônoma, sem a participação imediata de seus destinatários.

Seus critérios parecem alheios às especifi cidades dos povos e às ex-
periências em curso. Além de propor de forma equivocada o vestibular 
tradicional como “selecionador” universal, como já dissemos, deixa la-
cunas em relação à efetivação ao acesso de índios, que merecem obser-
vância do MEC, como:

13 Realizada em julho de 2013. Todos os editais estão disponíveis na internet.

14 Da mesma forma foi, em 2001, a implementação da Lei 13.134 no Paraná. A lei, após 
aprovada, foi apresentada aos reitores, que se encarregaram de executá-la criando co-
missões internas: foram convocados alguns professores que já tinham trabalhado com 
indígenas, mas nem todas as convocações seguiram esta regra. Tudo isso feito às pressas. 
A lei foi uma grande surpresa para a comunidade universitária e não houve nenhum 
tipo de justifi cativa para a sua promulgação – o tom, segundo os entrevistados, foi de 
“cumpra-se!” (PAULINO, 2008).
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1. Em seu endereço eletrônico ofi cial15 orienta: “o MEC incentiva que 
universidades e institutos federais localizados em estados com gran-
de concentração de indígenas, adotem critérios adicionais específi cos 
para esses povos, dentro do critério da raça, no âmbito da auto-
nomia das instituições”.  Exceto a UFRR e a UFMT nenhuma das 
experiências citadas de Ifes com vestibular específi co já instituído 
está localizada em estados da federação com “grande concentração 
de indígenas”. É preocupante o quanto a aplicação da lei afetará 
estas e novas iniciativas semelhantes, pois o ingresso de indígenas já 
está ofi cialmente previsto na subcota indígena, submetida ao vestibu-
lar tradicional e ao Sisu. Questionamos o quanto a lei atuará como 
“solução-tampão” para novas experiências de acesso de indígenas à 
graduação, defi nidas coletivamente entre universidade e povos.

2. Para o MEC, são as Ifes que devem buscar mecanismos (e recursos, 
não previstos) para a coexistência de mais de um tipo de acesso, 
como a UFPR e as outras universidades citadas. Como prevê, “po-
dem ser mantidas as iniciativas já existentes, desde que as exigências 
da lei, ou seja, 12,5% das vagas com corte racial sejam implementa-
das conforme o Congresso Nacional estabeleceu”.16 Na UFPR ou em 
qualquer Ifes onde já há política de acesso de indígenas em andamen-
to não sabemos o quanto a covigência dos dois sistemas de acesso 
efetivamente aumentará o número de ingressos.

Desta forma, sinalizamos como efeito colateral da aplicação da lei a 
criação de dois tipos de “cotista indígena” (nas Ifes que já tem processos 
seletivos específi cos em andamento, considerando que permanecerão) o 
que merece atenção e pesquisa.17 Acreditamos que o cotista ingressante 
via vestibular tradicional tende a ser ainda mais invisibilizado. Não há 
mecanismos claros, propostos pelo MEC, de acompanhamento do uni-
versitário indígena e suas especifi cidades. Saber quem são muitas vezes 
fi ca restrito às pró-reitorias de graduação ou a comissões específi cas, o 

15 http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html. Acesso em: jul. 2013.

16 http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html. Acesso em: jul. 2013.

17 Em relação à assistência fi nanceira as duas “categorias” de “cotista indígena” estão dife-
renciadas na UFPR, a princípio. A bolsa-auxílio paga pela Funai ao acadêmico ingressan-
te via vestibular indígena era de R$ 760,00 em 2011. A bolsa paga pelo MEC ao cotista 
racial a partir de 2012 é de R$ 400,00 (MP 586/2012). Dependendo do tipo de ingresso, 
o valor de seu auxílio variará consideravelmente.  
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que também prejudica a produção acadêmica na área. Em muitas IES 
com cotas para índios em curso há anos, via vestibular tradicional, já é 
difícil averiguar o número efetivo de cotistas. Há problemas claros na 
disponibilidade e publicização dos dados de IES públicas, o que merece 
maior atenção do Inep.

Como ainda veremos neste texto é de fundamental importância o 
acompanhamento específi co do universitário indígena. Seus índices de 
evasão, os dados sobre sua permanência nas Ifes podem se tornar ain-
da mais opacos pela lei. Tememos que, em nível de pesquisa, análise 
e proposição de novas políticas, as especifi cidades apresentadas pelos 
indígenas na universidade estejam subsumidas a dados sobre o “cotista 
racial”, que abarcarão outras questões, centradas nos pretos e pardos, 
que têm adversidades muito distintas dos índios nos bancos universitá-
rios, tendo em geral melhor desempenho.18 

É importante salientar que tais apontamentos sobre a lei e os povos 
indígenas já estão na pauta de diversos intelectuais da área, conforme a 
segunda recomendação da Carta do Rio (2012): 

2. o acesso das populações indígenas à educação superior impõe con-
siderações específi cas que levem em conta o direito coletivo, o ensino 
diferenciado, como consta na Constituição, as distintas características de 
cada um dos mais de 260 povos e os territórios étnico-educacionais onde 
habitam. É preciso que as instituições de educação superior e de ensino 
técnico de nível médio estabeleçam políticas que garantam às populações 
indígenas condições adequadas de acesso, frequência e conclusão dos 
cursos que elegerem, respeitados seus valores e práticas culturais.

Assinamos a Carta, pois acreditamos que, apesar de representar 
avanço à primeira vista, a categoria cota indígena proposta pela regu-
lamentação da lei encara o segmento indígena de forma uniformizada 
e puramente quantitativa. São necessárias mudanças que garantam res-
peito às especifi cidades dos povos desde o acesso. Acreditamos que esta 
subcota, pensada apenas sob os critérios apresentados, não atenderá 
plenamente as demandas indígenas por formação. Reiteramos que a lei 

18 Segundo matéria da IstoÉ, a Uerj analisou as notas de seus alunos durante cinco anos. 
Os negros (e pardos) tiraram, em média, 6,41. Já os não cotistas marcaram 6,37 pontos. 
http://www.istoe.com.br/reportagens/288556_POR+QUE+AS+COTAS+RACIAIS+DER
AM+CERTO+NO+BRASIL?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage. Acesso 
em: jul. 2013.
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pode restringir novas conquistas na aproximação entre populações indí-
genas e universidade, atuando como solução-tampão, por ofi cialmente 
já serem oferecidas vagas em todos os vestibulares das Ifes. Não há me-
canismos precisos para saber se estas vagas realmente serão ocupadas 
por indígenas. 

4. Evasão, permanência, conclusão – primeiras impressões
Para o recente entendimento das ações afi rmativas para indígenas pa-
ranaenses foi fundamental o acompanhamento do trabalho da Cuia19 
e a leitura de duas teses de doutoramento de professores da comissão, 
defendidas pelo PPGE/UFPR em 2010.

Amaral (2010) e Angnes (2010) têm em seus trabalhos material em-
pírico consistente e dados atualizados até 2010, quadro bem diferente de 
2007, quando analisamos o ensino superior indígena neste estado com 
informações menos  sistematizadas. A produção acadêmica sobre o tema 
nas universidades locais cresceu consideravelmente, acompanhando uma 
tendência nacional. Acreditamos que, em certa medida, a presença dos 
estudantes indígenas nas instituições alavanca a produção acadêmica na 
área, o que merece ser considerado.

Amaral (2010) defende que a permanência dos indígenas no ensino 
superior se faz possível mediante efetivação de um duplo pertencimento 
acadêmico e étnico-comunitário.  A construção da condição desse duplo 
pertencimento é devida tanto à trajetória acadêmica percorrida por mérito 
próprio do aluno indígena quanto ao apoio familiar, à expectativa de sua 
comunidade de origem. Para o autor, construir este “duplo pertencimen-
to” é fundamental para a posterior ocupação de vagas de trabalho nas ins-
tituições públicas das aldeias – escolas (secretarias municipais ou estaduais 
de Educação), postos de saúde (Funasa), outras atividades (Funai).

Angnes (2010) circunscreve seu trabalho à presença indígena na Uni-
versidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), localizada em Guara-
puava. A autora traz novas informações sobre a permanência indígena 
nesta instituição, particular por ser próxima a TIs. A autora reitera que 
tal proximidade é fundamental para que o acadêmico indígena perma-
neça em seu curso.

19 A Cuia, além de atuar na realização do vestibular e no acompanhamento dos indígenas 
que ingressam na universidade tem crescente pesquisa acadêmica na área.
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Sobre a permanência de universitários indígenas na universidade, 
reiteramos:

Num esforço de síntese podemos dizer, em linhas gerais, que a perma-
nência do indígena na universidade [está] submetida a três viéses: o do 
privilégio (está sendo benefi ciado, então tem que fazer por merecer), o 
da invisibilidade (simplesmente não é visto, sendo submetido a padrões 
já consolidados) e, em menor grau, o do preconceito (as infelizes ima-
gens que se têm dos índios: preguiçoso, festeiro, silvícola...) (PAULINO, 
2008).

No caso das universidades públicas paranaenses a difícil permanên-
cia de indígenas foi citada por diversos autores: Rodrigues e Wawzynak 
(2007), Novak (2007), Paulino (2008), Angnes (2010), Amaral (2010), 
que demonstraram precisamente suas adversidades. Salientamos que as 
mesmas não são exclusivas dos acadêmicos indígenas no Paraná. 

Cordeiro (2013) expõe relato semelhante, em relação ao rendimento 
de acadêmicos indígenas na Uems, dados de sua pesquisa em andamento:

Os dados denunciam que o maior abandono acontece logo no 1º ano. 
Para comprovar essa afi rmação, basta analisar os dados sobre a primei-
ra turma de indígenas cotistas da Uems. Em dezembro de 2003, foram 
aprovados 116 (cento e dezesseis) indígenas. Desses, apenas 67 (sessen-
ta e sete) se matricularam em fevereiro de 2004. No fi nal do ano letivo 
de 2004, 28 (vinte e oito) apareciam nas atas de resultados fi nais como 
reprovados por faltas e notas ou não compareceram. No fi nal de 2005, 
foram 9 (nove); em 2006, 11 (onze), totalizando 48 (quarenta e oito) 
dos 67 iniciantes. No ano letivo de 2007, havia 19 indígenas matricu-
lados oriundos do primeiro vestibular com cotas. Porém, desses apenas 
9 lograram aprovação no fi nal do ano letivo, sendo um deles para o 
quinto ano de Direito e 8 (oito) do curso Normal Superior que cola-
ram grau.  Portanto, os demais indígenas cotistas, 58 (cinquenta e oito) 
abandonaram seus cursos com exceção de alguns que permanecem em 
séries anteriores com várias disciplinas em regime de dependência (...).

Para atualizar esta discussão contrapomos dados da Cuia de 2006 
(NOVAK, 2007), Cuia (2012), Prograd/UFPR (2012) e sistematiza-
ções do autor, Paulino (2012), que serão expostos nos gráfi cos a seguir. 
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Salientamos: nosso intuito é que tais gráfi cos sejam lidos sob outras cha-
ves de leitura, além das meramente quantitativas. 

Gráfi co I. Vagas/matrículas/formados indígenas em IES estaduais paranaenses (2001-2006)
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Fonte: Novak, 2007; Paulino, 2008 (sistematização do autor).

Gráfi co II. Vagas/matrículas/formados indígenas em IES estaduais paranaenses (2001-2012)
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Fonte: Cuia, 2012 (sistematização do autor).
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Gráfi co III. Vagas/matrículas/formados indígenas na UFPR (2001-2012)
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Fonte: Prograd/UFPR, 2012.

Os Gráfi cos I, II e III comprovam o aumento da oferta de vagas 
e de matrículas ativas de índios no ensino superior no estado do Pa-
raná após implementação da Lei 13.134/2001 (Paraná) e da resolução 
37/2004 (UFPR), o que hoje é encarado como conquista das populações 
lá residentes. Porém, como percebemos, há grande distorção entre vagas 
oferecidas e matrículas ativas, levando em consideração o número de 
formados, o que evidencia evasão. 

Sobre os altos níveis de evasão de indígenas, que ocorre também 
na Uems, Cordeiro (2013) aponta, após pesquisa realizada nesta 
universidade:

(...) foram detectadas informações importantes sobre um dos males que 
assolam as universidades: a evasão que se costuma chamar no ensino 
superior de “problema de permanência”. E em todas as áreas, os alunos 
que mais abandonaram os cursos foram os indígenas (grifo nosso).

Dados das pró-reitorias de graduação das IES paranaenses e da Cuia 
indicam que nem todas as vagas oferecidas aos indígenas são inicialmen-
te preenchidas. Além disso, há altos índices de transferências internas e/
ou externas (nas estaduais e na federal), além da contínua evasão. Muitas 
são as variáveis responsáveis pela diferença entre oferta e ocupação das 
vagas nestes casos, o que reforça a tese de que o acesso e permanência de 
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índios na universidade não podem ser analisados apenas sob o prisma 
numérico.

A constatação de um “baixo” número de formados precisa de refi no, 
para escapar da idealização de uma estimativa a partir do quantitati-
vamente esperado, genérico, que ignora a maior vulnerabilidade destes 
povos na universidade. Para nós, os índices demonstrados nos gráfi cos 
precisam ser evidenciados para serem discutidos pelos povos, em parce-
ria com as universidades.  

O que não ajudará neste processo é a simples classifi cação da evasão 
do cotista indígena sob as categorias universais: “evadido de curso”, 
“transferido”, ou mesmo identifi cá-lo enquanto “cotista racial”. Tais 
práticas continuarão a mascarar suas especifi cidades e as difi culdades 
por eles encontradas no cotidiano acadêmico. 

Sem dúvida os autores anteriormente citados dão subsídios para 
maior entendimento dos gráfi cos e apontam precisamente os percalços 
da permanência de indígenas nessas IES, entre eles: i) precoce escolha 
do curso pelos indígenas que ingressam; ii) suas dinâmicas familiares 
específi cas e a relação estreita com seu território, fazendo-o priorizar a 
proximidade com a TI; iii) alguns cursos serem mais anti-indígenas que 
outros e nestes os acadêmicos sofrerem preconceito, serem encarados 
como privilegiados ou, simplesmente, invisibilizados. Tais inferências 
podem contribuir para o entendimento da evasão contínua e do elevado 
número de reopções de curso, que acabam postergando em muitos anos 
a conclusão de muitos estudantes indígenas.

Vale apontar que, apesar dos fortes indícios desta vivência univer-
sitária difícil, os acadêmicos matriculados em IES estaduais tiveram, 
desde 2010, aumento na sua bolsa-auxílio, após a Resolução 179/2010 
da Seti.20 A legislação representa avanço indiscutível, mas merece aten-
ção. Em síntese, podemos dizer que o valor da bolsa-auxílio paga aos 
universitários das IES estaduais paranaenses sofreu crescente acréscimo: 
na resolução 029/2006 da Seti foi fi xado em R$ 350,00. Em 2007, de-
pois de sancionada a Lei estadual n° 15.759, a bolsa foi regulamentada 
e equiparada ao salário mínimo, sendo acrescido em mais um quarto 
quando o acadêmico possuir família para sustentar (pelo menos um fi -
lho). Este quadro se manteve até meados de 2010: um acadêmico com 
um fi lho vivendo na cidade, geralmente longe de sua TI, ganhava de 

20 Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná, responsável pelas IES estaduais paranaenses.



Mais de uma década da primeira política de ação afirmativa para povos indígenas 137

auxílio estudantil, em média, R$ 630,00. A partir de junho de 2010, 
quando entra em vigor a Resolução 179/2010 o valor da bolsa torna-se 
maior que o do salário mínimo, reajustado para R$ 633,00 aumentado 
em 50% para quem tem fi lhos. Assim, de R$ 630,00, o valor da bolsa 
auxílio paga a um acadêmico com fi lho foi reajustado para R$ 949,50.

A resolução 179/2010 alterou consideravelmente o que observáva-
mos em 2008, como descrito: 

Portanto, com este valor, R$ 350,00 os estudantes têm que pagar mo-
radia, alimentação, custos com a formação e despesas pessoais. Além 
disso, o que é um agravante, alguns ainda têm que sustentar família. 
Por isso, não é raro estudantes que, para complementarem a renda, se 
mantêm na universidade trabalhando em subempregos, como boia-fria 
(nas férias), lavando roupas para fora ou vendendo artesanato (PAULI-
NO, 2008).

Segundo Amaral (2010, p. 245), “dos 76 estudantes indígenas ma-
triculados no ano de 2008, 35 deles pertencem a cursos de licenciatura 
representando 46% do universo total de matrículas ativas no referido 
período”. Considerando que o magistério ainda é a carreira de pior re-
muneração do país (IBGE, 2012), torna-se provável que o salário de um 
licenciado indígena recém-formado, em início de carreira, seja menor 
do que seu auxílio enquanto universitário, principalmente se tal auxílio 
compuser renda com outra atividade, muitas vezes distinta da área de 
atuação. Supomos que, em alguns casos, o valor da bolsa pode ajudar 
a manter o indígena nas universidades estaduais do Paraná mais tempo, 
haja vista que seu salário após a sua formatura poderá ser menor do que 
enquanto estudante. Esta proposição se agrava se a bolsa-auxílio não 
for sua única fonte de renda, participando da composição de um salário. 

Quanto ao acompanhamento dos indígenas que recebem a bolsa, a 
resolução 179 limita-se a propor critérios já estabelecidos pelos regimen-
tos das universidades. Em seu artigo 3º, delimita como o corte da bolsa 
“a não participação do estudante em 75% de suas atividades acadê-
micas”. Consideramos que no sistema universitário de créditos, o estu-
dante que cursar apenas uma disciplina, em um turno semanal e estiver 
com número de faltas inferior a 25% está enquadrado no que a lei exige 
e terá, portanto, garantida a bolsa. Há relatos de indígenas cursando 
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poucas disciplinas, trabalhando no centro urbano em que sua IES esta-
dual se localiza e permanecendo por muitos anos na universidade.  

Qual será o papel da bolsa-auxílio dentro do contexto atual de “dis-
tensão” de muitos acadêmicos indígenas em seus cursos, ultrapassando 
o tempo máximo de sua conclusão e forçando o aumento de seu tempo 
de jubilamento? É um debate necessário que se impõe, reforça a impor-
tância e urgência de políticas mais consolidadas de acompanhamento 
nas universidades estaduais paranaenses, o que certamente está na pauta 
dos integrantes da Cuia. 

Na UFPR, porém, ocorreu situação oposta nos últimos anos em re-
lação à assistência fi nanceira. Por serem benefi ciários de bolsa paga pela 
Funai21 os acadêmicos sofreram com os consecutivos atrasos de paga-
mento em 2011 e 2012. Além disso, ao contrário das estaduais, a bolsa 
da Funai não sofreu reajuste considerável de 2008 até 2012, além dos 
atrasos. A situação que observávamos em 2008, onde acadêmicos matri-
culados na UFPR tinham bolsa-auxílio de valor razoavelmente superior 
aos dos matriculados nas estaduais (R$ 690,00/R$ 350,00) não se man-
teve do decorrer deste tempo. No período agora analisado (2011-2012) 
os acadêmicos matriculados nas estaduais paranaenses tiveram auxílio 
(em geral) maior e mais assíduo do que os da federal, que tiveram as 
bolsas pagas pela Funai congeladas e atrasadas. 

Em relação à permanência de universitários indígenas o texto segue 
a Carta do Rio (2012), em sua 12ª recomendação:

12. o sucesso dessas políticas dependerá das contribuições de muitos 
atores: cabe ao Governo Federal instituir mecanismos para o monito-
ramento das políticas e torná-los acessíveis ao público e às instituições 
interessadas; cabe aos governos estaduais ampliar essas políticas em seu 
âmbito de atuação; cabe às instituições educacionais gerenciar políticas, 
programas e ações com vistas a garantir o percurso acadêmico dos estu-
dantes; cabe aos pesquisadores divulgar seus estudos e recomendações; 
cabe aos movimentos sociais acompanhar esses processos e promover 
sua ampla divulgação.

21 Termo de Convênio nº 502/2004 Funai-UFPR. 
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5. Os egressos até 2012 – retornando para a TI

Realizamos, com a ajuda da Cuia estadual, um primeiro levantamento 
sobre os egressos da política paranaense até 2012. Nossa pretensão é 
apenas apontar as perspectivas iniciais da atuação do profi ssional indí-
gena recém-formado no Paraná. Esta seção carece de dados de algumas 
instituições e maior sistematização dos que serão apresentados. Não con-
seguimos informações sobre a atuação exata de alguns graduados, que 
perderam contato com suas IES de origem e não se sabe de sua atuação 
profi ssional atual. Pontuamos a importância da criação de mecanismos 
de acompanhamento a indígenas já graduados, através das pró-reitorias 
de graduação e registro acadêmico, para fi ns de pesquisa e proposição de 
políticas. Se tratarmos ações afi rmativas para indígenas como políticas 
de direito coletivo, a atuação pós-curso torna-se de importante obser-
vação (fora de qualquer tipo de aferição ou fi scalização por parte da 
universidade, o que para nós seria o retrógrado tutelar).

É preciso resgatar a centralidade deste debate: este tipo de política 
voltada para indígenas tem raízes nas demandas de formação superior 
para os povos, que ganharam força após a Constituição de 1988. Desta 
forma, o retorno para os povos foi uma das justifi cativas para a imple-
mentação dessas políticas em diversas universidades públicas brasilei-
ras22 e também no Paraná. Descontextualmente, esta ideia está ausente 
na recente Lei de Cotas, como já discutimos neste texto.

Sobre a força desta perspectiva no Paraná, em 2008, quando come-
çamos a analisar o ensino superior indígena neste estado, foram realiza-
das 25 entrevistas com autoridades governamentais, professores univer-
sitários e estudantes indígenas. Nesta época constatamos este discurso, 
quase homogêneo, que apontava a formação universitária indígena para 
o retorno às comunidades. Impressionava o aparente consenso sobre 
esta terminalidade em diferentes esferas: Funai, governo do Paraná, uni-
versidades, movimento indígena e universitários indígenas. Dentre eles, 
haviam raras exceções.

Neste aparente consenso à universidade cabe a formação de gra-
duandos indígenas que supram as demandas dos seus respectivos povos. 
Ao profi ssional indígena recém-graduado cabe o retorno a sua aldeia e 
lá exercer o que aprendeu.

22 Para maior entendimento sobre a implantação das primeiras políticas de ação afi rmativa 
para povos indígenas em IES brasileiras, recomendamos Souza Lima e Barroso, 2013.



140 Marcos Moreira Paulino

Em 2008, propusemos análise “gramsciana” sobre esse retorno: 
egressos indígenas como futuros “organizadores”, “intelectuais orgâni-
cos” que possam dar consciência aos seus povos em uma sociedade de 
classe em que os dominantes requerem a expropriação de suas terras. 
Neste sentido a formação de seus próprios intelectuais é crucial para que 
os povos tenham poder decisório sobre suas demandas, sem interlocuto-
res não índios que não conheçam suas especifi cidades. Para que esse tipo 
de atuação futura seja possível, pressupõe-se que tal relação orgânica do 
estudante indígena com seu povo ocorra durante sua formação universi-
tária, o que nem sempre acontece, por: i) a formação universitária estar 
muitas vezes dissociada da vida e das questões da aldeia; ii) difi culdades 
fi nanceiras e de tempo para retornar à terra indígena; iii) escolha por 
carreiras profi ssionais que não têm aplicação imediata para os povos 
indígenas; iv) escolha de outros planejamentos de vida, desconectados 
da questão indígena. Ou seja, estar na universidade não é sinônimo de 
formação de intelectuais orgânicos para os povos em uma sociedade ca-
pitalista cindida em classes (PAULINO, 2008), hoje evidenciado.

Amaral (2010) também identifi ca o interesse no retorno para a co-
munidade, e expõe as mesmas questões por outros viéses. Através de 
diversas entrevistas e dados institucionais: i) salienta o alto índice de 
evasões, que delimita o número de formandos a nível bem abaixo do 
esperado; ii) alerta para tensões faccionais no interior das aldeias que 
impedem o retorno do acadêmico a sua terra indígena; iii) identifi ca a 
reprodução das relações de trabalho capitalistas dentro das TIs; iv) inicia 
análise sobre a criação de um “novo” circuito de trabalho indígena intra 
e/ou interaldeias; v) salienta a concorrência e a competição entre os indí-
genas formados nas TIs; vi) atesta o desejo de muitos egressos continuar 
os estudos, em pós-graduação.

Angnes (2010) aponta que o retorno para a TI está em vigor entre os 
acadêmicos egressos da Unicentro: 

Assim, acredita-se que mesmo com todos os problemas, o ensino supe-
rior do Paraná está sendo uma experiência positiva que precisa ser me-
lhorada para os indígenas, pois estes estão ganhando mais visibilidade 
na sociedade envolvente. Prova disso é que as três estudantes formadas 
pela Unicentro retornaram para as TIs e realizam trabalhos nas comu-
nidades (p. 205).
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Nas entrevistas realizadas em 2008 traçamos duas inferências para 
investigações posteriores:

Como podemos observar nestas citações, está presente a ideia de que o 
índio está na universidade (e continuará, quando sair dela, em sua vida 
profi ssional) por compromisso aos projetos de suas coletividades e, por 
isso, esta política de acesso a indígenas representa uma possibilidade de 
formação de quadros para construção de suas respectivas autonomias, 
o que para nós ainda é uma incógnita (PAULINO, 2008, p. 129-130).

É perceptível que além de um provável compromisso político com o 
povo, os estudantes têm nesta perspectiva de volta uma expectativa de 
colocação no mercado de trabalho mais concreta. O voltar para a al-
deia, na prática (e no Paraná), parece mais relacionado a uma possibi-
lidade de emprego do que a um planejamento coletivo, o que merece 
atenção, principalmente de setores do movimento indígena organizado. 
Estar planejando voltar não indica, necessariamente, engajamento nas 
demandas indígenas e isso merece ser considerado (PAULINO, 2008, 
p. 131).

Ao explorarmos tais inferências nas entrevistas realizadas pelos auto-
res supracitados, percebemos que a perspectiva do retorno ao povo per-
manece. Como um de muitos exemplos do trabalho de Amaral (2010, 
p. 417), em entrevista com estudante indígena, hoje dentista:  

Porque eu estou quase saindo já. Ah, porque, poxa vida, é um orgulho 
eu ter conseguido. Cinco anos, graças a Deus, não reprovei nenhum 
ano. E eu me sinto orgulhosa. [...] Porque eu adquiri um conhecimento 
e eu vou estar passando para o meu povo, agora. [...] Eu tenho orgulho 
sim, por quê? Porque não é todo ano que tem uma dentista indígena se 
formando.

Dados preliminares (2012) sobre o perfi l, etnias e atuação dos egres-
sos paranaenses podem ser visualizados a partir dos gráfi cos abaixo:
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Gráfi co IV: Indígenas formados em IES estaduais paranaenses (até 2012) por curso

Jornalismo: 1

Medicina: 1

Odontologia: 2

Administração: 1

Serviço Social: 3
Direito: 1

Enfermagem: 2

Pedagogia: 7

Geografia: 2Letras: 1
História: 1

Veterinária: 1

Fonte: Cuia, 2012; sistematização do autor.

Gráfi co V: Indígenas formados em IES estaduais paranaenses (até 2012) por etnia

Guarani: 13
Kaingang: 10

Fonte: Cuia, 2012; sistematização do autor.

Da Federal do Paraná não obtemos informações completas sobre 
a etnia dos egressos. Sabemos que entre os 11 indígenas formados até 
2012 há representantes das etnias Kaingang (3), Terena (1), Guarani (1), 
Tuxá (1). Não conseguimos as informações sobre as seis etnias restantes. 
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A maior diversidade étnica entre os egressos (e acadêmicos indígenas) da 
UFPR explica-se por esta universidade permitir o acesso de integrantes 
de qualquer TI do Brasil, ao contrário das estaduais, que oferecem vagas 
suplementares em seus cursos apenas para integrantes de TIs localizadas 
no estado do Paraná. Desta forma, as estaduais abrangem contingente 
indígena majoritariamente Kaingang e Guarani,23 etnias predominantes 
no estado e entre os egressos.

Gráfi co VI: Indígenas formados na UFPR (até 2012) por curso

Medicina: 3

Nutrição: 1

Odontologia: 2

Tecnologia em
Agroecologia: 1

Direito: 1

Gestão 
Ambiental: 2

Fonte: Prograd/UFPR, 2012; sistematização do autor.

Sobre a atuação profi ssional dos graduados da UFPR não obtemos 
informações signifi cativas, principalmente se levarmos em conta que, 
após egressos, os não paranaenses voltaram para seus estados de origem 
(Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente).

Quanto à atuação profi ssional dos graduados das IES estaduais para-
naenses, até agora é verossímil que os profi ssionais indígenas graduados 
estão trabalhando, de alguma forma, com as populações indígenas do 
Paraná: na sua TI, próximo a sua TI ou em outra TI. Amaral (2010) con-
ceituou esta “movimentação” entre TIs como a “lógica dos circuitos”. 
Segundo o autor:

23 Em 2012 havia, como exceção, uma acadêmica da etnia Xokleng matriculada na 
Unicentro.
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De forma contundente, os relatos dos entrevistados mostram que as op-
ções profi ssionais por eles realizadas (por ocasião do vestibular específi -
co ou pelas transferências de cursos e IES), bem como as relações de re-
torno à comunidade, construídas durante e após a conclusão do curso, 
estão vinculadas à constituição deste novo circuito de trabalho indígena 
intra e interaldeias. Constata-se que a centralidade desse circuito está 
na emergência dos novos profi ssionais indígenas recém-formados pelas 
universidades, bem como no acolhimento político-comunitário interno 
e na vinculação deles para ocupar espaços e postos de trabalho nas co-
munidades (AMARAL, 2010, p. 461).

Colhemos informações sobre a atuação profi ssional dos egressos (de 
fontes diversas) e tentamos expô-las no Gráfi co VII:24

Gráfi co VII – Atuação profi ssional dos egressos das IES estaduais paranaenses (2012)

22%
Atuando profissionalmente
nas TIs do Paraná ou junto a
elas

Sem atuação profissional nas
TIs do Paraná ou junto a elas78%

Fonte: Paulino, 2012.

Segundo nossa verifi cação, os egressos das IES estaduais paranaenses 
estão realmente ocupando postos de trabalho nas TIs, suprindo deman-
das de “quadros próprios” que certamente existiam, o que reforça a 
perspectiva comunitária de sua graduação defendida por Baniwa (2012). 
Reiteramos que atuação na TI do indígena graduado nas estaduais já 
havia sido registrada por Amaral (2010) e Angnes (2010). 

Como podemos observar nos gráfi cos anteriores há aumento signifi -
cativo no número de matrículas nos últimos anos. Este dado aponta para 
os futuros egressos: não sabemos o quanto as comunidades indígenas 

24 Chamamos de atuação junto a TI profi ssões que não têm postos de trabalho geogra-
fi camente localizados nas terras, mas cujos profi ssionais trabalham, de alguma forma, 
ligados à elas.
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paranaenses ainda conseguirão absorvê-los, se haverão postos de traba-
lho, em longo prazo. O “retorno ao povo”, visto por este prisma, está 
colocado em xeque. A formação de quadros indígenas no Paraná começa 
a esbarrar na escassez de vagas para seus futuros egressos junto às TIs, se 
for de seu interesse, o que já fora observado por Amaral (2010, p. 470).

Cabe pontuar que, para nós, a não atuação na TI (22% da amos-
tra) de um formado indígena não signifi ca necessariamente a negação 
das demandas de seu povo, nem da perspectiva de atuação comunitária. 
Concordamos com Sampaio (2010):25

Se nas Terras Indígenas há difi culdade, seria pior se um contingente 
de seus índios não tivesse saído para morar fora. Viver na cidade não 
signifi ca rejeitar a vida na aldeia, não é sinônimo de vida melhor, nem 
extingue a legitimidade indígena.

Não houve até o término deste texto informações sobre o ingresso 
de indígenas graduados no Paraná em programas de pós-graduação. Há 
demanda latente, mas não há nenhum pós-graduando, nem acesso dife-
renciado a programas públicos ou privados. Ainda não temos elemen-
tos para avaliar a continuidade da formação ao nível de pós-graduação. 
Trata-se de um dado importante “considerando-se a tendência crescen-
temente “diplomocêntrica” – e por vezes muito pouco voltada para ava-
liações reais de empregabilidade – de nossa vida educacional” (SOUZA 
LIMA, 2011). Desta forma acreditamos que, no Paraná, o aumento do 
número de formados forçará, a princípio, a implementação de ações afi r-
mativas para indígenas também neste nível, em longo prazo. 

6. Avaliações preliminares 

Sugerimos acompanhamento da implementação da Lei 12.711/2012, no 
que possa vulnerabilizar o acesso das populações indígenas à universi-
dade, conforme previsto em Baniwa (2012) e na Carta do Rio (2012). 
Apontamos que tal legislação, apesar de representar aparente avan-
ço, pode restringir programas de acesso diferenciado em curso, dimi-
nuir número de vagas já ofertadas por algumas Ifes e funcionar como 

25 Sampaio é jornalista, indígena, graduado pela UEM. Seu texto “A universidade como 
área de infl uência: o olhar de um guarani sobre sua trajetória acadêmica” traz ótimas 
contribuições sobre a permanência indígena na universidade, vista sob a ótica dos pró-
prios índios.
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“solução-tampão” para novas iniciativas em universidades federais. O 
movimento indígena junto às universidades envolvidas devem intensifi -
car seu protagonismo na concepção e avaliação destas políticas. Citamos 
as experiências de Ifes com processo seletivo específi co em curso, que nos 
parecem diametralmente opostas à homogeneização, de povos e de expe-
riências, proposta pela subcota indígena, prevista na Lei 12.711/2012. 
Neste sentido, sinalizamos os possíveis “tipos” de acadêmico, de acordo 
com seu ingresso.

Além disso, sinalizamos que o tipo de ingresso proposto via Lei de 
Cotas “blinda” a identifi cação do cotista indígena na convivência in-
trauniversitária. Não sabendo quem serão, mais fácil será ignorar suas 
problemáticas, mas não só. Ignora-se principalmente a contribuição que 
estes povos têm a dar ao ensino superior público brasileiro ao terem re-
presentantes universitários, numa perspectiva de real interculturalidade. 
Merece mais atenção do MEC o que se confi gurará no pós-Lei de Cotas, 
no tocante ao acesso e permanência de índios nas Ifes.  

A lei que versa sobre o acesso de índios nas estaduais do Paraná 
(13.134/2001), apesar de tão heterônima quanto a 12.711/2012 tem re-
sultado no aumento crescente da formação superior dos povos residen-
tes no estado. Porém, ao analisar o percurso de um acadêmico indígena 
nas IES paranaenses continua fl agrante o quanto a universidade brasilei-
ra refl ete um sistema educacional ainda resistente às diferenças. Para nós 
a permanência de índios nestas universidades (e em diversas pelo Brasil) 
passou a ser questão prioritária, já que o acesso destas populações já 
parece garantido (no caso do Paraná, como aponta o texto).

Para fomentar esta discussão contamos com a produção acadêmi-
ca e (principalmente) com a experiência acumulada de instituições (ou 
melhor, de professores) que compõe a Cuia, que protagonizam e evi-
denciam diversos focos de reconhecimento e valorização do universi-
tário indígena, experiências que merecem divulgação. Percebemos que 
tal convivência rendeu, durante os anos, vivências peculiares entre as 
populações indígenas e os setores das universidades nos quais estes pro-
fessores atuam. Temos certeza que o aumento da presença indígena nas 
IES paranaenses, além de interferir nos processos coletivos de qualifi ca-
ção dos povos indígenas locais, também tem deixado marcas positivas 
no interior das universidades. Além disso, o reconhecimento das contri-
buições dos povos e de seus representantes acadêmicos tem se mostrado 
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imbricado com a garantia de sua permanência. Quando o acadêmico se 
sente visibilizado e valorizado tende a não desistir.

Ainda em relação à permanência também a verifi camos de forma 
“distendida”, muitos universitários indígenas há muito tempo em seus 
cursos ou em outros por transferência o que se mostra como um compli-
cador da Lei 13.134/2001, contraditório ao retorno para o povo, mar-
cando mais uma especifi cidade. 

No caso de algumas estaduais, alguns estudantes que saíram das suas 
TIs para a universidade acabaram fi cando mais tempo no centro urbano 
e, de certa forma, comprometem suas “carreiras universitárias” traba-
lhando em outros empregos, muitas vezes para prover a própria família, 
que fi cou na TI. A bolsa-auxílio em muitos casos acaba compondo este 
salário. Reforçamos a necessidade de seu acompanhamento.

Apesar do “baixo número” (contabilizado sob a régua baseada no 
“egresso padrão”), os acadêmicos oriundos das universidades estaduais 
paranaenses que conseguiram terminar seus cursos não demonstraram 
afastamento de seus povos após sua conclusão, pelo contrário. A grande 
maioria atua profi ssionalmente na TI, confi rmando, até agora, o retorno 
dos acadêmicos para os povos nesse estado, o que já fora citado por 
Amaral (2010) e Angnes (2010). Haverá certamente variação futura: os 
próximos egressos não terão disponíveis vagas para todos os cursos que 
concluirão, causando “gargalo” entre oferta cada vez maior e demanda 
cada vez menor (em tese) por já existirem graduados indígenas ocupan-
do postos nas aldeias, quadro bem diferente de 10 anos atrás. Este fato 
certamente reconfi gura a atuação do profi ssional indígena recém-forma-
do na região. Graças à regência do sistema capitalista, há aumento na 
competitividade por postos de trabalho dentro das aldeias. Não sabemos 
o quanto isto interferirá, no futuro, na perspectiva de formação para um 
coletivo, pulsante em 2008.  

Porém, podemos afi rmar que hoje a conclusão do curso superior 
está contribuindo para a formação de quadros indígenas próprios dos 
povos, no Paraná. Não sabemos afi rmar com exatidão as vantagens 
(operacionais, econômicas e políticas) que o retorno à comunidade vem 
trazendo aos povos, na perspectiva de sua emancipação. Realmente se 
justifi cou o acesso diferenciado na universidade destes profi ssionais sob 
este argumento? Se sim (como acreditamos e apontamos no texto), a for-
mação universitária sob a matriz eurocentrada da universidade pública 
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brasileira conseguiu dar subsídios extras, específi cos para executarem 
tal tarefa? Carecemos de elementos mais profundos de análise sobre a 
atuação destes profi ssionais indígenas já formados, principalmente sobre 
como se enquadram no contexto atual de lutas dos povos indígenas no 
Paraná.  

De acordo com a Meta 1 do Projeto Educação Superior de Indígenas, 
acreditamos que o presente texto contribuirá para a “avaliação dos re-
sultados de iniciativas relativas à educação superior de indígenas através 
da produção de conhecimentos para refl exão analítica e de subsídios à 
gestão” (SOUZA LIMA, 2012). As discussões apresentadas até agora 
trazem subsídios para uma avaliação contínua das políticas de ação afi r-
mativa para indígenas no Paraná. Certamente serão complementadas 
por intelectuais, gestores e indígenas locais, também atentos à atualidade 
das temáticas apresentadas.
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Notas sobre a formação universitária de 
indígenas no Rio Grande do Sul1 

Alessandro Lopes

Inicio este artigo com um breve relato etnográfi co de uma das situações 
que, pelo seu tema central, é cada vez mais conhecida da agenda de 
articulações dos indígenas, neste caso, no Rio Grande do Sul. Trata-se 
de uma reunião com caráter de assembleia onde em suas pautas estão 
assuntos relacionados ao recente fato histórico da educação formal de 
nível superior para os povos indígenas, no sul do Brasil.

Este tipo de acontecimento é parte de um processo de consulta e par-
ticipação das comunidades indígenas na escolha de cursos regulares de 
graduação, onde a instituição de ensino superior – IES ofertará vagas ge-
radas especifi camente para serem preenchidas por indígenas. Estas vagas 
específi cas compõem um edital de processo seletivo, um dos principais 
elementos de acesso neste tipo de política pública voltada para educação 
formal de ensino superior.    

Numa manhã de setembro de 2012, na sala de reuniões do prédio da 
Coordenação Regional da Funai2 em Passo Fundo (RS) tomava forma 
uma reunião entre indígenas, representantes da Furg3 e da Funai. Aos 
poucos as pessoas chegavam e logo se confi gurou um cenário distinto. 
Em outras reuniões com o mesmo objetivo, que também tive a oportu-
nidade de acompanhar, contava com a presença de famílias inteiras, e 
também algumas lideranças tradicionais. Desta vez, em Passo Fundo, o 
número de lideranças políticas tradicionais era expressivamente maior. 
Eram predominantes na reunião.

Por sugestão de uma representante da Furg, todos começaram a se 
apresentar. O grupo de pessoas ali reunidas estava formado por lideran-
ças indígenas, estudantes indígenas da Furg, estudantes não indígenas, 

1 Este artigo é parte do primeiro capítulo, modifi cado, do trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao bacharelado em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. 

2  Fundação Nacional do Índio.

3  Universidade Federal do Rio Grande.
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professores indígenas, funcionários da Funai, membros da Furg, estu-
dante de pós-graduação e candidatos a vagas na Furg. A dinâmica do 
encontro consistia em dois blocos, num primeiro foi apresentado o Pro-
grama de Ação Inclusiva, meio pelo qual os indígenas realizam o in-
gresso nessa universidade. O segundo bloco foi reservado às demandas 
por parte das comunidades indígenas, preconizadas pelas vozes de suas 
lideranças tradicionais.  

Iniciada a reunião, uma das representantes da Furg começa a fa-
lar sobre o Programa de Ação Inclusiva, dando uma visão geral, cita 
também as ações promovidas para evidenciar a cultura dos estudantes 
indígenas para os outros discentes e docentes da universidade, além da 
comunidade em geral.

A cada fala alguns pontos são destacados pelos membros da Furg no 
sentido de demonstrar as mudanças do programa. As intervenções por 
parte das lideranças são feitas frequentemente, ora no sentido de escla-
recer alguma dúvida, ora no sentido de cobrar e discutir algum ponto, 
tanto no que diz respeito ao acesso quanto a permanência dos estudan-
tes indígenas na universidade e, consequentemente, na cidade de Rio 
Grande. 

No segundo momento a presença de não indígenas foi vetada para 
que entre si, pudessem debater e decidir quais cursos a Furg deveria dis-
ponibilizar vagas. Posterior a isto a reunião se abriu novamente a todos 
os interessados em participar. Logo, as demandas (entre elas a de cursos) 
foram apresentadas para o público pelos discentes que já estudavam na 
Furg. Sobre estes alunos é importante mencionar que, participantes de 
forma ativa, mantinham uma relação de mediação, porém não se res-
tringiam a isto. 

Enquanto grupo, os estudantes indígenas colocavam em pauta alguns 
de seus anseios como a questão do local da prova, por exemplo. Solicita-
ram e defenderam a mudança no local em que seria aplicada a prova. No 
primeiro vestibular a prova foi sediada na cidade de Rio Grande, e nos 
seguintes passou a ser feita em Passo Fundo e Porto Alegre. Negociaram 
para que a prova voltasse a ser realizada na cidade de Rio Grande e tam-
bém Porto Alegre, com o argumento de que é muito importante para o 
candidato à vaga, conhecer (se assim desejasse) a cidade onde vai morar 
durante os próximos anos de curso, caso seja aprovado.
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Em seguida, a lista de cursos em que os indígenas solicitavam vagas 
foi apresentada.4 Algumas opções ainda estavam em aberto, norteadas 
por dúvidas com relação às formações em Engenharia, por exemplo. 
Alguns indígenas preferiam vaga no curso de Engenharia Civil, enquan-
to outros preferiam vaga no curso de Engenharia Mecânica. De forma 
breve, um dos representantes da Furg fez um maior detalhamento so-
bre estes dois cursos para que, com mais informações, chegassem a um 
consenso.

Momentos antes de fi nalizar a lista de cursos de ensino superior de-
mandados por parte dos indígenas e do fi m da reunião, uma das lide-
ranças chama a atenção para um fato que revela outro critério que in-
fl uencia na escolha de cursos. Segundo este indígena: “Não vale a pena 
escolher na Furg curso que a gente tem em outra região!”. Mas esta fala 
não demonstra apenas mais um critério utilizado na escolha de cursos, 
nos leva um pouco mais a diante. 

Em um estranhamento com relação ao que foi dito, percebe-se que 
esta fala remete a uma espécie de rede de formação, constituída e am-
pliada gradativamente, na medida em que os indígenas ingressam em 
diferentes instituições de ensino superior. A partir disso, é inevitável o 
questionamento sobre em que regiões no estado do Rio Grande do Sul 
isso acontece e consequentemente em quais IES. Porém, antes de seguir 
diretamente por este ponto, são necessárias algumas considerações sobre 
a população indígena desta parte da região sul do Brasil.

1. Povos indígenas no Rio Grande do Sul 

A população indígena contemporânea, segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) de 2010, está estimada em apro-
ximadamente 896.000 pessoas que, representam 0,4% da população 
que vive no Brasil. Destes indígenas, mais da metade vivem nas terras 
ofi cialmente reconhecidas como terra indígena. Ainda segundo o último 
censo realizado pelo IBGE, em 2010, a diversidade cultural indígena 
gira em torno de 305 etnias e a diversidade linguística conta com 274 
línguas. 

4 Para compor o edital do processo seletivo específi co 2013 para estudantes indígenas, 
foram eleitos, por parte das lideranças, os seguintes cursos: Medicina, Enfermagem, Di-
reito, Educação Física, Psicologia, Licenciatura em História, Pedagogia, Licenciatura em 
Geografi a, Engenharia Civil e Biologia.
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As terras indígenas representam atualmente cerca de 12% do terri-
tório nacional. É importante ainda mencionar que, segundo estes dados 
apresentados pelo IBGE, 57,7% dos indígenas residem nas terras de-
marcadas e que existe uma forte presença indígena nos centros urbanos. 
Portanto, essa presença indígena nos centros urbanos não é algo recente, 
a relação entre indígenas e a cidade é uma relação histórica5.

No Rio Grande do Sul, a população indígena corresponde a 0,3% 
do total que vive neste estado. Isto signifi ca que mais de 32 mil indígenas 
vivem e circulam por esta unidade federativa, tanto nas terras indígenas 
quanto nas zonas rurais e cidades. As três TI mais populosas da região 
são: Guarita – seis mil, Nonoai – 2.814 e Serrinha – 2.398. Com relação 
às cidades, as três primeiras em número de habitantes autodeclarados 
indígenas são: Redentora – 4.033, Porto Alegre – 3.308 e Tenente Porte-
la – 1997. É evidente que estes dados sobre as populações indígenas são 
bastante curiosos, pela dinâmica observada com relação às transforma-
ções quantitativas a cada período em que estas informações são reunidas 
e publicadas em âmbito nacional. 

A literatura antropológica contemporânea sobre populações indíge-
nas no Rio Grande do Sul aponta para a presença de três etnias que 
são: Kaingang, Mbyá-Guarani e Charrua. Os Kaingang hoje constituem 
uma das mais numerosas etnias indígenas no Brasil, segundo dados do 
Instituto Socioambiental são pouco mais de 33 mil pessoas distribuídas 
pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul integrando a família linguística Jê. Tecnologicamente “simples” e 
sociologicamente complexos, os Kaingang têm sua organização social 
pautada por um sistema dualista. Neste sistema eles dividem-se em duas 
metades clâmicas, exogâmicas e patrilineares (CREPEAU, 1997, 2005; 
ROSA, 2008). 

5 A presença indígena na cidade de Rio Grande (RS), por exemplo, não é um fato recente: 
essas pessoas fi zeram parte do processo histórico de povoação da cidade. Uma parte 
dos  indígenas era de enviados de São Paulo, e a outra de Guarani-missioneiros. Além de 
indígenas, também fi zeram parte do processo de povoamento os espanhóis que, em sua 
maioria, eram tropeiros e peões que trabalhavam com gado na região e também de mora-
dores da colônia do Sacramento (KHÜHN, 2007). Por motivos de disputa territorial, es-
ses povos, em toda região onde atualmente é o Rio Grande do Sul, foram gradativamente 
afastados de seus territórios, devido a confl itos e a processos políticos de colonização e 
manutenção de fronteiras, antes mesmo de surgirem os principais povoamentos que, em 
seguida, dariam origem às cidades.



Notas sobre a formação universitária de indígenas no Rio Grande do Sul 155

Estas duas metades chamadas Kamé e Kanhru são opostas, assimé-
tricas e complementares sendo Kamé associado ao masculino, sol, leste, 
poder político, xamanismo e também é considerado o mais forte, já Ka-
nhru é associado ao feminino, lua, oeste, segundo, organização do ritual 
do segundo funeral (CRÉPEAU, 2005). Essa divisão não se dá apenas 
entre homens e mulheres, mas se estende para animais, plantas, minerais 
e seres celestiais (ROSA, 2008).  

Cada metade clâmica possui seus próprios grafi smos, que são ex-
pressos, por exemplo, nos artesanatos confeccionados para venda. Es-
ses grafi smos também são utilizados nas pinturas corporais em danças 
e ritos. A complementaridade entre Kamé e Kanhru é demonstrada de 
forma clara por Crépeau durante o ritual do Kiki onde um pinheiro é 
sacrifi cado e transformado em um tipo de cocho em que posteriormente 
é servido o hidromel. Todo esse segundo funeral é marcado pela atuação 
de rezadores de ambos os clãs.

Pertencentes ao tronco linguístico tupi, os Guarani se subdividem em 
três grupos. Os Kayová que estão localizados no estado do Mato Grosso 
do Sul, e na parte leste do Paraguai, os Nandevá que estão espalhados 
por Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, por fi m os Mbyá que habitam Argentina, Paraguai, 
Uruguai e o litoral brasileiro do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo 
(TEMPASS, 2010). 

Os Guarani Mbyá, que estão em maior quantidade no Rio Grande do 
Sul em relação aos Nandevá, habitam suas tekoá, que são lugares onde 
encontram as condições ecológicas sufi cientes para viverem sua cultua. 
Existe uma grande proximidade em os grupos Guarani e essa proximi-
dade é maior ainda entre Mbyá e Nandevá, de forma que estes gurpos 
habitam os mesmos espaços. Por isso não é essencial uma distinção entre 
esses dois grupos e pode ser até mesmo arriscada (TEMPASS, 2010).

Segundo Tempass (2010, p. 15), “todos os elementos da cultura 
Mbyá-Guarani estão relacionados e são dependentes das concepções xa-
mãnico-cosmológicas”. Para estes indígenas, não disseminar sua cultura 
é uma estratégia de preservação frente aos não indígenas. Segundo dados 
da Funasa e Funai, a quantidade populacional Guarani conta com cerca 
de sete mil pessoas.

Já os Charrua do Rio Grande do Sul, vindos de uma trajetória de 
invisibilidade, foram reconhecidos em 2007 pela Funai como etnia. Os 
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Charrua, contabilizados em 40 indivíduos, vivem na aldeia Polidoro, 
localizada na cidade de Porto Alegre. No momento em que foram reco-
nhecidos etnicamente pelo órgão indigenista, a prefeitura de Porto Ale-
gre concedeu uma pequena porção de terra para a constituição da aldeia 
e reprodução sociocultural destas pessoas (VÍCTORA e RUAS-NETO, 
2011, p. 46). Sem dúvida, o reconhecimento étnico e a fundação da Al-
deia Polidoro são resultados de esforços dos próprios indígenas.

1.1 A educação escolar indígena

Nas últimas décadas houve uma mudança estratégica por parte dos in-
dígenas e uma das grandes causas políticas destes povos passou a ser a 
educação formal. Nesse sentido, as sucessivas articulações estabelecidas 
pelos indígenas durante décadas provocaram, inclusive, mudanças nos 
instrumentos jurídicos nacionais. 

A participação na elaboração da Constituição Federal de 1988, o 
que possibilitou reconhecimento de suas especifi cidades e seus direitos, 
expressos em um capítulo do texto, contendo dois artigos (art. 231 e 
art. 232) é um exemplo disso. Até então, a educação escolar era imposta 
para fi ns integracionistas, com a Constituição de 1988 e seus desdobra-
mentos, essa situação começaria a ser revertida.

A Convenção 169 da OIT, ratifi cada em 1993 e homologada em 
2002, é outro elemento importante neste cenário, inicialmente polêmi-
co pelo uso do termo “povos”, o texto possui um caráter supralegal e 
norteia o relacionamento entre Estado e povos indígenas. No entanto, 
em 1996, entra em vigor uma nova Lei de Diretrizes e Bases – LDB 
(Lei 9.394 de 1996) que determina um ensino escolar específi co, bilín-
gue, intercultural e de qualidade para os povos indígenas (JÓFEJ, 2010, 
p. 105). Através do uso desses instrumentos e das mais variadas formas 
de mobilização, os povos indígenas tencionam e provocam a reação do 
Estado brasileiro, fazendo com que esse, então, passe a adotar uma série 
de medidas.

Segundo o Censo Escolar de 2012, 78 escolas indígenas estão loca-
lizadas no Rio Grande do Sul, sendo 72 estaduais e seis municipais que 
juntas, abrigam 6.380 matrículas. Nestas escolas atuam 234 docentes 
indígenas. O ensino médio não faz parte desta estrutura escolar pois ain-
da não existe escola indígena com esse nível de ensino. Isso signifi ca que 
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os atuais 893 indígenas que estudam no ensino médio necessitam fazê-lo 
em outras escolas.

Isto já seria o sufi ciente para demonstrar o distanciamento que existe 
entre os avanços jurídicos e a aplicação destas diretrizes determinadas 
pela própria LDB. Este descompasso pode ser encontrado ainda no que 
se refere a necessidade de mais professores indígenas, da falta de recur-
sos para elaboração de material didático específi co, defi ciências de infra-
-estrutura e inadequação da merenda escolar (JÓFEJ, 2010, p. 106).

Através do uso desses instrumentos e das mais variadas formas de 
mobilização, os povos indígenas tencionam e provocam a reação do Es-
tado brasileiro, fazendo com que esse, então, passe a adotar uma sé-
rie de medidas compensatórias aos povos originários historicamente 
prejudicados.

2. A formação acadêmica de indígenas

A inserção de indígenas no ensino superior surge de forma mais intensa 
a partir destas transformações nos instrumentos jurídicos mencionadas 
anteriormente. Num primeiro momento, os estilhaços surgiram para o 
Estado como a necessidade de assegurar a formação de professores in-
dígenas em nível superior para atuar em suas próprias escolas. Porém, 
seguidamente, esta formação seria expandida para outras áreas que não 
a das licenciaturas.

De forma mais específi ca, cabe aqui destacar o Programa Diversida-
de na Universidade, com período de duração de 2002 até 2008, onde 
foram desenvolvidas ações no ensino médio, cursos pré-vestibulares e 
apoio à permanência de estudantes indígenas no ensino superior. Ainda 
durante o período de execução desse programa, foi elaborado o Prolind, 
em 2005, devido a necessidade da formação de professores indígenas. 
Logo a seguir, algumas universidades públicas passariam a criar as cha-
madas Licenciaturas Interculturais na formação de professores indígenas 
(BARNES, 2010, p. 63).

Com relação à educação superior, nas pautas indígenas formar pro-
fessores é um dos pontos demandados. Outra face desse movimento 
pelo ensino formal é a busca pelos cursos regulares das universidades 
públicas. Onde se pressupõe que a intenção desses povos é formar pro-
fi ssionais dotados de instrumentos técnicos, científi cos e metodológicos 
para a inserção nos mais variados segmentos da sociedade envolvente 
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e comunidades indígenas, atuando principalmente em assuntos que os 
afetem diretamente como gestão de projetos desenvolvidos nas comuni-
dades, elaboração, aplicação e fi scalização de políticas públicas, traba-
lhando na defesa de seus interesses.

Paralelo aos programas mencionados anteriormente, de forma cres-
cente acontece o ingresso diferenciado de indígenas em vários cursos 
regulares das universidades públicas do Brasil, através de programas es-
pecífi cos. Como pioneiro, pode-se citar o estado do Paraná, onde através 
de uma lei estadual aprovada em 2001 criou vagas suplementares especí-
fi cas para esses estudantes. A partir disso, inicia uma espécie de eclosão 
de políticas públicas voltadas ao ensino superior desses povos em várias 
universidades brasileiras, marcando talvez o início do que se poderia 
chamar de descolonização científi ca com relação a tais povos. 

E é neste ponto que retomo a fala à qual citei anteriormente, proferi-
da pelo indígena ao fi m daquela reunião. Tratando-se especifi camente do 
Rio Grande do Sul, em que lugares os indígenas estariam inseridos nos 
mais variados cursos de graduação?

Por motivos metodológicos faço a seguir um recorte nas IES públicas 
federais do estado onde os indígenas ingressam nos cursos regulares 
de graduação por meio de programas específi cos. Diferente do Paraná, 
no Rio Grande do Sul não existe uma lei estadual nesse sentido, cada 
universidade possui autonomia na decisão de ofertar ou não programas 
específi cos que contemplem o acesso e permanência de indígenas em seus 
quadros discentes. Nesse sentido, a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) foi à primeira IES federal no estado a elaborar um pro-
cesso seletivo específi co para indígenas, seguida pela Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Rio Grande (Furg) 
e Universidade Federal do Pampa (Unipampa).6 

6 A primeira instituição de ensino superior no Rio Grande do Sul a ter uma iniciativa 
nesse sentido foi a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(Unijuí). Uma instituição fi lantrópica que, em 1992, já contava com discentes indígenas. 
Através de um programa de bolsas de manutenção iniciado em 1997 e fi nanciado pela 
Diakonisches Werk, uma organização alemã ligada à igreja evangélica, 18 indígenas fo-
ram contemplados no ano de 2003; destes, 10 haviam concluído seus cursos de História, 
Enfermagem, Direito, Agronomia e Pedagogia. Ver: FREITAS, Ana; Castro, Elisa; ROSA, 
Rogerio; RÉUS, Gonçalves. Diagnóstico do Programa de Bolsas de Manutenção Diako-
niches Werk para Estudantes Indígenas da Unijuí. Ijuí: Unijuí, 2003.  
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3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Situada na cidade de Porto Alegre, a UFRGS, segundo dados da própria 
instituição, contava com quase 28 mil alunos de graduação em 2011, 
distribuídos em 97 cursos. 

Esta universidade, através da decisão nº 134/2007, instituiu o 
Programa de Ações Afi rmativas, onde previa o ingresso para candidatos 
indígenas, além de cotas para estudantes oriundos do sistema público de 
educação e de candidatos autodeclarados negros, esses também oriundos 
do sistema público de educação. 

A partir disso, com relação ao que diz respeito aos indígenas, foi 
elaborado o Processo Seletivo Específi co para Ingresso de Estudantes 
Indígenas de 2008, onde foram criadas 10 vagas em cursos regulares 
de graduação7 exclusivamente para candidatos indígenas. Todo ano um 
novo processo seletivo específi co é elaborado e para que isso aconteça 
duas reuniões entre a universidade e comunidades indígenas são feitas, 
uma em Porto Alegre e outra em Passo Fundo para que o maior número 
possível de indígenas possa participar. A intenção disto é que as comuni-
dades apresentem suas demandas de cursos.

Inicialmente, 10 novas vagas são criadas no intuito de serem preen-
chidas por estudantes indígenas; caso isso não aconteça, as vagas que 
não são ocupadas são automaticamente invalidadas. Deste Processo Se-
letivo Específi co de 2008, oito indígenas efetivaram matrícula, sendo um 
Guarani e sete Kaingang.

No Processo Seletivo de 2009 permanecem 10 vagas específi cas para 
indígenas e o mesmo modelo de prova, porém a relação de cursos onde 
são ofertadas estas vagas é alterada.8 Efetivaram a matrícula sete in-
dígenas, todos Kaingang. Na seleção seguinte, de 2010, as alterações 
permanecem apenas na lista dos cursos9 e, como resultado desta seleção, 
oito indígenas efetivam matrícula, dois Guarani e seis Kaingang. Como 
resultado do Processo Seletivo Específi co para Estudantes Indígenas de 

7 Cursos da seleção de 2008: Agronomia, Direito, Jornalismo, Enfermagem, Licenciatura 
em História, Letras, Matemática, Medicina, Odontologia e Pedagogia, uma vaga em 
cada curso.

8 Cursos da seleção de 2009: Agronomia, Direito, Licenciatura em Ciências Sociais, Enfer-
magem, Licenciatura em História, Letras, Nutrição, Medicina, Odontologia e Pedagogia.

9 Cursos da seleção de 2010: Agronomia, Direito, Ciências Biológicas, Licenciatura em 
Educação Física, Enfermagem, Licenciatura em História, Matemática, Medicina, Odon-
tologia e Bacharelado em Serviço Social.
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201110, foram realizadas matrículas de seis aprovados, cinco Kaingang 
e um Guarani. Já na seleção de 201211 todos os aprovados nas 10 vagas 
efetivaram a matrícula: foram nove Kaingang e um Guarani.

Uma vez matriculado, o estudante indígena passa a ter acesso a uma 
série de medidas que visam a garantir sua permanência na universida-
de. Conta com um professor orientador e um aluno monitor. Utiliza 
também dos benefícios comuns concedidos a outros alunos da UFRGS, 
como moradia na Casa do Estudante e restaurante universitário. Recebe 
também um auxílio fi nanceiro.12

A UFRGS possui 37 estudantes indígenas regularmente matriculados, 
pertencentes às etnias Guarani e Kaingang, esta contando com maior 
número de pessoas. Em 2012, a primeira aluna indígena deste grupo de 
estudantes concluiu o curso de Enfermagem e obteve seu diploma. Até o 
momento, esta foi a única a fi nalizar o ciclo de estudos.

4. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Também em 2007, na UFSM, é elaborada a resolução 011/2007 para 
tratar do acesso, entre outros, dos estudantes indígenas. No processo 
seletivo de 2009, foram criadas oito vagas específi cas para estudantes 
indígenas e, a partir disso, anualmente, ameríndios passam a ingressar 
nessa universidade.

No processo seletivo de 2008 foram disponibilizadas cinco vagas; 
23 indígenas realizaram a inscrição para a prova, porém nenhum foi 
classifi cado. Já a seleção de 2009 contou com oito vagas, 11 indígenas 
realizaram a prova e oito obtiveram classifi cação. No entanto, apenas 
dois efetivaram a matrícula. No processo seletivo de 2010, novamente 
oito vagas específi cas foram abertas, 14 indígenas se inscreveram para 

10 Cursos da seleção de 2011: Licenciatura em Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Licenciatura em História, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psi-
cologia e Bacharelado em Serviço Social.

11 Cursos da seleção de 2012: Licenciatura em Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Licenciatura em História, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psi-
cologia e Bacharelado em Serviço Social.

12 Cada estudante recebe, no período de 10 meses, uma bolsa no valor de R$ 460,00 por 
parte da universidade. Nos períodos em que esta bolsa não é disponibilizada, a Funai 
concede outro auxílio, no valor de R$300,00. Além disso, existe outra bolsa, no valor de 
R$ 360,00, por serviços prestados para a universidade.
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a prova, cinco obtiveram classifi cação e, destes, três efetivaram a ma-
trícula. Até o processo seletivo de 2010, as vagas eram defi nidas após a 
aplicação das provas, em cursos que houvesse procura, porém não existe 
informação pública sobre esses processos seletivos. 

Já no processo seletivo seguinte, do ano de 2011, o número de vagas 
específi cas ofertadas é expandido para 10, uma vaga por curso, sendo es-
tes: Agronomia, Direito, Licenciatura em Educação Física, Enfermagem, 
Licenciatura em Letras (Português), Matemática e Odontologia. Essas 
vagas foram disputadas por 26 inscritos, dos quais oito se classifi caram, 
porém nenhum efetivou a matrícula. 

No processo seletivo de 2012, mantém-se em 10 o número de vagas, 
também uma em cada curso: Agronomia, Direito, Licenciatura em Edu-
cação Física, Letras (Espanhol) e Literaturas, Matemática, Medicina, 
Odontologia, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Alimentos. 
Foram classifi cados 10 candidatos e cinco efetivaram a matrícula. 

No total, 10 estudantes indígenas estão regularmente matriculados; 
por enquanto, nenhum concluiu o curso de graduação. Existe uma Co-
missão de Implementação e Acompanhamento dos Acadêmicos Indíge-
nas da UFSM, que se encarrega de fazer a mediação entre estudantes 
e universidade. Cada indígena conta com benefícios comuns a outros 
estudantes não indígenas da UFSM e também benefícios específi cos 
que visam ajudar na manutenção da permanência destes estudantes na 
universidade.13

É interessante observar que a universidade coloca como atribuição 
da Funai o diálogo com as comunidades indígenas e um direcionamento 
para quais cursos de graduação essas pessoas demandam. Diferente do 
que acontece em outras instituições já citadas aqui, onde são realizadas 
reuniões para estabelecer um diálogo direto entre universidade e comu-
nidades indígenas.14

13 Como auxílio, existe a moradia na Casa do Estudante e o restaurante universitário. Cada 
um recebe uma bolsa de R$ 400,00 desenvolvendo trabalhos em projetos de pesquisa. Há 
também o ingresso no PET Indígena/UFSM.

14 Existe também a importante atuação do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas (Gapin), 
que atua com projetos voltados para estes povos promovendo mediação e assessoria 
técnica aos indígenas. 
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5. Universidade Federal do Rio Grande (Furg)15

Formalmente, em 2009, duas lideranças Kaingang se deslocaram até a 
Furg para uma reunião com o reitor e os pró-reitores da universidade. 
Nessa ocasião, expressaram a vontade dos Kaingang da Terra Indígena 
Iraí de ver seus jovens estudando nessa universidade e a importância que 
isso teria para a comunidade.16 

A partir do encontro dessas lideranças com os pró-reitores e o reitor, 
em 2009, esse evento político resultou no primeiro edital de vestibular 
com vagas específi cas para estudantes indígenas na Furg – que, até en-
tão, nunca haviam circulado por essa instituição na condição de discen-
tes dessa universidade. O início do ingresso de estudantes indígenas na 
Furg marca uma etapa importante tanto para os povos indígenas quanto 
para essa universidade.

Como resultado do diálogo e negociação entre lideranças indígenas 
Kaingang e Furg, um programa que contemplasse as necessidades das 
comunidades e a inclusão indígena começava a ser elaborado: em agosto 
de 2009, através da resolução nº 019/2009, o Consun aprovou, em reu-
nião, a criação do Programa de Ação Inclusiva (Proai).

Com o objetivo de ampliar o acesso aos cursos de graduação da 
Furg, o Proai foi delineado visando os estudantes egressos de ensino pú-
blico fundamental e médio, negros, pardos e portadores de defi ciência. 
Para isso, foi usado o sistema de bonifi cação adicionando certo número 
de pontos a mais no escore dos candidatos no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) que se encaixassem nos pré-requisitos do Proai, e que 
desejassem fazer uso desse programa.

Em particular, a conquista indígena veio inicialmente expressa nes-
sa resolução de criação do Proai em número de cinco vagas específi cas 
anuais, a serem preenchidas através de processo seletivo específi co. As 

15 Os dados sobre os estudantes indígenas na Furg foram obtidos por meio de um trabalho 
de campo mais extenso, que resultou em uma monografi a de conclusão de curso no ba-
charelado em Antropologia/UFPel.

16 Antes desse evento político, um docente da universidade já havia visitado a TI Iraí junto 
com seus alunos do curso de Psicologia. Esse contato foi mantido e intensifi cado, na me-
dida em que esses mesmos indígenas Kaingang viajavam a praia do Cassino, na cidade de 
Rio Grande (RS), nos meses de verão para comercializarem o artesanato confeccionado 
durante os demais meses do ano. Motivados por essas aproximações pessoais, em 2008, 
uma liderança Kaingang foi conhecer a Furg, tendo proferido nessa oportunidade uma 
aula sobre sua cultura para os estudantes do curso de graduação em Psicologia.
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vagas que mediante o processo seletivo não fossem ocupadas seriam ex-
tintas e não acumuladas. 

Os cursos em que foram criadas essas cinco vagas específi cas foram 
escolhidos pelas próprias comunidades indígenas, sendo vetada a cria-
ção de mais de uma vaga em um mesmo curso no mesmo processo se-
letivo. Além disso, foi estipulado o prazo de validação de três anos ao 
Proai, com a possibilidade de prorrogação a partir da avaliação feita ao 
fi nal desse prazo.

Após essa resolução que instituía o Proai, nos meses seguintes, já 
em 2010, foi organizado um seminário onde as comunidades indígenas, 
representadas por suas lideranças, refl etiram sobre a escolha dos cursos 
que compunham o primeiro processo seletivo específi co para estudan-
tes indígenas além de questões sobre a permanência dos estudantes. A 
partir disso, através da deliberação nº 02/2010 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Administração (Coepea), em conformidade com 
a resolução nº 019/2009 do Consun, é divulgado o edital do primeiro 
Processo Seletivo 2010 Específi co para Ingresso de Estudantes Indígenas.

Nesse edital foram criadas vagas específi cas nos cursos de Licen-
ciatura em Ciências Biológicas, Direito (diurno), Enfermagem, Letras 
(Português) e Medicina. Para inscrição, o candidato deveria apresentar 
documento de identifi cação com fotografi a, Declaração Administrativa 
de Nascimento emitida pela Funai e uma Declaração de Membro da Co-
munidade ou Aldeia Indígena assinada e homologada por uma ou mais 
lideranças e membros da comunidade com a qual o candidato mantém 
vínculo.

A prova, constituída de questões de língua portuguesa e de uma re-
dação, foi realizada no campus Carreiros da Furg, em Rio Grande. Desse 
primeiro processo seletivo, quatro indígenas foram aprovados, um cha-
mamento subsequente foi realizado e dois estudantes continuam regu-
larmente matriculados: um no curso de Medicina, pertencentes às etnias 
Kaingang e Guarani,17 e outro no curso de Enfermagem, pertencente à 
etnia Kaingang.

Já no edital do Processo Seletivo 2011 Específi co para Ingresso de 
Estudantes Indígenas, algumas alterações aconteceram. No que se refere 

17 Sobre o pertencimento étnico, refi ro-me, neste texto, como Kaingang e Guarani os es-
tudantes que possuem pais das respectivas etnias e, ao se apresentarem, reafi rmam esse 
pertencimento, autorreconhecendo-se como Kaingang e Guarani.
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à escolha dos cursos, tiveram a preferência os mesmos do processo sele-
tivo anterior, porém, dessa vez, o candidato teve a possibilidade de uma 
segunda opção de curso. Também houve alteração no que se refere ao 
local de prova: nesse edital, optou-se por aplicar as provas nas cidades 
de Porto Alegre e Passo Fundo. Nesse processo seletivo, três candidatos 
foram aprovados, um indígena Kaingang no curso de Medicina, uma in-
dígena Guarani no curso de Direito e uma indígena Kaingang e Guarani 
no curso de Enfermagem.

No edital lançado em 2012, referente ao processo seletivo do mesmo 
ano, a diferença quanto aos anteriores fi cou por conta dos cursos cujas 
vagas foram ofertadas: Enfermagem, Licenciatura em História, Medici-
na, Psicologia e Sistemas de Informação. Cada candidato poderia optar 
por dois cursos no momento da inscrição e as provas foram aplicadas 
nas cidades de Porto Alegre e Passo Fundo. Cinco foram aprovados e 
três continuam regularmente matriculados: um estudante Pankará no 
curso de Medicina, um estudante Kaingang no curso de Enfermagem e 
uma estudante Guarani no curso de Psicologia.

Aos estudantes indígenas que estudam na Furg por meio do Proai 
não é possível solicitar reopção de curso após a matrícula. A Furg conta 
com cerca de 8.223 alunos matriculados em cursos de graduação. Des-
ses, atualmente, oito são indígenas.18

Recentemente, o Proai da Furg foi avaliado e prorrogado; além dis-
so, o número de vagas criadas por esse processo seletivo específi co, que 
antes era de cinco, distribuídas em cursos escolhidos pelas comunidades 
indígenas, foi ampliado para 10 vagas já para o próximo processo se-
letivo, de 2013. A divulgação dos editais é feita por uma comissão que 
viaja pelas terras indígenas localizadas no Rio Grande do Sul, abordan-
do todos os pontos dos editais e esclarecimentos sobre os cursos e de-
mais dúvidas que possam porventura surgir. Com a fi nalidade de evitar 
a evasão desses estudantes, uma série de medidas para manutenção da 
permanência é articulada. Existe uma Comissão de Acesso e Permanên-
cia do Estudante Indígena na Furg, composta por professores e técnicos 
administrativos. 

Ao ingressarem na universidade, os estudantes indígenas recebem, 
através da Pró-reitoria de Apoio Estudantil (Prae), os auxílios básicos 

18 Existem ligações de parentesco entre os estudantes indígenas na Furg. A cada processo 
seletivo, esta rede de parentesco no grupo de estudantes é ampliada.
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ofertados pela instituição e outros, específi cos.19 Por auxílios básicos en-
tende-se moradia, alimentação e transporte. Atualmente, a moradia dos 
estudantes indígenas é uma das Casas do Estudante Universitário (CEU), 
especifi camente a que está localizada no bairro Bolacha, situado entre o 
balneário Cassino e o centro de Rio Grande, com acesso pela RS-734. 
A alimentação é feita nos restaurantes universitários e são fornecidos 
vales-transporte, pois devido a distância entre os campi, CEU e locais de 
estágio, é necessário o uso de transporte coletivo urbano.

Existem também cursos de formação complementar, como língua in-
glesa e informática. A partir do processo seletivo de 2012, os indígenas 
recém-admitidos na universidade passaram a ter aulas de revisão dos 
conteúdos do ensino médio durante certo período, em conjunto com o 
Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior (Paiets).

Esses são os aspectos formais e burocráticos que giram em torno da 
presença indígena na Furg. Esse quadro atual das ações voltadas para 
os povos indígenas desenvolvidas nessa universidade tem sofrido alte-
rações desde seu princípio. Essas alterações surgem como uma série de 
consequências, de implicações a reivindicações estratégicas por parte 
dos indígenas envolvidos com esta política pública. Enfi m, são atos que 
mostram de forma muito clara que eles não são passivos a todo tipo de 
ação que os envolvem.

É importante mencionar que algumas dessas alterações ou “ajustes” 
também partem da sensibilidade das pessoas que acompanham e 
estão envolvidas diretamente com esses estudantes, sempre atentas 
principalmente no que tange às questões de permanência destes estudan-
tes na universidade. 

6. Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Fundada em 11 de janeiro de 2008, a Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa) nasce pelo discurso da necessidade do desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões onde se insere e também 
na expansão do ensino superior público. Esta universidade atualmente 

19 Cada aluno recebe uma Bolsa Permanência no valor de R$ 500,00 durante todo o pe-
ríodo da graduação, uma ajuda de custo de R$ 500,00 a cada semestre para compra de 
materiais e também a cota de R$ 100,00 em fotocópias por mês. Existe também o aluno 
tutor e o professor tutor, que são pessoas designadas para orientação individual dos estu-
dantes indígenas – cada estudante pode ter um discente e um docente tutor.
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possui 10 campi, nas cidades de: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom 
Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Ga-
briel e Uruguaiana. São aproximadamente 59 cursos de graduação e 
32 de pós-graduação distribuídos nesses campi. Em 2012, o número de 
pessoas vinculadas a esta IES era de 667 docentes, 558 técnicos admi-
nistrativos, 582 alunos de pós-graduação e 9.187 alunos nos cursos de 
graduação, distribuídos entre os campi da universidade.20

Fonte: http://unipampa.edu.br/. Acesso em: 4 de abril de 2013.

A presença indígena na Unipampa se deu, inicialmente, para preen-
cher vagas que não haviam sido ocupadas nesta universidade devido a 
abandono, transferência e desligamento de alunos não indígenas. Este 
fato foi somado a um dos principais preceitos desta universidade que era 
a da expansão do ensino superior no estado. Uma vez tomada ofi cial-
mente a decisão de criar o processo seletivo específi co para indígenas, foi 
articulada uma reunião entre representantes da Unipampa e lideranças 
indígenas, com a intenção de discutir o preenchimento e distribuição 
destas vagas nos cursos de graduação existentes na universidade. 

Com ajuda da Funai para mobilização entre as lideranças, a reunião 
aconteceu na cidade de Bagé, onde está instalada a reitoria da Unipampa. 

20 Fonte: http://www12.unipampa.edu.br/sisu/. Acesso em: 29 de abril de 2013.
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Nesta ocasião, as lideranças indígenas, predominantemente da TI Guari-
ta, apresentaram os motivos pelos quais atualmente procuram a educa-
ção formal a nível superior para os jovens indígenas e fi zeram a escolha 
dos seguintes cursos de graduação onde seriam distribuídas as 11 vagas: 
Enfermagem, Nutrição, Agronomia, Serviço Social, Engenharia Civil e 
Engenharia de Software. 

O primeiro processo seletivo específi co21 para indígenas foi posto em 
prática pela Unipampa em 2011, com previsão de ingresso dos aprova-
dos no início do ano letivo de 2012. No edital, foram disponibilizadas 
11 vagas geradas por desligamento, abandono ou transferências de es-
tudantes não indígenas. Com relação ao edital deste processo seletivo, é 
relevante mencionar que, para a efetivação da matrícula, um dos docu-
mentos exigidos é um tipo de Declaração de Membro da Comunidade 
ou Aldeia Indígena, assinado pelas lideranças indígenas e homologado 
pela Funai.22 A prova foi aplicada na cidade de Passo Fundo e sete can-
didatos foram aprovados, todos Kaingang.

Com relação à permanência destes alunos, em se tratando de recur-
sos fi nanceiros, cada qual recebe uma Bolsa Permanência composta por 
auxílio alimentação, auxílio moradia e auxílio transporte que somados 
chegam a R$ 400,00. A Unipampa ainda não possui moradia estudantil 
e restaurante universitário, o que faz com que cada aluno que possui a 
Bolsa Permanência, indígena ou não, tenha certa autonomia de procura 
e escolha. Existe também outra fonte de recurso fi nanceiro que é con-
cedida através de bolsas de desenvolvimento acadêmico no valor de R$ 
360,00.

Através desta bolsa o estudante indígena necessita desenvolver um 
projeto de pesquisa e extensão, aplicando de alguma forma nas terras 
indígenas os conhecimentos adquiridos no curso em que mantém víncu-
lo. Nesta e em outras atividades acadêmicas, o estudante indígena conta 
com um professor da universidade, denominado professor tutor, e tam-
bém com outro aluno, geralmente de algum semestre letivo posterior ao 
seu, denominado aluno monitor. Estudante indígena, aluno monitor e 

21 Cabe mencionar que a Unipampa, em paralelo ao processo seletivo específi co para os 
indígenas, realiza outro processo seletivo específi co para candidatos uruguaios.

22 Mencionar a exigência desse documento por parte da universidade não signifi ca que o 
autor seja favorável ou contrário a tal medida.
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professor tutor estão ligados ao Núcleo de Desenvolvimento Educacio-
nal (Nude) que é responsável pelo acompanhamento dos indígenas. 

É importante mencionar que o ano de 2012 foi o ano inicial deste 
processo seletivo específi co para indígenas na Unipampa, que, portanto, 
ainda funciona de forma embrionária na universidade. Nesse sentido, as 
ações desta instituição voltadas aos estudantes indígenas são concentra-
das em um programa chamado Anauê. Existia a intenção por parte dos 
gestores em transformar este programa em um projeto devido a possi-
bilidade de um projeto ser mais fl exível do que um programa, o que o 
tornaria mais adaptável a situações e demandas que fossem surgindo. 

Dos sete estudantes aprovados e matriculados, quatro haviam eva-
dido e três permaneceram. Entre as justifi cativas apresentadas pela 
universidade estavam motivos como reprovação em disciplinas, doen-
ça na família e difi culdade em manter a família. Este último devido ao 
fato de um dos estudantes ter levado a família para morar consigo na 
cidade e a partir disso enfrentado algumas difi culdades. A Unipampa 
não disponibiliza recursos extras para aqueles estudantes que desejam 
deslocar suas famílias para a cidade onde teria aulas. Dos três estudantes 
que permaneceram, cada qual está matriculado em um campus sendo: 
um estudante Kaingang no curso de Enfermagem – campus Uruguaia-
na, uma estudante Kaingang no curso de Agronomia – campus Itaqui e 
um estudante Kaingang no curso de Engenharia de Software – campus 
Alegrete. 

7. Considerações finais

O esforço deste texto consistiu em evidenciar a inserção de indígenas 
nas instituições de ensino superior públicas federais no Rio Grande do 
Sul, através do recorte de uma rede de formação constituída e em cons-
tante transformação. Somando os dados acima expostos, chega a 58 o 
total de estudantes indígenas nestas instituições abordadas, no entanto, 
esta quantidade se transforma a cada processo seletivo realizado.23 Em-
bora existam pontos em comum entre estas políticas públicas voltadas 
para a educação superior nestas instituições, elas possuem diferentes 

23 Existem também faculdades e universidades regionais e comunitárias que fazem parte 
deste contexto, como: Faculdades Ideau, Universidade Regional Integrada do Alto Uru-
guai e das Missões (URI) e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul (Unijuí).
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faces, resultantes de tensões de relacionamento entre povos indígenas e 
a universidade.  

Esta inserção indígena no ensino superior pode ainda se expandir 
consideravelmente em vista ao atual quadro. Em agosto de 2012 foi san-
cionada a Lei nº 12.711/2012 que designa 50% de vagas para alunos de 
escola pública e subdivididos entre pretos, pardos e indígenas com um 
cálculo que leva em consideração dados do último censo demográfi co 
realizado. Isso signifi ca por exemplo que, a Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel), que até então não mantinha nenhum tipo de política para 
inserção de indígenas, passa a destinar cotas para estas pessoas, em seus 
processos seletivos, com cálculo que leva em consideração os dados do 
IBGE que apontam a presença de 483 indígenas vivendo na cidade de 
Pelotas (RS).24

A experiência dos estudantes indígenas ao ingressarem na universi-
dade é difícil e marcante, em virtude das especifi cidades culturais, como 
a coletividade indígena frente ao individualismo experimentado na so-
ciedade não indígena, expresso também de forma visível em todo sis-
tema de ensino. Um tipo de descompasso que parece ser amenizado e 
dissolvido na medida em que o grupo de estudantes aumenta e que os 
mais experientes auxiliam os recém-chegados no domínio, entre outras 
coisas, dos “imponderáveis” da vida universitária. O ingresso no ensino 
superior por meio de processo seletivo específi co é muito importante, 
mas não deve ser pensado de forma isolada. E ainda, tão importantes 
quanto o acesso, são as medidas de permanência adotadas para que os 
estudantes indígenas tenham condições de obter êxito em suas atividades 
acadêmicas e na trajetória dentro dos cursos em que estão matriculados.
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Educação Superior de Indígenas: balanços 
de uma década e subsídios para o futuro
Relatório Final1

Brasília, 25 e 26 de novembro de 2013

1. Apresentação

Ao longo da última década, o incremento do acesso de indígenas à edu-
cação superior é inconteste. Em 2003/2004, em torno de 1800 alunos in-
dígenas matriculados, sobretudo, em instituições particulares, recebiam 
subsídios da Fundação Nacional do Índio (Funai) para pagar mensa-
lidades e se manter. Passamos a um quadro atual de cerca de oito mil 
estudantes indígenas em variados cursos de graduação e pós-graduação. 

Muitos destes estudantes integram os corpos discentes de universi-
dades federais e estaduais, principalmente em cursos de licenciaturas in-
terculturais fomentados pelo Programa de Licenciaturas Interculturais 
Indígenas (Prolind). Outros são alunos cotistas ou que ascederam ao 
ensino superior via vestibulares específi cos, suportados de início tam-
bém pela Funai, mas confi gurando-se num rico mosaico de articulações 
institucionais com diferentes formatos. Hoje alguns recebem bolsas 
permanência ou outras formas de fomento ou, matriculados em insti-
tuições particulares, usufruem bolsas do Programa Universidade para 
Todos (Prouni), ou ainda, bolsas das próprias instituições em que estão 
matriculados. Tal cenário evidencia um avanço signifi cativo em face da 
pauta de reivindicações históricas dos movimentos indígenas no Brasil, 
conquanto esteja ainda longe do ideal desejável.

Em profundo contraste com este cenário, vivemos dias em que os di-
reitos indígenas à terra e a um modo de vida culturalmente diferenciado, 
garantidos pela Constituição Federal de 1988, acham-se ameaçados por 
interesses variados presentes no mundo capitalista global. Estudantes 

1 Este relatório foi elaborado pela consultoria Matres Socioambiental, contratada pelo La-
ced para mediação e sistematização do evento.
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indígenas à frente da luta pelos direitos de seus povos veem suas vidas 
ameaçadas e se defrontam com a possibilidade de criminalização nos 
planos locais e regionais. Os agravos à situação de saúde indígena se so-
mam também às ameaças aos direitos à sustentabilidade, às difi culdades 
surgidas pela precária articulação entre os distintos níveis da federação 
na execução de políticas para os povos indígenas. Essa conjuntura colo-
ca o cenário da educação indígena, com os problemas que possa ter, num 
dos poucos espaços positivos para construção de alternativas de futuro a 
partir do suporte de políticas governamentais.  

Este documento apresenta as palestras, os debates e o conjunto de 
proposições aos poderes públicos debatidas pelos participantes do semi-
nário Educação Superior de Indígenas: balanços de uma década e subsí-
dios para o futuro.

2. Informações gerais
Data do seminário: 25 e 26 de novembro de 2013.
Local de realização: Centro Internacional de Convenções do Brasil 
(CICB), Brasília-DF
Objetivo geral: Construir e sistematizar subsídios para o debate, a for-
mulação e a implementação participativa de políticas de ação afi rmativa 
na educação superior para os povos indígenas, que sejam compatíveis 
com a diversidade étnica do Brasil e com metas voltadas para projetos 
de futuro culturalmente diferenciado.
Moderação: Matres Socioambiental
Moderadora: Andrea Zimmermann
Relatora: Paula Ramponi Serrão Dalla Corte
Programação:

25/11/2013 – Segunda-feira
Horário Atividade
12h às 13h30 Credenciamento

13h30 às 14h Cerimônia de Abertura

14h às 16h
Conferência Magna: A Educação Superior de indígenas no contexto 
das políticas indigenistas no Brasil Contemporâneo: uma década de 
conquistas e desafi os.

16h às 16h15 Intervalo

16h15 às 17h30
Mesa 1 – Políticas e iniciativas de acesso, permanência e sucesso de 
indígenas no ensino superior

19h Jantar
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26/11/2013 – Terça-feira
Horário Atividade

8h30 às 10h
Mesa 2 – Da graduação à pós-graduação de indígenas: perspectivas e 
desafi os

10h às 10h15 Intervalo

10h15 às 12h30 Grupos de Trabalho

12h30 às 14h Almoço

14h às 17h
Plenária fi nal
Leitura e debate dos relatórios e propostas de estruturação do 
documento fi nal 

17h30 Mesa de Encerramento

Abordagem metodológica de trabalho: Os trabalhos do seminário foram 
desenvolvidos com as seguintes atividades: Conferência magna, mesas 
de debate, trabalhos em grupo e discussão dos produtos em uma plená-
ria fi nal.

3. Desenvolvimento dos trabalhos

3.1 Abertura

Para início do seminário Educação Superior Indígena no Brasil: balanços 
de uma década e subsídios para o futuro, foi composta a mesa de aber-
tura com as seguintes autoridades:

  Prof. dr. Antonio Carlos de Souza Lima – Laboratório de Pesqui-
sas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do Museu Nacional 
(Laced/UFRJ);

  Fabiana de Souza Costa – coordenadora geral de Relações Estudan-
tis (Sesu/MEC);

  Macaé Evaristo – secretária de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão do MEC;

  Carmem Real – presidente da Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA).
O sr. Antonio Carlos, do Laced, enalteceu a iniciativa conjunta para 

realização do Seminário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabe-
tização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, em 
específi co da Coordenação Geral de Educação Indígena, com o apoio do 
Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do 
Museu Nacional (Laced). Esclareceu que o foco do seminário é discutir 
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as licenciaturas e desejou um trabalho intenso e objetivo para o alcance 
de propostas importantes para a educação indígena. 

A presidente da ABA, sra. Carmem Real, se pronunciou informando 
que o protagonismo da entidade é a causa indígena, com a qual se associa 
de forma muita próxima e histórica. A ABA é uma associação acadêmica 
que reúne pesquisadores e que nunca se ausentou do papel político. A 
atuação da ABA é no sentido da garantia dos territórios indígenas (hoje 
ameaçados no Congresso), além da saúde e educação indígena. Destacou 
a extrema importância do seminário em virtude da grande presença de 
índios, não obstante a ABA possuir uma comissão de assuntos indígenas 
bastante ativa, são estes indivíduos os responsáveis por trazer a direção 
da entidade. 

Carmem declarou que a conjuntura atual é difícil, mas que a presi-
dente da Funai e o ministro da Educação têm se colocado ao lado das 
populações indígenas. Finalizou expressando o desejo de que os traba-
lhos deste seminário possam chegar a diretrizes concretas para encami-
nhar os assuntos politicamente. 

O princípio da defesa das comunidades indígenas está em pauta no Go-
verno. – Carmem Real

A sra. Fabiana Costa, da Sesu/MEC, iniciou seu pronunciamento ex-
ternando a percepção de que cada vez que as matrículas e vagas para a 
educação superior são expandidas, proporcionalmente se expandem os 

Da esquerda para a direita: Antonio Carlos, Fabiana Costa, 
Macaé Evaristo, Carmem Real
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novos desafi os. Constatou que hoje a universidade está mais colorida no 
sentido de permitir o acesso de novos atores (indígenas, pretos e pardos). 
Não obstante ser uma realidade que está longe do ideal, em especial nas 
universidades públicas, certamente com a Lei de Cotas (que completou 
um ano) e com diversas ações que permitem o acesso, está no caminho 
certo. 

Fabiana informou que o MEC alcançou, de 2005 a 2013, 1.277.000 
(um milhão, duzentos e setenta e sete mil) matrículas no Prouni. São 
535.000 (quinhentos e trinta e cinco mil) bolsas ativas no programa. 
Dessas, 51% são destinadas a pretos, pardos e indígenas. Comentou que 
o foco da Sesu é manter o diálogo e avançar ainda mais nas conquistas 
para a educação superior indígena, com o compromisso de atender às 
demandas da sociedade civil e manter aberto o diálogo.

O “passo” foi dado, mas são muitos anos de desigualdade, por isso 
esses “passos” precisam ser acelerados. – Fabiana Costa

A secretária Macaé Evaristo iniciou seu pronunciamento destacando 
o desafi o de mover a roda da instituição pública. Ressaltou a importân-
cia do seminário para a institucionalização das ações afi rmativas que 
garantem o olhar diferenciado aos negros, pardos e indígenas para o 
acesso e permanência no ensino superior.

A secretária Macaé informou que o MEC realizou um mapeamen-
to para educação intercultural indígena nas Américas (superior e pós-
-graduação). Identifi cou que somente as licenciaturas interculturais es-
tão institucionalizadas nas universidades brasileiras. No Brasil, existem 
20 universidades que trabalham com cursos diferenciados, específi cos 
para estudantes indígenas, todos no Prolind. Comentou sobre a diversi-
dade de áreas que precisam ser contempladas e institucionalizadas não 
só para abranger as populações indígenas, mas para trazer os saberes 
indígenas para as universidades.  

Macaé Evaristo apresentou um quadro resumo das estatísticas do 
censo da educação superior de 2012. Nos últimos 10 anos, as matrículas 
passaram de 3,5 para sete milhões de alunos. No período 2011 a 2012, 
a quantidade de matrículas cresceu 4,4%, sendo 7,0% na rede pública 
e 3,5% na rede privada. As instituições de ensino superior privadas têm 
uma participação de 73,0% no total de matrículas de graduação.



178 Educação Superior de Indígenas: balanços de uma década e subsídios para o futuro 

Macaé explicou que a Lei de Cotas para os cursos de ensino médio 
dos institutos federais não determina transição: 50% das vagas já são 
reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou infe-
rior a 1,5 salário mínimo per capita. Parte dessas é reservada a autode-
clarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com a proporção dessa 
população no estado. Apresentou que, em 2013, o total de matrículas 
foi de 157.826; o total de cotistas matriculados, de 78.913; e o total de 
pretos, pardos e indígenas (PPI), de 39.456. 

A secretária mostrou os números do Enem, evidenciando o cresci-
mento de 30% nas inscrições de indígenas entre 2012 (35.756 inscri-
ções) e 2013 (46.563 inscrições). A meta no primeiro ano (2013) era 
12,5% das vagas do ensino superior. Nas universidades federais, foram 
ofertadas 46.137 vagas (32,5% do total de 141.953 vagas para alunos 
cotistas). Nos institutos federais foram ofertadas 9.173 vagas (44,2% 
do total de 20.763 vagas). Todas as universidades e institutos federais 
atenderam a meta de 2013, prevista em lei. Informou ainda que 34% das 
universidades federais já atendem a meta de reserva de vagas mínima de 
50% prevista para 2016 e 83% dos institutos federais já atendem a meta 
de reserva de vagas mínima de 50% prevista para 2016. Para fechar as 
estatísticas, informou que o percentual de indígenas no curso de Medici-
na é 0,1% e de Engenharia é de 0,2% dos alunos matriculados. 

Macaé Evaristo contou que o Programa Abdias do Nascimento 
propõe trabalhar editais com os seguintes aspectos: 1) possibilidade de 
mobilidade acadêmica de estudantes negros e indígenas na graduação e 
pós-graduação para outras universidades do exterior; 2) aumento da pre-
sença de estudantes e pesquisadores brasileiros autodeclarados negros, 
indígenas e com defi ciência em instituições de excelência no exterior; 3) 
fomento ao ingresso nos cursos de mestrado e doutorado no Brasil para 
aumentar o número de professores negros, indígenas e com defi ciência 
nas universidades brasileiras; 4) promoção da internacionalização e da 
troca de experiências para a construção de igualdade de direitos e opor-
tunidades para negros, indígenas e pessoas com defi ciência, capazes de 
contribuir para a administração pública, social e empresarial.

A secretária Macaé ressaltou que os saberes indígenas das escolas 
tem um foco importantíssimo e precisam ser fortalecidos. A trajetória 
dos estudantes não deve ter interrupções. Destacou a importância de efe-
tivar o que foi pactuado no território, mas lembrou da difi culdade e falta 
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de ferramenta operacional e estrutural para materializar a gestão no âm-
bito do território etnoeducacional. Finalizou refl etindo como podemos 
avançar na construção da política da educação indígena e trabalhar para 
encontrar melhores soluções e alternativas para avançar com a pauta da 
educação escolar indígena.

3.2 Conferência magna

Os trabalhos do seminário iniciaram com a conferência magna A Edu-
cação Superior de Indígenas no Contexto das Políticas Indigenistas no 
Brasil Contemporâneo: uma Década de Conquistas e Desafi os.

A conferência tratou da análise conjuntural das políticas indigenistas 
com o foco na educação superior. Relacionou o desenvolvimento das 
políticas de educação superior com o contexto mais amplo das políticas 
indigenistas a partir da Constituição Federal de 1988.

Para a conferência magna foram convidados três palestrantes e uma 
coordenadora, que conduziu os trabalhos: 

  Prof. dr. Gersem José dos Santos Luciano Baniwa – UFAM;

  Prof. dr. Antonio Carlos de Souza Lima – Laboratório de Pesqui-
sas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do Museu Nacional 
(Laced/UFRJ);

  Profa. dra. Beatriz Landa – Uems;

  Coordenadora: Rita Gomes do Nascimento Potyguara – CGEEI/ 
Dpecirer/Secadi/MEC.

Da esquerda para a direita: Gersem, Antonio Carlos, Beatriz, Rita Gomes

O prof. dr. Gersem José, da Ufam, iniciou sua fala elencando as 
principais conquistas do ensino superior indígena, a saber: 1) inovações 
conceitual e jurídica que trouxeram em primeiro momento maior mobi-
lização das instituições públicas pelos direitos indígenas (98% de profes-
sores indígenas atuando nas escolas indígenas); 2) as descentralizações 
das políticas indigenistas, principalmente quantitativas; 3) programas e 
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ações específi cas como a formação de professores, iniciados com os edi-
tais do Prolind (elaboração de materiais didáticos, ações concretas como 
programa de cotas, reservas de vagas, bolsas específi cas); 4) ampliação 
do acesso de indígenas à educação básica com a educação superior, ini-
ciada na década de 1990 com o direito à universalização básica.

Sobre os avanços, Gersem relacionou: 1) a formação de professores 
foi uma atitude estratégica, na qual proporcionou o início da mudança 
na história das escolas indígenas; 2) as ações afi rmativas: acesso variado 
de indígenas no ensino superior; 3) programa de bolsas (inseridos na 
pauta do governo); 4) a multiplicação de programas e ações de acesso, 
permanência e ingresso de indígenas às instituições de ensino superior.

O prof. Gersem elencou quatro desafi os: 1) alterar a localização mar-
ginal das políticas, pauta e demandas indígenas no governo, não só para 
educação mas em outras áreas como a saúde. Gersem ressaltou a neces-
sidade de valorização do tema indígena nas agendas do governo; 2) a 
tendência da universalização das políticas: é preciso sair de políticas na-
cionais e generalistas. Evidenciou a pouca preocupação com a qualidade 
e especifi cidade da educação indígena; 3) a difi culdade de infraestrutura 
e equipe para educação básica e para o ensino superior indígena limitam 
a educação indígena; 4) a necessidade de diminuir a burocracia da admi-
nistração pública para o repasse de recursos.

Finalizando sua explanação, pontuou as possibilidades e perspecti-
vas possíveis: 1) o acesso individual dos indígenas está bem estruturado, 
mas não coincide com as demandas coletivas. Destacou a necessidade de 
fortalecer e ampliar os cursos específi cos e diferenciados (lembrou que o 
único curso nacional de cunho coletivo são as licenciaturas); 2) é urgente 
que a política pública estruture e organize as universidades para a coleti-
vidade. Os editais de indução são fundamentais; 3) é necessário valorizar 
o papel do MEC; 4) é preciso ampliar o diálogo com o movimento indí-
gena, fortalecendo a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, 
dando continuidade às conferências e criando um Fórum Nacional de 
Educação Indígena com uma discussão ampla e permanente. 

As políticas indigenistas avançam na proporção da mobilização do 
movimento. Quando o movimento indígena não se alia aos governos 
locais, ele pressiona, e pressionando as políticas crescem e o governo 
funciona! – Gersem Baniwa
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Precisamos pensar a relação entre ensino fundamental, ensino médio e 
ensino superior. O sucesso do acesso ao ensino superior tem a ver com 
o fracasso da educação básica diferenciada. – Gersem Baniwa

O prof. Antonio Carlos, do Laced, iniciou sua explanação informan-
do sobre a análise da produção de um livro da série Rede dos Saberes 
voltado para a gestão territorial (com informações diferenciadas para 
gestão de territórios).

Antonio Carlos ressaltou que a política de saúde indígena teve seu 
auge e atualmente está situada na posição reivindicada pelo movimento 
indígena, ou seja, em uma secretaria do MEC. A Política Nacional de 
Gestão de Povos Indígenas não evoluiu: a proposta do movimento indí-
gena de 2002 para a criação de um conselho deliberativo, integrando as 
políticas indigenistas, fi cou estagnada, a Comissão Nacional de Políticas 
Indigenistas levou a termo o estatuto do índio, no entanto, este se encon-
tra no Legislativo em função das forças anti-indígenas diante do cenário 
do desenvolvimento. 

Antonio Carlos refl etiu que, diante do surgimento da Política Na-
cional de Gestão Territorial e Ambiental para Povos Indígenas, com o 
objetivo de colocar a questão de modelos alternativos, de crescimento 
e desenvolvimento para esses povos, é preciso unifi car as forças para 
repercutir positivamente sobre a educação.

Como podemos superar a dispersão das políticas governamentais se os 
mecanismos de integração esbarram em entraves/estâncias superiores? 
– Antonio Carlos

O diretor do Laced comentou sobre a existência de grupos em uni-
versidades com experiência de trabalho que ainda não trabalham em 
rede, bem como outros grupos que já trabalham articulados (como o 
diálogo das licenciaturas, por exemplo). Sugeriu produzir um suporte/
entrelaçamento para as pessoas que estão nas universidades de forma a 
construir o específi co a partir do geral e superar a atomização da buro-
cracia pública para além da vontade dos tomadores de decisão. Desta-
cou a necessidade de fomentar, induzir, sugerir coisas que são bastante 
conhecidas fora do governo, mas não dentro. Antonio Carlos avaliou 
que falta retomar uma postura mais aguerrida na construção de outros 
cenários, no plano da saúde, da formação, da política nacional de ges-
tão ambiental em terras indígenas entre outras políticas existentes nos 
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ministérios. Uma ferramenta para esta questão são os editais sequen-
ciados que permitam surgir núcleos/centros universitários de apoio ge-
ral, para trabalhar em rede a formação indígena, relacionada às outras 
políticas.

A profa. dra. Beatriz da Uems, ressaltou o grande avanço dos últimos 
10 anos com a implantação da Lei de Cotas. No entanto, na Universida-
de do Mato Grosso, as cotas de 10% para indígenas e 20% para negros 
não foram preenchidas em nenhum ano. 

Beatriz destacou os trabalhos da Rede de Saberes e da ação Saberes 
Indígenas na Escola, que nasceram dentro do projeto Trilhas de Conhe-
cimento e que já são realizados há cerca de nove anos com frutos muito 
positivos de troca de experiência e superação das difi culdades. 

Beatriz informou que nas universidades já existem indígenas defen-
dendo teses com temáticas de sua comunidade. Destacou que para o 
sucesso da educação superior indígena é necessário formar grupos co-
letivos na universidade, o indígena precisa ter parceiros (professores), 
outros indígenas e contatos para fazer a interlocução. Inicialmente os 
programas, universidades e acadêmicos indígenas não interagiam e, após 
a integração destes atores, é notória a percepção da necessidade de inte-
gração com as lideranças e comunidades.

A profa. Beatriz informou ainda que os quatro núcleos existentes 
(que fazem parte da Rede de Saberes e estão no Saberes Indígenas na 
Escola) trabalham cotidianamente com os acadêmicos em diálogo, es-
pecifi camente na discussão e articulação com as comunidades indíge-
nas. Constatou que não é possível a universidade trabalhar só com o 
acadêmico indígena, é preciso integrar a comunidade e lideranças. A 
universidade precisa ir às áreas indígenas, todas discutindo, negociando 
e fazendo um movimento para que o acadêmico indígena se sinta ampa-
rado na universidade. 

 Como formar redes de universidades que atentem para a questão do 
acadêmico indígena para além das universidades, trazendo as lideranças 
para discutir o processo? – Beatriz Landa

Após as explanações, a plenária teve a oportunidade de realizar ques-
tionamentos e propostas, as quais foram elencadas neste documento no 
item grupos de trabalho.
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3.3 Mesa de debate 1 - Políticas e iniciativas de acesso, permanência e 
sucesso de indígenas no ensino superior

A primeira mesa de debate teve como tema principal as políticas e inicia-
tivas de acesso, permanência e sucesso de indígenas no ensino superior. 
Cada debatedor explanou por 15 minutos e os trabalhos foram condu-
zidos por um coordenador. Ao fi nal, a plenária teve a oportunidade de 
contribuir com refl exões, comentários e esclarecer dúvidas. A Mesa 1 foi 
constituída conforme segue: 

  Fabiana de Souza Costa – coordenadora geral de Relações Estudan-
tis (Sesu/MEC);

  Profa. dra. Ana Gomes – UFMG;

  Profa. dra. Carmem Lúcia da Silva – UFMT;

  Profa. dra. Clarice Cohn – UFSCar;

  Debatedora: profa. dra. Isabel Cristina Rodrigues – UEM.

Da esquerda para a direita: Fabiana Costa, Isabel Cristina, 
Ana Gomes, Carmem Lúcia, Clarice Cohn

A sra. Fabiana Costa, da Sesu, realizou uma apresentação das polí-
ticas governamentais para Educação Superior de Indígenas, incluindo 
dados iniciais do Bolsa Permanência. Iniciou lembrando a importância 
de discutir as políticas de ações afi rmativas, não só pelo reparo histórico 
de ações de grupos excluídos das universidades, mas por entender que 
a universidade necessita romper as barreiras em relação à entrada dos 
novos sujeitos que tem uma grande contribuição acadêmica. 

Informou que a Coordenação Geral de Relações Estudantis do MEC 
trabalha com os principais programas de permanência na universidade, 
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quais sejam: Programa de Bolsa Permanência, Programa de Educação 
Tutorial (PET), Plano Nacional de Assistência Estudantil, Programa de 
Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G), para a realização de in-
tercâmbio com outros países (especialmente da África e América Latina) 
e o Programa Nacional de Extensão Universitária (Proext).

Fabiana informou que o Programa de Bolsa Permanência foi criado 
em julho de 2013 para atender e dialogar com o programa de cotas. 
Este programa é uma ação do governo federal de concessão de auxílio 
fi nanceiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino 
superior. O foco principal do programa é minimizar as desigualdades 
sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes 
de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Fabiana mencionou que a implementação das cotas nas universi-
dades aumentou a quantidade de estudantes universitários pobres (PL 
12.711/2012). No entanto, identifi cou que estudantes pobres matricula-
dos em cursos com alta carga horária encontram mais difi culdades para 
obter recursos necessários à manutenção no curso. 

Afi rmou que a ampliação da democratização do acesso universitário 
demanda a adoção de ações complementares de promoção do desempe-
nho acadêmico. Elencou as soluções que estão sendo trabalhadas pelo 
MEC: 1) manutenção da estratégia de expansão gradual do orçamento 
do Pnaes; 2) concessão de bolsas permanência pelo governo federal a 
estudantes pobres matriculados em cursos que exijam carga superior ou 
igual a cinco horas diárias; 3) criação de programa de apoio acadêmico 
voltado aos alunos com baixo rendimento; 4) inclusão dos estudantes 
indígenas e quilombolas como benefi ciários do programa.

Fabiana Costa fi nalizou apresentando os dados de atendimento do 
Programa de Bolsa Permanência (mês de referência – outubro de 2013): 
bolsas pagas: 4.143 (100%); bolsas para alunos indígenas: 1.200 (29%); 
bolsas para alunos quilombolas: 120 (2,9%).

A professora Ana Gomes da UFMG realizou um relato da experiên-
cia de acesso e permanência de indígenas na graduação (licenciaturas e 
outros cursos) na UFMG. Hoje, a universidade conta com 188 acadêmi-
cos indígenas e sua confi guração institucional se deu por um processo de 
consolidação ocorrido entre os anos 2006/2011 e 2009/2013. 

A licenciatura se consolidou em virtude de dois programas estrutu-
rantes do MEC: o Prolind (que proporciona a recorrência de dotação 



Educação Superior de Indígenas: balanços de uma década e subsídios para o futuro  185

orçamentária para as atividades realizadas nas aldeias e oferta regular) e 
o Reuni (responsável por confi gurar a equipe – vagas docentes). 

Destaco a importância da conquista de uma institucionalidade para a 
universidade. – Ana Gomes

Ana Gomes relacionou as “arenas de luta” para o sucesso das li-
cenciaturas indígenas e a conquista da institucionalidade: 1) a direção 
da universidade é sufi cientemente informada sobre ações e argumentos 
necessários às defesas e apresentações do curso; 2) a congregação da 
faculdade de educação é um parceiro e não um opositor; 3) está insti-
tuído um colegiado do curso com representação indígena, no momento 
trabalha-se na construção da institucionalidade deste colegiado para que 
ele se mantenha o mesmo na troca da equipe; 4) parceria e compreensão 
da diretoria de registro e controle acadêmico (o curso não segue o calen-
dário da universidade); 5) criação do Conselho Consultivo Indígena em 
2013 (gestão compartilhada e participativa com lideranças para atuar 
em todas as atividades e decisões junto à reitoria).

Ana informou que a licenciatura indígena possui ocupação de 90% 
das vagas, o último processo seletivo teve apenas um mês de inscrição e 
contou com 3,5 candidatos por vaga. Espera-se que o próximo processo 
seja ainda mais concorrido. 

Sobre a estrutura do curso, Ana mencionou que a matriz curri-
cular é estruturada a partir de sujeitos, conhecimentos e linguagens e 
isso permite desenvolver diversos projetos interdisciplinares.  Para que 
o curso possa funcionar com estas características, a UFMG se articula 
com outros programas e eventos, a saber: observatório, Pbid, Saberes 
Indígenas na Escola, Enem. A proposta dos cursos sempre é formulada 
juntamente com as comunidades. O corpo docente e a universidade é 
adequadamente preparado para a chegada dos indígenas em construção 
articulada e recorrente com as lideranças.

Ana Gomes trouxe também a experiência do Programa de Vagas 
Complementares, iniciado em 2009. Esse programa não alcançou a ins-
titucionalidade, no início tinha a limitação de 12 bolsas (oferecidas pela 
Funai), foi instituída uma comissão de acompanhamento (bastante frá-
gil), mas que identifi cou a problemática da permanência e do acompa-
nhamento dos estudantes indígenas. No momento o programa está em 
fase de revisão.
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A professora da UFMG elencou as etapas de construção para o avan-
ço dos programas: 1) a implantação do Programa de Bolsa Permanência 
está praticamente concluída; 2) a universidade está propondo a criação 
de uma nova pró-reitoria com uma diretoria de ações afi rmativas (talvez 
da diversidade) com um lugar institucional para abrigar esses programas; 
3) o lançamento público da proposta do conselho consultivo em nível 
de reitoria (com pautas pertinentes aos povos indígenas como: violên-
cia e discriminação, ética da pesquisa e política acadêmica e cultural da 
universidade); 4) disponibilização de moradia estudantil compartilhada, 
que deve abrigar os sábios e lideranças indígenas que acompanham os 
cursos (está prevista a construção de um auditório para os eventos das 
comunidades e um local de convivência).

Ana Gomes encerrou sua explanação com os desafi os para a educa-
ção superior indígena: 1) analisar a crescente demanda do vestibular da 
licenciatura indígena e das vagas suplementares; 2) é necessário articu-
lar de forma mais incisiva a interação da pesquisa com indígenas e dos 
próprios indígenas; 3) é preciso desenvolver um trabalho de redes, entre 
as universidades; 4) buscar articulações com frentes de pesquisa e expe-
rimentação das universidades para participar de iniciativas mais amplas 
e inovadoras.

 A profa. dra. Carmem Lúcia, da UFMT, realizou um relato da expe-
riência de acesso e permanência de indígenas na graduação, especifi ca-
mente em relação ao bacharelado na UFMT. 

Carmem informou que, em 2006, por solicitação da Funasa, foi ins-
tituído o Programa de Inclusão Indígena, voltado para o bacharelado. 
Foram disponibilizadas 100 vagas (a serem preenchidas em cinco anos) 
para a formação de profi ssionais das áreas de Medicina e Enfermagem 
para trabalhar nas áreas indígenas. O programa nasceu na Pró-reitoria 
de Ensino de Graduação e foi criado junto com as comunidades. Atual-
mente o programa está na assistência estudantil. Para a ocupação das 
vagas disponibilizadas é realizado um processo de seleção dos alunos 
indígenas específi co e diferenciado. A partir de 2008, todos os cursos da 
universidade passaram a ser contemplados.

Carmem destacou que os cursos da universidade atendem às deman-
das indígenas e o acesso é garantido com fi nanciamento do MEC, por 
meio do FNDE, para a realização do vestibular, com inscrição gratuita 
mediante a apresentação de carta da comunidade. 
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Carmem informou que a política de cotas não atende aos indígenas 
(aproximadamente 350 inscrições) e que o programa é voltado para a 
população indígena do Mato Grosso. Hoje existem 64 estudantes indí-
genas distribuídos em 23 cursos (Medicina, Engenharia, Humanas, entre 
outras). Destacou que 79% dos estudantes indígenas são casados, pos-
suem fi lhos e são oriundos das aldeias. 

Sobre a permanência dos indígenas na universidade, a professo-
ra Carmem relatou que o processo funcionou com o apoio da Funasa 
até 2008, em seguida a Funai assumiu (até junho de 2013). A partir de 
2012, o FNDE assumiu a manutenção de mais 25 estudantes por meio 
de convênio FNT/FNDE.

Carmem listou os principais entraves do Programa de Bolsa Perma-
nência na UFMT, a saber: 1) os dados exigidos no sistema de cadastro 
não representam a realidade indígena; 2) alguns estudantes, embora ca-
dastrados, não recebem as bolsas; 3) os estudantes não conseguem rece-
ber as bolsas retroativas.

Destacou como uma experiência de sucesso o programa de acom-
panhamento acadêmico da universidade, com sistema de monitoria e 
tutoria, além da modalidade de bolsa da universidade denominada Bolsa 
Apoio a Programa de Inclusão (na qual o indígena identifi ca um colega 
para ajudá-lo no acompanhamento acadêmico).

Relatou as principais difi culdades: 1) acompanhar o cotidiano/cro-
nograma universitário; 2) questões culturais (ex: luto); 3) formação 
básica e conteúdos do ensino médio (descompasso entre os conteúdos 
aprendidos nas aldeias e o que é exigido na universidade – Programa de 
Equiparação de Estudos); 4) adaptação (saudade da aldeia); 5) subsis-
tência (insegurança no tocante à irregularidade no pagamento da Bolsa 
Permanência; 6) relação aluno/professor; 7) as políticas de cotas não 
atendem os povos indígenas no Mato Grosso.

Carmem fi nalizou elencando as conquistas: 1) desde 2009, estuda-
ram na universidade cerca de 20 estudantes indígenas de diferentes et-
nias, com a Bolsa Pibic Ação Afi rmativa; 2) foi instituído um grupo de 
PET Indígena (destacou que a seleção foi em junho e até o momento 
não foi possível cadastrar os alunos no cadastro do SigPET por falta 
de integração dos sistemas); 3) projeto Babel (estudantes concorrendo 
para mobilidade internacional na modalidade sanduíche); 4) mudança 
do projeto pedagógico dos cursos (Medicina, Nutrição, Zootecnia); 5) 
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maior respeito com as diferenças culturais; 6) maior fl exibilidade de al-
guns cursos; 7) resultado do trabalho de pesquisa Pibic (dois livros a 
serem publicados).

A professora dra. Clarice Cohn, da UFSCar, informou que o Pro-
grama de Acesso de Indígenas da universidade é direcionado para toda 
a nação indígena brasileira, de qualquer etnia e para qualquer curso. 
Informou que a cidade de São Carlos não possui grande quantidade de 
indígenas, portanto a Lei de Cotas não pôde ser bem aplicada. A solu-
ção foi oferecer uma vaga suplementar aos indígenas para cada curso 
da universidade. Os candidatos indígenas se inscrevem a partir de uma 
autodeclaração fi rmada pela liderança indígena e pela Funai. A prova 
de acesso é um vestibular indígena específi co para egressos do ensino 
médio, realizado no campus da universidade (com prova escrita e prova 
oral).

Clarice informou sobre os programas de permanência: 1) todo estu-
dante indígena recebe uma Bolsa Atividade, uma Bolsa Moradia e uma 
Bolsa Alimentação; 2) a UFSCar atua com um programa da Fundação 
Ford de bolsa para auxílio à pesquisa, o que criou a dinâmica de incor-
poração dos indígenas em projetos de pesquisa e extensão (Capes, Pibic/
CNPq, PET Indígena e bolsistas da Fapesp); 3) para o acompanhamento 
acadêmico é necessário uma equipe melhor estruturada. A equipe é mui-
to restrita para todo o Programa de Ações Afi rmativas (realiza acompa-
nhamento mensal, orientação pedagógica e possui amplo conhecimento 
individual dos estudantes indígenas); 4) na UFSCar, a tutoria (estudantes 
que recebem uma bolsa para assessorar o colega indígena) não funciona; 
5) é necessário criar uma nova instância para coordenar o programa. 

Clarice fi nalizou com quatro questões para refl exão: 1) a difi culdade 
das universidades em debater o estereótipo do estudante indígena: eles 
precisam ser comunitários, os projetos precisam ser coletivos e necessi-
tam estar vinculados às suas culturas; 2) a difi culdade do acompanha-
mento e a distância das comunidades: a UFSCar realiza atividades aca-
dêmicas nas comunidades para amenizar esta questão; 3) a necessidade 
de criação de um centro de referência de culturas indígenas; 4) a impor-
tância de identifi car uma ferramenta para medir o sucesso acadêmico de 
indígenas (critérios de avaliação).

A UFSCar proporciona um encontro intercultural e interdisciplinar. – 
Clarice Cohn
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A debatedora da Mesa 1, profa. dra. Isabel Cristina, da UEM, desta-
cou a importância de debater políticas afi rmativas para as comunidades 
indígenas. Comentou que o Paraná possui uma Lei Estadual de Ações 
Afi rmativas desde 2001, dessa forma, os estudantes indígenas que resi-
dem dentro dos limites territoriais de não índios ingressam nas univer-
sidades por um processo de vestibular específi co, com moldes, estilos de 
provas e documentação destinado a essa candidatura. São vagas limi-
tadas a residentes do estado, anualmente ingressam 42 candidatos nas 
sete universidades estaduais e nas 10 federais. Destacou como entrave a 
exigência do Ministério Público em relação ao processo de autoidentifi -
cação adotado para os candidatos indígenas. Este órgão cobra que seja 
extinta a carta de recomendação das lideranças indígenas para o ingres-
so nas universidades.

O benefício do Programa Bolsa Permanência é direto para os estudan-
tes. É necessário debater um formato administrativo para que esta con-
cessão seja estendida aos estudantes estaduais. – Isabel Cristina

Isabel enfatizou a problemática de que as universidades estaduais, 
com frequência não são contempladas nos editais específi cos do MEC, 
como o PET indígena e o Proext, além do Programa de Bolsa Permanência.

Isabel identifi cou algumas iniciativas para a permanência dos indí-
genas no ensino superior, tais como: 1) o Observatório da Educação Es-
colar Indígena; 2) a Rede de Saberes Indígenas; 3) a relação dos progra-
mas com a necessidade articulá-los ao diálogo com as lideranças, com 
o objetivo de contemplar as questões do cotidiano da permanência; 4) 
a prática dos programas de permanência – tutorias, ofi cinas, monitorias 
e curso de formação continuada – é fundamental para uma necessária 
integração dos indígenas com as universidades.

Após as explanações dos debatedores a plenária teve a oportunidade 
de realizar questionamentos e propostas, as quais foram elencadas neste 
documento no item grupos de trabalho.

3.4 Mesa de debate 2 – Da graduação à pós-graduação de indígenas: 
perspectivas e desafios 

A segunda mesa de debate teve como tema principal a evolução da gra-
duação à pós-graduação de indígenas: perspectivas e desafi os. Cada de-
batedor explanou por 15 minutos e os trabalhos foram conduzidos por 
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um coordenador; ao fi nal, a plenária teve a oportunidade de contribuir 
com refl exões, comentários e esclarecer dúvidas. A Mesa 2 foi constituí-
da conforme segue: 

  Profa. dra. Fúlvia Rosemberg – FCC e PUC-SP;

  Profa. doutoranda Rosani Fernandes Kaingang – UFPA;

  Debatedor: Prof. dr. André Lázaro – Uerj;

  Registramos neste documento que a Capes foi convidada para par-
ticipar da Mesa 2, mas a assessoria da presidência dessa entidade 
informou a impossibilidade da participação.

Da esquerda para a direita: Rosani Fernandes, 
André Lazaro, Fúlvia Rosemberg

A profa. Fúlvia, da PUC-SP explanou sobre as perspectivas e desafi os 
da graduação à pós-graduação de indígenas. Destacou as desigualda-
des de acesso e progressão entre indígenas e não indígenas e a amplia-
ção das oportunidades de 2000 a 2010, inclusive a forte pressão para 
pós-graduação.

Fúlvia apresentou os gráfi cos abaixo destacando que não há uma 
distribuição por todos os níveis e etapas da educação para os indígenas 
como acontece com os demais estudantes. Destacou também a reduzida 
participação dos indígenas na graduação, o que signifi ca que existem 
poucos candidatos indígenas à pós-graduação.
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Tabela 1. Participação dos estudantes indígenas (Brasil, 2010)

Indígenas Total da 
população (%)N %

estudantes geral 286.583 34,9% 31,3%

estudantes graduação 11.295 1,4% 10,4%

estudantes pós-graduação 453 0,1% 0,4%

população 821.501 100,0% 100,0%

Fonte: IBGE

A profa. Fúlvia comparou o aumento da população com o aumento 
dos estudantes em geral. Verifi cou que o crescimento do número de es-
tudantes acompanhou o crescimento da população no período. No en-
tanto, entre os indígenas houve um aumento signifi cativo de estudantes, 
sobretudo na graduação (houve também aumento, em menor escala, na 
pós-graduação).

Gráfi co 1. Taxa de crescimento para os estudantes no geral e para os estudantes indígenas 
(Brasil, 2000 e 2010)

Fonte: IBGE

Fúlvia comentou sobre o problema da focalização em determina-
das áreas de conhecimento, destacando que os cursos valorizados pelo 
Ciência sem Fronteira (em sua maioria relacionados a Humanidades, 
magistério e Letras), não coincidem com os cursos mais valorizados no 
mercado de trabalho, além de não oferecer a diversidade necessária. 
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Tabela 2. Distribuição por grandes áreas na pós-graduação 
dos titulados indígenas (Brasil, 2010)

Grandes áreas pós-graduações titulados M e D
Indígenas Total da 

população (%)N %

Educação, Humanidades, Ciências Sociais, 
Negócios e Direito

703 55,8% 48,8%

Ciências, Matemática, Computação e 
Engenharia, Produção e Construção 

337 26,8% 27,6%

Outras 219 17,4% 23,6%

Total 1.259 100,0% 100,0%

Fonte: IBGE

A profa. Fúlvia explicou que o Programa Internacional de Bolsas de 
Pós-Graduação da Fundação Ford é uma ação afi rmativa. O programa 
teve como foco negros e indígenas nascidos nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste que tiveram poucas oportunidades educacionais. Foram 
realizadas oito seleções no período de 2001 a junho de 2013. Destacou 
que os resultados do programa foram equiparáveis ao conjunto: nota 
PPG, resultados prosseguimento, inserção profi ssional. Na análise dos 
resultados foi observado que os indígenas utilizaram os recursos diferen-
temente, com alguma rejeição para o estudo no exterior.

Fúlvia fi nalizou com a refl exão sobre a avaliação entre ser paterna-
lista ou fl exibilizar o programa, destacando: 1) as desigualdades e dife-
renças “entre” e “intra”; 2) mesmo em programas de ações afi rmativas, 
a população indígena é muito diversifi cada e enfrenta grandes limites 
estruturais, tais como: acesso à língua portuguesa, limitação de acesso à 
informática em comunidades indígenas, (o que difi culta a implementa-
ção de programas à distância), difi culdade de administração de recursos 
de tempo e de recursos monetários; 3) a necessidade de defi nição na 
pós-graduação se o ingresso de indígenas será sob a forma de bolsas dife-
renciadas (estratégia de diversidade) ou sob a forma de cotas (estratégia 
de justiça); 4) projeto de equidade preparatória para o processo seletivo 
na pós-graduação (preparar pessoas a competir em melhores condições), 
é um projeto de baixo custo, baixa difi culdade e grande possibilidade de 
institucionalização por meio de cursos de extensão.
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A profa. Rosani Fernandes, relatou sobre as ações afi rmativas para 
povos indígenas na UFPA: avanços, retrocessos e desafi os. 

Rosani iniciou sua explanação enaltecendo o trabalho da profa. Jane 
Beltrão. Avaliou os principais avanços conquistados na reserva de va-
gas para povos indígenas (no período de 2010 a 2013): 1) realização 
de edital diferenciado para povos indígenas na graduação, organizado 
a partir do Papit; 2) mais de 100 vagas ofertadas em todos os cursos 
e campi da instituição; 3) seleção diferenciada com prova de redação 
(tema específi co) e entrevista oral sobre a tradição (com maior peso) e 
análise de documentação (histórico escolar e declaração de pertencimen-
to étnico emitido por liderança política ou tradicional indígena no início 
do processo); 4) criação da Associação dos Povos Indígenas Estudantes 
na Universidade Federal do Pará (Apyeufpa).

Rosani explicou que a Apyeufpa é responsável pela discussão e en-
caminhamento das demandas indígenas junto à instituição; acolhida e 
acompanhamento dos indígenas calouros; realização da Semana do In-
dígena Calouro, com mesas de debates (lideranças indígenas) e relatos 
de experiências; apresentação da universidade aos estudantes; caravana 
do vestibular indígena nas aldeias; apresentar e tirar dúvidas sobre o 
processo de seleção diferenciado.

Rosani informou que o Processo Seletivo Especial 2014 pode ser 
considerado um retrocesso e destacou os motivos: 1) edital unifi cado 
(indígenas, quilombolas, educação do campo e etnodesenvolvimento), 
ou seja, não considera a diversidade; 2) o processo seletivo contempla 
prova objetiva (40 questões base do Enem) e prova de redação (tema 
geral) além da entrevista com análise de documentação (histórico escolar 
e declaração de pertencimento étnico emitido por liderança política ou 
tradicional); 3) o pertencimento étnico é analisado somente na fase fi nal 
do processo (deveria ser critério para homologação das inscrições); 4) 
a prova objetiva desconsidera a realidade da educação escolar indígena 
(básica) no Pará; 5) o longo período entre a primeira e a segunda etapa 
difi culta a participação dos candidatos pela distância das aldeias e cus-
tos de deslocamento; 6) não há diálogo com os povos, organizações e 
estudantes indígenas.
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Para reafi rmar o retrocesso do processo seletivo de 2014, a profa. 
Rosani apresentou os resultados parciais: 1) na UFPA, de 96 inscritos, 
apenas 26 foram aprovados na primeira fase; 2) na Unifesspa, foram 42 
inscritos, dos quais apenas quatro foram aprovados na primeira fase; 3) 
entrevistas agendadas para 7 e 8 de dezembro (um mês depois da pri-
meira etapa); 4) nenhuma informação sobre banca e critérios avaliados 
na entrevista.

A profa. Rosani destacou que todas as discussões para o ensino su-
perior indígena tem a participação do Ministério Público Federal como 
parceiro.

Rosani elencou os obstáculos a serem enfrentados pela UFPA: 1) gar-
galo na segunda etapa do ensino fundamental e ensino médio devido à 
baixa oferta e qualidade da educação escolar nas aldeias; 2) a universi-
dade não acolhe a diferença, é hostil à diversidade (cultural, linguística, 
étnica); 3) invisibilidade indígena, “presença incômoda”; 4) preconceito 
e racismo institucional; 5) inexistência de políticas de permanência; 6) 
não há diálogo com estudantes, lideranças e organizações indígenas; 7) 
não institucionalização dos projetos desenvolvidos a partir do Papit.

A profa. Rosani fi nalizou sua explanação relacionando os desafi os e 
possíveis soluções para o sucesso das ações afi rmativas na UFPA: 1) efe-
tivação da política de permanência, com acompanhamento pedagógico, 
tutoria, monitoramento, inclusão digital e diálogo (escuta atenta) dos es-
tudantes, organizações e lideranças indígenas; 2) adequação da oferta de 
vagas às demandas por curso, especialmente em relação às áreas estratégi-
cas como licenciaturas, Saúde, Direito, Agronomia, entre outros; 3) currí-
culos adequados à formação política e cidadã requerida pelos movimentos 
e comunidades indígenas; 4) maior protagonismo indígena; 5) acolhida 
das diversidades como possibilidade de convívio respeitoso para a valori-
zação da pluralidade étnica e cultural na universidade e na sociedade.

É hora de o movimento indígena mostrar a sua cara e reivindicar seus 
direitos pensando na pauta da educação e no nosso futuro. – Rosani 
Fernandes

Fechando a Mesa 2, o debatedor André Lázaro, da Uerj, resenhou 
a fala dos palestrantes, acrescentando suas conclusões: 1) atualmente 
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existe um grande avanço na base legal e normativa constituída em favor 
da garantia dos direitos para a educação superior indígena. Esse arca-
bouço legal é fruto da militância social indígena, do compromisso dos 
pesquisadores acadêmicos, da aliança política e das lideranças do mundo 
não acadêmico; 2) os avanços normativos não superam as resistências 
institucionais (as instituições introduzem diversos elementos restritivos 
aos avanços institucionais – racismo, por exemplo), a ação afi rmativa 
sofre uma transformação da propositura inicial para uma adequação do 
que a própria instituição considera acadêmico (conceitos etnocêntricos 
e excludentes); 3) é necessário reconectar o movimento social com as 
conquistas; 4) proposta para a criação de fóruns estaduais que reúnam 
as forças políticas e acadêmicas, que organize e disponibilize o conhe-
cimento e o saber disponível e instrumentalize o movimento social com 
informação para disputar as questões educacionais. 

É possível fazer a inclusão com qualidade, com respeito, com valori-
zação da diversidade e com ganhos para toda a sociedade brasileira. 
– André Lázaro

Após as explanações dos debatedores, a plenária teve a oportunidade 
de realizar refl exões, questionamentos e propostas, as quais foram elen-
cadas neste documento no item grupos de trabalho.

3.5 Trabalhos em grupos: propostas para a melhoria da educação superior 
indígena

Os participantes do seminário Educação Superior de Indígenas se dividi-
ram em grupos de aproximadamente 20 integrantes e, sob a coordena-
ção de um dos membros do grupo, identifi caram os avanços da política 
de ensino superior na última década e elaboraram propostas e demandas 
para a construção de políticas públicas para o ensino superior indígena 
nas seguintes áreas temáticas:

i) Acesso, permanência e sucesso de indígenas no ensino superior.

ii) Licenciaturas interculturais indígenas.

iii) Formação universitária.

iv) Indígenas nas pós-graduações.
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I) Grupo 1 – Acesso, permanência e sucesso de indígenas no ensino superior

Coordenador: Prof. dr. Jocélio Teles dos Santos – UFBA

GT 1 - Acesso, Permanência e Sucesso de Indígenas no Ensino Superior

Principais avanços para as licenciaturas interculturais indígenas:

  Boas experiências nas licenciaturas.

  Vestibulares diferenciados, específi cos.

  Bolsa Permanência.

  Na UFMT e em outras universidades: experiências positivas com o 
Pibic Ação Afi rmativa.

  Vagas criadas exclusivamente para indígenas, relacionadas às de-
mandas dos povos.

  Na UFMT: mobilidade internacional.

  No Paraná: Política de acesso defi nida, bolsas fi nanciadas pelo 
estado.

  NA UFPA: reserva de vagas na graduação e em alguns cursos da 
pós-graduação.

  Na Ufam: nos cursos específi cos, currículos discutidos com as comu-
nidades indígenas.

  NA UFMG: criação do Conselho Consultivo Indígena.

  Na UFT: avanços nas políticas de permanência.

  Na Uems, UFMS, UFGD, UCDB: projeto Rede de Saberes.
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  Na UnB: entrevista como método de seleção, além das provas. Ves-
tibular “itinerante”, em cinco polos onde estão comunidades indíge-
nas, avanços na permanência, comitê gestor.

  Na Uesc: cotas para o curso de extensão em História Indígena. 

Demandas e propostas de políticas públicas para as licenciaturas interculturais 
indígenas:

  Realizar a manutenção e fomento de sistemas de ingresso diferencia-
do na graduação, efetiva inclusão de indígenas fora da Lei de Cotas.

  Implementar o Bolsa Permanência para as instituições de ensino su-
perior estaduais, federais e comunitárias.

  Estruturar para que o Programa de Bolsa Permanência atenda a de-
manda específi ca de diversas regiões, particularmente na homologa-
ção e nos valores.

  Instituir mecanismos para garantir moradia aos indígenas nas insti-
tuições de ensino superior.

  Realizar termos de cooperação entre Ministério da Educação e a Se-
cretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para atendimento à saúde 
do indígena universitário.

  Criar programas de tutoria envolvendo o sistema de pós-graduação.

  Desenvolver programas de preparação para cursos de pós-graduação.

  Repensar mecanismos de identifi cação indígena, considerando dife-
renças regionais.

  Implementar diferentes formas de ingresso independentes do forma-
to “vestibular”.

  Permitir o acesso a bolsas, através de editais específi cos para estu-
dantes indígenas.

  Garantir o acompanhamento acadêmico, contando com a Funai, 
além da Bolsa Permanência.

  Considerar as diferenças regionais para valor da Bolsa Permanência.

  Organizar ciclos interculturais de formação acadêmica.

  Criar um espaço virtual para a publicação de ações de acesso e per-
manência para indígenas nas universidades e do mapeamento das 
ações afi rmativas para indígenas.
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  Realizar ações induzidas via territórios étnicoeducacionais.

  Criar uma Secretaria de Educação Escolar Indígena no MEC que 
atenda às demandas dos povos indígenas.

  Financiar o deslocamento dos acadêmicos para as aldeias.

  Ter cautela na cobrança de língua indígena escrita como critério de 
acesso.

  Observar que a emissão de certifi cação étnica pela Funai fere a Con-
venção 169.

  Ter cautela no critério índio aldeado para acesso.

  Reformular currículos dos cursos a partir das diferenças culturais, 
repensar matrizes curriculares que levem em conta as demandas dos 
povos, cidadania indígena.

  Criar espaços coletivos de discussão e convivência específi cos de in-
dígenas dentro das IES, com a presença das lideranças.

  Pensar em cursos específi cos que lidem com temáticas dos povos.

  Garantir recursos específi cos destinados à aquisição de material di-
dático e eletrônico.

  Criar linhas de pesquisa específi cas na graduação, ampliando o nú-
mero de Bolsas Pibic Ações Afi rmativas.

  Criar práticas de convivência intercultural nas universidades.

  Fomentar a divulgação de resultados de pesquisas desenvolvidas por 
estudantes indígenas com apoio à participação em eventos científi cos 
(nacionais e internacionais) e à publicação.

  Garantir que os docentes das universidades recebam formação sobre 
povos indígenas (nas aldeias). As lideranças das aldeias devem estar 
na universidade formando docentes.

  Fomentar a contratação de egressos como tutores. 

  Criar um fórum para troca de experiências. 

  Incluir defi nições específi cas no Pnaes para assistência estudantil dos 
estudantes indígenas.

  Garantir a transferência entre IES para indígenas.

  Garantir recursos fi nanceiros para a promoção e realização do En-
contro Nacional dos Estudantes Indígenas (Enei), bem como a parti-
cipação dos acadêmicos indígenas com trabalhos aprovados.
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ii) Licenciaturas interculturais indígenas

Coordenador: Mariana Souza da Cunha

GT2 - Licenciaturas Interculturais Indígenas

Principais avanços para as licenciaturas interculturais indígenas

  Prolind.

  Pibid Diversidade, Pibic Ações Afi rmativas, PET, Bolsa Permanência, 
Obeduc-Indígena.

  Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena.

  Institucionalização de alguns cursos dentro do Reuni.

  Aprovação da resolução 05/2012 no CNE.

  Criação de novas licenciaturas interculturais e outros cursos nas 
universidades.

  Realização da 1ª Conferência Nacional.

Demandas e propostas de políticas públicas para as licenciaturas interculturais 
indígenas

  Contratar e ampliar corpo docente e técnico/administrativo por meio 
de concurso público específi co para o ensino superior indígena.

  Desenvolver fi nanciamento adequado com políticas permanentes e 
não apenas por editais para:

  Aumento do teto orçamentário;

  Estender o fi nanciamento para as universidades estaduais;
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  Institucionalizar verbas específi cas (recurso para infraestrutura e 
capital). 

  Considerar a especifi cidade de cada licenciatura intercultural para a 
implementação das políticas públicas.

  Criar redes entre as licenciaturas interculturais.

  Criar banco de dados: socialização e disponibilização dos projetos 
pedagógicos dos cursos, trabalhos de conclusão de curso (TCC), dis-
sertações e teses.

  Informativo das licenciaturas interculturais (ex: lista de e-mails, 
blog).

  Fóruns permanentes das licenciaturas interculturais.

  Sistematizar as informações de cada licenciatura intercultural e sua 
divulgação na página da Secretaria de Educação Continuada, Alfa-
betização, Diversidade e Inclusão (Secadi), MEC ou outro espaço.

  Sistematizar as experiências nas Américas e estimular o intercâmbio 
para a troca de experiências.

  Criar linha de fi nanciamento para as publicações das licenciaturas 
interculturais (diagramação, revisão, assessor, consultor).

  Flexibilizar as regras de prestação de contas e procedimentos 
administrativos.

  Proporcionar o fortalecimento político e técnico da Secadi/Coordena-
ção Geral de Educação Escolar Indígena/Secretaria Escolar Indígena.

  Ampliar a equipe efetiva do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEEI), priorizando a contratação de indígenas.

  Estender a Bolsa Permanência para 12 meses em todas as universidades.

  Criar o PET e a Pró-reitoria de Extensão Indígena (Proext).

  Aprovar a resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) so-
bre formação de professores indígenas.

  Priorizar o processo de reconhecimento dos cursos com interlocução 
do CGEEI com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) na indicação dos consultores/visitadores.

  Viabilizar adequadamente a participação do movimento indígena na 
coordenação das licenciaturas interculturais.
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iii) Formação universitária

Coordenador: Prof. dr. Antônio Hilário – UFMS

GT 3 - Formação Universitária

Principais avanços para a formação universitária

  Formação de professores indígenas e seu retorno às coletividades de 
origem, o que contribuiu para a compreensão ampliada nas comuni-
dades dos sentidos e possibilidades do ensino superior.

  Indigenização dos discursos acadêmicos e confi guração de um novo 
perfi l “novo espírito”, de docentes, discentes e pesquisadores.

  Publicação de editais específi cos para formação de estudantes indí-
genas no ensino superior, no âmbito de programas já existentes no 
MEC, como o Programa de Educação Tutorial (PET), que através do 
Edital 09/2010 possibilitou a institucionalização dos Grupos PET-
-Conexão de Saberes com lote indígena nas universidades federais 
brasileiras.

  Política de permanência institucionalizada no MEC através da Bolsa 
Permanência recentemente criada (critério de pertencimento étnico a 
coletividades como acesso ao recurso).

  Políticas de acolhimento: sensibilização das universidades a novos 
sujeitos do processo educacional no ensino superior, criação de estru-
turas de apoio e recepção.

  Possibilidade de novas esferas de interculturalidade e diálogo en-
tre povos indígenas oriundos de distintas realidades socioculturais, 
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que encontram um novo lugar na universidade para o exercício da 
interetnicidade.

  Ampliação da função social da universidade, abarcando sua dimen-
são de espaço de formação e instrumentalização dos povos indígenas 
na luta por seus direitos (preparação para um mais amplo exercício 
da cidadania indígena).

  Programas constituídos no âmbito de universidades, programas de 
pós-graduação, como Trilhas de Conhecimento e Redes de Saberes, 
que possibilitaram desenvolvimento de políticas de monitorias, ofi -
cinas, informatização (inclusão digital) para indígenas em diferentes 
universidades no país.

  Inclusão de novas metodologias educacionais, conteúdos e conhe-
cimentos, sistematizados nas formas de seminários, publicações e 
eventos, que possibilitaram novas pautas em termos da produção de 
conhecimentos (experiências de aberturas curriculares).

  Valorização de saberes e conhecimentos indígenas no âmbito das 
universidades.

  Institucionalização de mecanismos interinstitucionais em esferas es-
taduais, como, por exemplo, no Paraná, que possibilitaram políticas 
de acesso compartilhado (por exemplo, o Vestibular Interinstitucio-
nal dos Povos Indígenas no Paraná, desde a Lei 13.134, de 2001, e a 
criação da Comissão Universidade para os Índios – Cuia).

  Planos de acompanhamento e tutorias.

  Programas de caráter interdisciplinar e intercultural (com participa-
ção de estudantes indígenas e não indígenas), que contribuem com 
novos horizontes institucionais, como o Prolindi (UEM, vinculado à 
Pró-reitoria de Ensino).

  Programas de formação que preveem períodos de deslocamento de 
processos de ensino da universidade para a aldeia/comunidade.

  Adaptação de calendários aos ritmos e eventos das comunidades.

  Criação de cursos específi cos para povos indígenas, não só das li-
cenciaturas interculturais, mas os bacharelados indígenas, e outros, 
prevendo a metodologia da pedagogia da alternância. Os desafi os 
para atender às especifi cidades dos processos educacionais voltados 
a povos indígenas, produziu a reformulação de outros cursos e a 
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formação de não indígenas, provocando mudanças na universidade 
como um todo. Licenciaturas indígenas contribuindo para a trans-
formação/referências de outras licenciaturas.

  Constituição de conselhos consultivos indígenas nas universidades.

  A presença indígena nas universidades possibilita um reposiciona-
mento dos indígenas na relação com o Estado e com a sociedade 
nacional.

  Institucionalização de comitês gestores com participação de estu-
dantes indígenas, ONG, Funai, lideranças, pesquisadores, técnicos, 
docentes. 

  Produção intelectual indígena oportunizando a abertura a novos 
campos epistemológicos nas universidades.

  Flexibilização de regras relativas a reopção de curso, trancamento de 
matrícula etc.

  Implementação das Bolsas de Iniciação Científi ca de Ação Afi rmativa 
no CNPq, na Fundação Araucária, entre outras agências de fomento.

  Criação de vagas específi cas para docentes nos cursos incluídos no 
Reuni. 

  Criação de processos seletivos e de acesso específi co para indígenas 
na docência universitária.

Demandas e propostas de políticas públicas para a formação universitária

  ampliar e qualifi car os programas de fomento à pesquisa, ensino e 
extensão que prevejam a colaboração sistemática e estruturada entre 
pesquisadores acadêmicos e sábios indígenas nas universidades:

a) Ampliar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência Diversidade (Pibid);

b) Ampliar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí-
fi ca (Pibic); 

c) Melhorar a gestão do PET/MEC, com garantia da continuidade 
das agendas e disponibilização de recursos de custeio e bolsas;

d) Publicar nova versão do Edital 09/2010 para criação de grupos 
PET indígenas. 
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  Criar novos cursos específi cos para a formação de indígenas, am-
pliando para as áreas Ambiental, de Sustentabilidade, de Saúde, de 
Políticas Públicas e de Direito.

  Prever a promoção de um fórum de debate específi co no âmbito da 
Secretaria de Educação Superior (Sesu) sobre as questões indígenas. 

  Criar campi/setores/faculdades indígenas nas universidades com:

a) institucionalização de estruturas administrativas e de gestão vol-
tadas ao acolhimento;

b) acompanhamento e apoio para estudantes indígenas; 

c) institucionalização de políticas de moradia estudantil indígena 
ou cotas para indígenas nas casas de estudante;

d) atenção à saúde, apoio à alimentação, acrescidas das bolsas 
permanência.

  Ampliar e universalizar a política de bolsas para acadêmicos indíge-
nas com incremento dos valores atuais.

  Institucionalizar a previsão de rubrica específi ca para a educação 
superior de indígenas na descentralização orçamentária executada 
pelo MEC para os estados, que possibilite a criação de programas de 
bolsa permanência nos estados.

  Criar a Rede Nacional de Articulação da Educação Superior de Indí-
genas com a devida previsão orçamentária.

  Focalizar os processos formativos de modo mais concreto e efetivo 
nas demandas dos povos indígenas (aproximação das problemáticas 
e dos campos fenomenológicos aportados pelas realidades indígenas).

  Aplicar o conhecimento coletivo e individual no cenário de expansão 
do sistema capitalista e dos riscos e o que isso impõe aos conheci-
mentos tradicionais.

  Ampliar e qualifi car os programas de apoio acadêmico focalizando 
linguagens e tecnologias, produção textual, audiovisual e práticas de 
monitoria específi cas.

  Prever a institucionalização e recursos orçamentários para o fun-
cionamento de conselhos consultivos indígenas nas universidades 
e a participação de indígenas em comitês gestores de políticas de 
educação superior de indígenas nas universidades (base normativa 
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da Convenção 169/1989 – OIT, ratifi cada no Brasil pelo decreto 
5.051/2004).

  Rever e incluir nos procedimentos de reconhecimento de notório sa-
ber a titulação de indígenas.

  Criar mecanismos e canais de divulgação e disseminação da produ-
ção intelectual indígena e apoio a participação de estudantes indíge-
nas em eventos, além de portais da transparência disponibilizando 
informações sobre recursos destinados aos índios nos diferentes mi-
nistérios e instituições de ensino superior.

  Ofertar cursos de línguas indígenas nas universidades.

  Criar uma universidade indígena, a partir de um amplo processo de 
discussão com os povos indígenas.

iv) Indígenas nas pós-graduações

Coordenadora do Grupo: Profa. msc. Anari Braz Bomfi m

GT 4 - Indígenas nas Pós-Graduações

Demandas e propostas de políticas públicas para os indígenas nas pós-
graduações

  Criar políticas públicas que possibilitem a execução das demandas 
apresentadas no documento fi nal da Conferência Nacional de Edu-
cação Escolar Indígena de 2009, a qual pontua o que o movimento 
indígena requer das universidades em relação aos programas stricto 
sensu (mestrado e doutorado).
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  Estabelecer linhas de fi nanciamento destinadas à publicação e maior 
difusão de artigos, dissertações e teses elaboradas por pesquisadores 
indígenas, e medidas que incentivem a circulação desse material entre 
os próprios estudantes da pós-graduação (indígenas e não indígenas).

  Incentivar a produção de materiais didáticos e paradidáticos elabo-
rados a partir das pesquisas realizadas na pós-graduação, apoiando 
o trabalho das escolas indígenas e não indígenas e fortalecendo a 
implementação da Lei 11.645/2008.

  Criar linhas de fi nanciamento que possibilitem estudantes indígenas 
a participação e a realização em congressos, seminários, simpósios 
acadêmicos e de formação política, além de garantir a realização do 
trabalho de campo. Possibilitar a apresentação de sua pesquisa em 
eventos acadêmicos após um ano de fi nalização.

  Garantir recursos fi nanceiros para que os estudantes indígenas pos-
sam retornar às suas comunidades inclusive em período de férias 
mantendo assim, vínculos comunitários.

  Estabelecer programas de apoio e de acolhimento para estudantes 
indígenas que ingressam na pós-graduação e um acompanhamento 
ao longo de sua formação, principalmente durante a elaboração de 
suas pesquisas, dissertação e tese.

  Garantir a manutenção do vínculo dos estudantes indígenas com a 
comunidade e com a universidade (como pesquisador, professor en-
tre outras possibilidades de parceria) mesmo após sua titulação.

  Elaborar formas de acesso diferenciadas para pesquisadores indí-
genas na pós-graduação, com a criação de editais que contemplem 
as necessidades não só no acesso, mas na permanência dentro da 
universidade e a garantia de sua continuidade nos diferentes níveis 
de ensino (graduação, mestrado, doutorado, pós) através de bol-
sas que atendam especifi cidades dos diferentes perfi s de acadêmicos 
indígenas.

  Discutir novos formatos e normas para a elaboração de trabalhos 
acadêmicos indígenas que possuam aplicabilidade imediata nas 
comunidades.

  Promover discussões sobre a ética da realização de pesquisas dentro 
das comunidades indígenas e o retorno desses trabalhos para as pró-
prias comunidades, considerando: 
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a) que os programas de pós-graduação, orientadores de pesquisas de 
estudantes indígenas e arguidores de seus trabalhos precisam res-
peitar os valores culturais das comunidades indígenas sobre o que 
pode ou não ser divulgado sobre suas práticas e conhecimentos;

b) que os comitês de ética e de pesquisa com seres humanos pre-
sentes nas universidades sejam adequados para as especifi cidades 
inerentes ao trabalho em comunidades indígenas.  

  Criar espaços de encontro e intercâmbio entre os estudantes indíge-
nas, incentivando um maior diálogo e qualifi car sua formação aca-
dêmica e política.

  Capacitar e instrumentalizar o corpo docente para orientar estudan-
tes indígenas desde o seu tema de pesquisa até o modo de realizar sua 
pesquisa e divulgá-la.

  Criar acervos de trabalhos de acadêmicos indígenas para facilitar o 
acesso e a circulação dessas pesquisas.

  Possibilitar que as bancas de arguição possam ser compostas por 
indígenas que não tenham formação científi ca, mas que sejam reco-
nhecidos como notório saber.

  Criar linhas de fi nanciamento de cursos preparatórios para ingresso 
de estudantes indígenas na pós-graduação.

  Criar editais específi cos e diferenciados para o ingresso de estudantes 
indígenas em programas de pós-graduação.

  Discutir os modelos de avaliação de programas de pós-graduação 
que não consideram as especifi cidades do trabalho com indígenas 
(tempo, formato trabalho fi nal, usos da língua materna entre outras 
questões).

  Garantir a existência de áreas de concentração que acolham linhas 
de pesquisas específi cas em programas de pós-graduação regulares e 
a criação de programas de pós-graduação que atendam as demandas 
dos estudantes indígenas.

  Incentivar uma maior integração entre os programas de pós-gradua-
ção que possibilite a maior mobilidade dos estudantes indígenas.

  Criar uma comissão de avaliação e de acompanhamento das políti-
cas de pós-graduação que contemplem estudantes indígenas.
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  Fomentar a criação de programas stricto sensu (mestrado e doutora-
do) acadêmicos e profi ssionalizantes.

4. Condições necessárias para a formulação e implementação de 
políticas governamentais de educação superior indígena.

4.1 – É preciso que o PPA mantenha um programa orçamentário espe-
cífi co para atendimento da educação indígena em suas demandas por 
recursos, indicadores e avaliação.

A diversidade indígena precisa ser garantida por meio da oferta regu-
lar de ações como: cursos de graduação específi cos, bolsas diferenciadas 
para iniciação científi ca e pós-graduação, a implantação dos territórios 
etnoeducacionais e das Diretrizes da Educação Escolar Indígena, a reali-
zação do previsto na Lei 11.645, os programas Observatório da Educa-
ção Indígena, PET indígena, Pibid Diversidade, entre outros.

O argumento de que a execução dessas e de outras ações se realiza 
por meio de outros programas orçamentários ignora o fato de que a au-
sência de recursos sob gerência da Secadi fragiliza, quando não impede, 
que a diversidade indígena tenha visibilidade e adequação no desenho 
dessas ações.
4.2 – As importantes conquistas normativas alcançadas na educação es-
colar indígena, fruto de intensa mobilização dos movimentos indígenas e 
indigenistas (Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, pareceres do CNE, Lei 11.645, Lei 12.155/2009 e De-
creto 7416/2010, Lei 12.711, Decreto 6.755 e Decreto 6.861, ambos de 
2009) criam condições para que seja institucionalizada uma Política de 
Educação Superior Indígena. Já existem no país diversas iniciativas que 
oferecem referências sufi cientes para essa consolidação.
4.3 – As conquistas normativas em boa parte fi caram restritas em sua 
aplicação e é preciso acionar com fi rmeza e determinação o pacto federa-
tivo para que sejam praticadas em todo o território nacional as orienta-
ções emanadas dos preceitos constitucionais e da legislação subsequente, 
inclusive as relativas à merenda e transporte escolar indígena, aplicação 
da Lei 11.645, controle social pelas comunidades e organizações, além 
dos princípios assumidos pelo Estado ao ratifi car a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
4.4 – O reconhecimento, valorização e promoção da diversidade indíge-
na impõem o permanente diálogo das instituições com as representações 
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indígenas e com a Funai. Assim, é necessário que o MEC e suas secre-
tarias – em especial a Secretaria de Educação Superior (Sesu), Secretaria 
de Educação Profi ssional e Tecnológica (Setec), Secretaria de Educação 
Básica (SEB), Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) 
–, assim como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq), mantenham as portas e os ouvidos abertos ao 
diálogo para considerar as questões trazidas pelas comunidades e povos 
indígenas. Do mesmo modo, a Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime) devem manter diálogo ativo e cons-
tante de modo a considerar as razões indígenas no desenho e implanta-
ção das políticas educativas.
4.5 - É dever das instituições de educação superior que já acolhem estu-
dantes indígenas garantir-lhes as condições materiais, subjetivas e coleti-
vas para o sucesso de suas trajetórias acadêmicas.

O direito conquistado pelos povos indígenas merece o respeito e a 
valorização do mundo acadêmico, expresso na atenção a cada um dos 
estudantes, para que faça jus ao título “universidade”.
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Anexo 1 – Relação dos grupos de trabalho

Grupo 1: Acesso, permanência e sucesso de indígenas no ensino superior 

Coordenador: Prof. dr. Jocélio Teles dos Santos (UFBA)

ID NOME INSTITUIÇÃO

Rivanildo Cadete Fidelis CNEEI/RR

Nina Paiva Almeida Funai

Alair Domingues de Souza Funai

Carmem Lúcia da Silva UFMT

Wagner Roberto do Amaral UEL

Rosani Ferandes UFPA

Isabel C. Rodrigues UEM

Valéria Augusta Weigel Ufam

Adenilson Alves de Sousa Ufopa

Jacilene Maria dos Santos Liderança Pankararee

Francisco de Assis Liderança Pankararee

Geovam Miguel da Silva Liderança Pankararee

José da Cruz dos Santos Liderança Pankararee

Shirley Miranda UFMG

Núbia Batista da Silva CGEEI

Tailson Rodrigues UNB

Auailson Karajá UFTT/Uneit

Marcos Paulo Laced

Jussara de Pinho Unifap

Antonella Tambari UFSC/ABA

Grupo 2: Licenciaturas interculturais indígenas

Coordenadora: Professora Mariana Souza Cunha (Instituto Insikiran/
UFRR)

ID NOME INSTITUIÇÃO

Onilda Sanches Nincao UFMS

Lowi Ferreira Ufam

Welton Oda Ufam

Emilia Altini Cimi

Rosa Maria Moiate Seduc

Marcio Breta UFCG

Joelma Monteiro Alencar Uepa

Mario Moreira
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ID NOME INSTITUIÇÃO
Leonardo Firmino OGPTB

Cássio Krepp UFGO

Edilene Pafeu Copipe

Gilmar Alcântara Mpinas

Rosa Helena da Silva Ufam/Anped

Nádia Batista da Silva Forumeiba

Ricardo Weibe Uece/Apoinme

Valquiria Garrote Ufal

Maria José dos Santos Pankararu

Daulo Casres Pankararu

Laura Cardoso UNB

Mônica Borges UFG

Edneia Aparecida Unir

Grupo 3: Formação universitária

Coordenador: Prof. dr. Antônio Hilário Aguilera (UFMS)

ID NOME INSTITUIÇÃO
Aline Carla Cavalcante MEC/ CGEEI

Ana Elisa Freitas UFPR

Carlos Vital Espindola Undime

Cláudio Lopes de Jesus CGEEI/MEC

Cristina Velasques ISA DF Xingu

Elda Aquino CNEEI-MS

Francisca Navantino CNEEI-MT

Iamê Barata UFRJ

Ise de Goreth UFRR

Jairo José da Costa Uneal

José Clodoaldo Monteiro Sessai

José Roberto Sobral Secadi/MEC

Luiz Antonio de Oliveira UFPI

Marcos Silva de Sousa UFRR

Maria Gabriela Pinheiro UNB

Susana Grillo Secadi/MEC

Welton Cesar Lopes Domingues UFPA
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Grupo 4: Indígenas nas pós-graduações

Coordenadora: Profa. msc. Anari Braz Bomfi m

ID NOME INSTITUIÇÃO

Anari Braz Bofi m CGEI

Beatriz dos Santos Lande UEMS

Clarice Cohn UFSCar

Drirfangela Nascimento da Cunha CNPI

Edson Martins Melgueiro UNB

Gelson Bomwa Ufam

Gia Ferreira UCDB

Irau Nobre de Silva Uneal

José Carlos Batista Magalhães MEC/Secadi

Josias Ferreira de Souza UEA/AM

Makaulaka Mehinako UNB

Mariana Paladino UFF

Rita Gomes do Nascimento Secadi/MEC

Samantha Ro´otsitsina Rejuina

Simone Floy UCDB

Tatiane Martins UEMS

Wilson José dos Santos Pantraram

Wori Kruri UFSC
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Anexo 2 – Carta para a presidente Dilma Rousseff

Os participantes do seminário Educação Superior de Indígenas no Brasil 
elaboraram e assinaram a moção reproduzida abaixo em apoio aos Gua-
rani da Terra Indígena Yvy Katu:

Presidência da República Federativa do Brasil
Exma. Sra. Dilma Vana Rousseff
Presidente

Excelentíssima Presidente,

Nós, professores, estudantes indígenas, organizações indígenas Arpisul/
PR, SC, RS, OGPTB/ARS/AM, Uneit/TO, Opirr/RR, Instituto Insikiran 
de Formação Superior Indígena/RR, CNPI, Apib, Aty Gusau, CNEEI/
MEC e profi ssionais do ensino superior engajados na questão indígena 
reunidos no SEMINÁRIO EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INDÍGENAS 
NO BRASIL: BALANÇOS DE UMA DÉCADA E SUBSÍDIOS PARA O 
FUTURO, realizado em Brasília nos dias 25 e 26 de novembro, vimos 
ressaltar e reiterar as preocupações expressas em ofício nº 031/2013/
ABA/Pres, encaminhado e subscrito pela Associação Brasileira de An-
tropologia (ABA), Associação Brasileira de Etnomusicologia (Abet) e 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 
(Anpocs) a respeito de uma situação referente aos povos indígenas Gua-
rani, Kaiowa e Terena do Mato Grosso do Sul, que só se agrava. Encami-
nhamos esta nova missiva tendo em vista que percebemos que egressos e 
acadêmicos indígenas têm atuado em defesa dos direitos de seus povos e 
comunidades e têm sofrido represálias e ameaças.

Como já enfatizaram estas entidades, os últimos anos tem trazido 
uma apreensão crescente com a situação dos povos indígenas de Mato 
Grosso do Sul, e particularmente dos Kaiowa e Guarani.

Após a trágica morte do professor terena, Oziel Gabriel, em maio 
deste ano, vimos a formação de uma mesa de negociações, mediada pelo 
Conselho Nacional de Justiça e com participação de integrantes do go-
verno federal.

Agora, vemo-nos novamente preocupados com o desenrolar dos fa-
tos em MS.



214 Educação Superior de Indígenas: balanços de uma década e subsídios para o futuro 

Depois de as negociações na mesa emperrarem, as comunidades in-
dígenas veem-se instadas a voltar a realizar ocupações nas terras que 
reivindicam como suas por direito. Diversas dessas ações voltaram a 
ocorrer desde agosto, demonstrando a urgência de que o governo multi-
plique seus esforços na busca de uma saída negociada para os confl itos.

Agora, soa o alarme. Após decisão judicial, a Polícia Federal lançou 
ontem um ultimato ameaçador para os Guarani da Terra Indígena Yvy 
Katu, anunciando que a ordem de reintegração de posse será cumprida.

Os Guarani anunciam que vão resistir, como pudemos ler em seus 
textos enviados para as redes sociais. Está em suas mãos, presidenta, o 
poder de evitar uma nova tragédia. É por isso que apelamos para que, o 
mais rápido possível:

1 – ordene à Polícia Federal que não faça a reintegração de posse 
enquanto não houver diálogo e acordo com os indígenas;

2 – envie uma missão da ouvidoria agrária nacional, convidando o 
Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Justiça, para ga-
rantir esse diálogo e chegar a um acordo;

3 – assine a homologação de Yvy Katu e garanta os recursos para 
indenizar os fazendeiros, conforme o Ministério Público Federal já 
solicitou.

4 – proteja as lidera nças e os acadêmicos indígenas que têm exigido 
o respeito aos direitos de seus povos e comunidades às suas terras e que 
têm recebido ameaças de vida.

País rico é país justo, Presidenta. Não deixe que a imagem do Brasil 
seja manchada por mais uma tragédia;

Na expectativa de contar com vossa atenção, subscrevemo-nos
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