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Resumo: Este artigo tem por objetivo problematizar os processos de integração de estudantes indígenas 
no ensino superior brasileiro tendo como recorte analítico o crescente ingresso de indígenas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, onde desde o ano de 2008 vem sendo oferecido a 

oferta de dez vagas anuais em seus cursos regulares de graduação. Para elaboração desta pesquisa são 

articulado reflexões de campo produzidas por diferentes metodologias qualitativas; com perspectivas 

teóricas pós-estruturalista em torno da “indigenização da modernidade” tal qual argumentada pelo 

antropólogo Marshall David Sahlins.  

Palavras-chave: Ensino Superior Indígena, estudantes indígenas na UFRGS, indigenização da 

modernidade, pós-estruturalismo.  

 
Abstract: This paper discusses about the integration processes of indigenous students in Australian 

higher education as having analytical approach to the development of these reflections the growing influx 

of Indians in the Federal University of Rio Grande do Sul-UFRGS, which since 2008 has been offered to 

supply ten students per year in its regular undergraduate courses. For elaboration of this research is 

articulated reflections field produced by different qualitative methodologies; with poststructuralist 

theoretical perspectives around the "indigenization of modernity" as is argued by the anthropologist 

Marshall Sahlins David 

Keywords: Higher Education Indigenous, Indigenous students at UFRGS, indigenization of modernity, 

post-structuralism. 

 

Introdução 

 
Este artigo objetiva trabalhar perspectivas que venham a potencializar “novos” 

pensares acerca da crescente presença de estudantes indígenas em cursos do ensino 

superior brasileiro, sobretudo buscando desenvolver visões que transpõem àquelas  

antagonizadas  pelo  assimilacionismo e isolacionismo cultural. 

Para isso, parte-se aqui de uma articulação de pesquisas bibliográfica e de campo 

direcionadas ao processo inclusivo de estudantes ameríndios na UFRGS acentuado após 

o ano de 2008, com reflexões teóricas em torno da “indigenização da modernidade” 

                                                             
1 Bacharel em Ciências Sociais pela UFRGS. E-mail: carneirogleo@gmail.com 
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(SAHLINS,1987), e de maneira mais ampla com perspectivas do pensamento 

antropológico pós-estruturalista. 

De maneira sucinta, podemos afirmar que as ideias sobre a indigenização da 

modernidade (SAHLINS, 1987) consistem na compreensão da 

modernidade/contemporaneidade que não coloquem as presenças indígenas como a ela 

externa ou antagônica, e sim partes de um mesmo processo mais amplo de constantes 

inter-relações entre integração global e diferenciação local.  

Ao invés da Grande Narrativa da dominação ocidental, portanto, um outro 

modo de lidar com a constatação antropológica usual de que os outros povos 

não são tão facilmente deculturados seria reconhecer o desenvolvimento 

simultâneo de uma integração global e de uma diferenciação local (Bright e 

Geyer apud Sahlins, 1987, p.57) 

Sendo assim, compreende-se que o dialogo com o pensamento pós-estruturalista 

proporciona melhores alternativas ao rompimento de algumas limitações conceituais 

calcadas em pressupostos ontológicos ocidentalizados, pois se compreende que a 

produção de reflexões sobre o tema requer a capacidade de um olhar para além de ideias 

pré-estabelecidas, pensamentos arraigados, dicotomias inapropriadas e teorias 

totalizadoras. Dessa forma, as perspectivas pós-estruturalistas apresentam-se como o 

melhor referencial para o desenvolvimento dessa análise. 

“O pós-estruturalismo questiona o cientificismo das ciências humanas, adota 

uma posição antifuncionalista em termos epistemológicos e enfatiza um certo 
perspectivismo em questões de interpretação. O pós-estruturalismo questiona 

o racionalismo e o realismo que o estruturalismo havia retomado do 

positivismo, com sua fé no progresso e na capacidade transformativa do 

método cientifico, colocando em dúvida, além disso, a pretensão 

estruturalista de identificar as estruturas universais que seriam comuns a 

todas as culturas e mentes humanas em geral”. (PETERS, 2000, p. 39) 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um aprofundamento bibliográfico em 

relação às discussões sobre Indígenas e ensino superior no contexto nacional, regional e 

local, e de um trabalho de campo que consistiu na articulação de diferentes experiências 

vivenciadas em um período aproximado de dois anos (participações em encontros, 
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debates, conversas, saídas de campo...) entre outras formas de observações participantes 

que perpassam experiências pessoais como estudante de graduação desta mesma 

Universidade, morador da Casa de Estudante Universitário da UFRGS (CEU/UFRGS) e 

estagiário no Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Rio Grande do Sul (CEPI/RS). 

Visando um maior aprofundamento da pesquisa foram desenvolvidas entrevistas 

semi estruturadas com sete estudantes indígenas e dois professores da Universidade
2
, o 

que proporcionou o desenvolvimento de uma visão mais apurada em relação a dinâmica 

de interação entre estudantes indígenas da UFRGS e a comunidade acadêmica. 

Pode-se então dizer que assa pesquisa possui dois objetivos, um geral e um 

específico. O geral consiste em construir uma reflexão ao que concerne aos ingressos de 

estudantes ameríndios no ensino superior brasileiro acentuado nas últimas duas décadas; 

e como específico, analisar o ingresso de estudantes indígenas que vem ocorrendo nos 

últimos anos na UFRGS. Entretanto, esses dois objetivos serão pensados de forma 

articulada, sendo o primeiro um contexto para o segundo e o segundo um recorte 

analítico para o primeiro. 

 Considera-se que pensar a presença indígena no ensino superior, articulando com 

reflexões de uma situação concreta, além de auxiliar a um maior aprofundamento 

analítico sobre o ensino superior e povos indígenas, também coloca-se como uma forma 

de avaliação das políticas inclusivas desenvolvidas por essa instituição específica, 

considerando  tratar-se de políticas recentes e em estado de constante reformulação e 

readequação. 

                                                             
2 Este artigo consiste em um resumo de algumas discussões desenvolvidas em minha monografia 
intitulada “Posso ser o que você é sem deixar de ser o que sou!”: a presença de estudantes indígenas na 
UFRGS – perspectivas para pensar a indigenização da “modernidade”; apresentado no final do ano de 
2013 como critério essencial para a obtenção de titulo de Bacharelado em Ciências Sociais na UFRGS.  
Sendo assim, a metodologia empregada para a pesquisa esta exposta neste mesmo trabalho com 
maiores detalhes em um capitulo destinado exclusivamente a este fim.  
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Indígenas no Ensino Superior 

As relações estre invasores europeus e populações nativas do continente 

americano, desde os primeiros anos de contato, se fizeram calcadas por ações e ideias de 

superioridade hierárquica por parte das culturas/raças invasoras em relação às 

populações nativas. Dentro destas concepções, as populações do “velho mundo” teriam 

o direito de se sobrepor, seja pela eliminação física ou pela “integração” 

assimilacionistas dos povos autóctones. 

No Brasil, no transcorrer do século passado, em que se acentua o projeto de 

Estado nacional, as relações com as populações ameríndias consolidam-se pelas 

diretrizes de uma dominação tutelar assimilacionista então institucionalizada nas ações 

do antigo serviço de proteção aos índios –SPI  e posteriormente pela FUNAI
3
. 

  Fora somente a partir da Constituição de 1988
4
 que os povos indígenas foram 

reconhecidos como detentores de direitos originários a terra e considerados atores 

                                                             
3 Para uma visão mais ampla com relação ao processo de mudanças nas relações entre populações 
autóctones e Estado nacional brasileiro ao longo do último século ver: Notas sobre os Antecedentes 
Históricos das Ideias de “Etnodesenvolvimento” e de “Acesso de Indígenas ao Ensino Superior” no Brasil. 

Disponível:http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/artigos/arquivos/Texto_Etnodesenvolvi
mento_e_Ensino_Superior_Indigenas.pdf . 
 Para uma analise das relações tutelares anteriormente estabelecidas ver: SOUZA LIMA, Antônio Carlos 
de; Um Grande Cerco de Paz. Poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, PPGAS/MN/UFRJ, Mimeo, 2007. 
4 De todas as mudanças jurídicas nas relações entre Estado e coletivos ameríndios trazidos pela nova 
constituição brasileira, o artigo 231 é aquele que mais sintetiza essas mudanças. Art. 231: São 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 

http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/artigos/arquivos/Texto_Etnodesenvolvimento_e_Ensino_Superior_Indigenas.pdf
http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/artigos/arquivos/Texto_Etnodesenvolvimento_e_Ensino_Superior_Indigenas.pdf
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juridicamente capazes para entrarem em juízo através de sua organizações, rompendo 

com o status a eles atribuído pelo Artigo 6° do Código Civil de 1916
5
.  

É nesse contexto que a procura dos povos indígenas, no Brasil, por conhecimentos 

acadêmicos passa a se acentuar. A demanda por formação superior para professores 

indígenas em cursos específicos, melhores formas de capacitação para gerenciamento de 

terras demarcadas, profissionais de saúde preparados para lidar com suas 

especificidades culturais e os desafios de um patamar de maiores simetrias nos diálogos 

e negociações de interdependência entre povos indígenas e sociedade nacional tem sido 

o seus maiores estímulos nas lutas por inclusão acadêmica (SOUSA LIMA e 

BARROSO-HOFFMANN, 2007). 

Contextualizado com essa ampla demanda pelo ensino especializado, os povos 

indígenas passaram a almejar por conhecimentos técnicos e especializados. Para isso 

passaram a buscar formas de inclusão nas universidades convencionais com 

financiamentos públicos e privados de entidades nacionais e transnacionais, dedicaram-

se a formular cursos e universidades especificas, se inseriram em universidades públicas 

e privadas muitas vezes por um sistema de vestibular tradicional e mais recentemente 

passaram a contar com a possibilidade de ingressar e permanecer em universidades 

através de cotas ou reservas de vagas por meio de programas de Ações Afirmativas 

(SOUSA LIMA e BARROSO-HOFFMANN,2007)
6
. 

                                                             
5 CC/16 - Lei nº 3.071 de 01 de Janeiro de 1916/Art. 6o São incapazes, relativamente a certos atos (art. 

147, I), ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962) 
III - os silvícolas. (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962). 

Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos 

especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do País. (Redação dada pela Lei 

nº 4.121, de 27.8.1962). 
6
Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a 

grupos discriminados e vitimados pela exclusão sócio-econômica no passado ou no presente. Trata-se de 

medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de 

casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, 

bens materiais, redes de proteção social e/ou no reconhecimento cultural. (GEMAA. 2011) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/cc-16-lei-n-3-071-de-01-de-janeiro-de-1916#art-6
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Estudantes Indígenas na UFRGS 

Há alguns anos os povos indígenas do Rio Grande do Sul frequentam 

universidades públicas ou privadas, dentro ou fora das fronteiras deste estado
7
, 

entretanto muitos obstáculos dificultavam tanto seus ingressos quanto suas 

permanências nessas instituições.  

Com relação a UFRGS, certa articulação já vinha ocorrendo, sobretudo graças a  

alianças  de algumas lideranças indígenas com professores e alunos desta instituição 

principalmente em cursos como letras, pedagogia e ciências sociais que vinham 

executando projetos de extensão em suas comunidades. 

O ano de 2007 foi um ano de muita mobilização por parte desses grupos, pois 

existia uma grande resistência por parte de setores internos da universidade resistentes 

ao ingresso de estudantes indígenas. No dia 29 de junho de 2007 as propostas de Ações 

Afirmativas foram votadas e aprovadas nessa instituição. Desde então a UFRGS vem 

desenvolvendo series de políticas internas destinadas ao ingresso e permanência destes 

estudantes em seus cursos de graduação
8
. 

Esta introdução sobre o tema se faz importante não apenas como contexto as 

discussões a serem desenvolvidas, mas também como forma de direcionar nossas 

percepções para o processo ativo por parte dos povos indígenas, suas alianças e 

articulações no processo de elaboração e planejamento de políticas que vem afetando as 

sociedade e mais especificamente esta instituição acadêmica. 

 

                                                             

7 Em relação à educação superior indígena no Estado do Rio Grande do Sul, uma iniciativa pioneira 

surgiu da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, que vem desde 

o ano de 1992 cooperando na tentativa de resolver as demandas acadêmicas ameríndias.  

8
 A UFRGS tem um  Programa de Ações Afirmativas desde 2008. Os estudantes de escola pública e os 

estudantes autodeclarados negros de escola pública passaram a concorrer no Vestibular disputando 30% 

das vagas em todos os cursos da Universidade. Concomitantemente, dez novas vagas (uma em cada 

curso) passaram a ser criadas todos os anos  com o fim de serem destinadas  a estudantes indígenas. 
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Acadêmicos indígenas, “afetamentos” e translocalidade 

Ao longo da pesquisa, em debates e conversas com algumas lideranças indígenas, 

foram recorrentes as falas que apresentavam um tipo especial de preocupação. De forma 

alegórica
9
, pode-se resumir através da frase pronunciada por uma importante liderança 

Kaingang da região, João Padilha
10

: “O desafio é viver nos dois mundos sem deixar de 

ser índio”.  

As preocupações em relação ao contato cultural não estão simplesmente ligadas a 

uma visão etnocêntrica e preconceituosa, mas também as comunidades indígenas e suas 

lideranças vêm encarando, muitas vezes, com receio suas aproximações de modalidades 

de ensino acadêmicos construídos com base em conhecimentos “puramente” ocidentais.   

Sendo assim, a presença ameríndia no ensino superior “tradicional” é vista como 

um misto de entusiasmo e receio por alguns membros destes coletivos. Ao passo que 

essa nova realidade pode significar a possibilidade desses grupos melhor 

operacionalizar as relações com a sociedade envolvente, distanciando-se das 

intervenções tutelares do Estado, ao mesmo tempo existe o risco do afastamento dos 

estudantes do convívio com suas famílias, comunidades e consequentemente de suas 

praticas e valores culturais, como podemos perceber na fala de Dorvalino Refej, 

estudante Kaingang do curso de Pedagogia: 

                                                             

9 O trabalho de pesquisa de campo, tanto em minha monografia de conclusão de curso, quanto para artigo 

aqui desenvolvido foi produsido e exposto a partir das ideias de “alegoria etnográfica” tal como 

argumentada por James Clifford em sua obra: CLIFFORD, James. A Experiência Etnográfica: 

antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. Como síntese do pensamento do 

autor, extraio desta obra a seguinte frase: “os textos etnográficos são inescapavelmente alegóricos, e uma 
aceitação séria desse fato modifica a forma como eles podem ser escritos e lidos” (CLIFFORD,1998, 

p.60).  
10

 Além de escutar as falas dessa liderança em alguns encontros, tive a oportunidade de visita-lo em sua 

residência onde conversamos sobre as temáticas que desenvolvo nesse trabalho. Outra liderança 

importante que vem acompanhando mais de perto esse processo na UFRGS é Jaime Kentag Alvez, 

importante liderança da aldeia kaingang Fág Nhin. Com Jaime pude conversar em outras situações tendo 

em vista que o mesmo também é conselheiro do CEPI. 
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Entrevistador: “Você acha que os cursos oferecidos pela universidade 
podem contribuir para as realidades das comunidades indígenas?”  

D.R: “Eu acredito que isso depende de cada profissional. Qual é o 

lado da política que vai se formar. Qual é o lado da política que ele 
vai se adequar mais? por que é perigoso você se formar com a 

proposta pedagógica da própria universidade, uma outra pedagogia. E 

trabalhar essa proposta na comunidade. porque a comunidade, o povo 

Kaingang. tem uma outra proposta, uma outra pedagogia, então tudo 

depende de cada profissional. Mas a proposta dos estudantes indígenas 

na universidade é que ele volte pra comunidade. Levar os seus 

conhecimentos e aplicar, mas dentro da proposta dessa comunidade. 

Ai ele vai bem”. (entrevista gravada com Dorvalino Refej:01/09/13) 

 

Partindo de uma reflexão sobre estas questões, passaremos a problematizar sobre 

as dificuldades e possibilidades de criação de bases para uma interação cultural mais 

simétrica e não assimilacionista no ambiente acadêmico. Constata-se que o maior 

desafio é a superação de uma hegemônia cultural ocidental/capitalista, difundida na 

sociedade (e consequentemente nas universidades), vinculada à ideias e valores muitas 

vezes traduzidos enquanto sinônimos de modernização.  

Sendo assim, é necessário estar atento ao fato de que a sobreposição às culturas 

indígenas não esta ligada a superioridade cultural da sociedade envolvente, mas sim de 

um “sufocamento” politico/econômico/ideológico (pós)colonialista (BHABHA,1998) 

Podemos pensar o “projeto moderno” também como uma espécie de anseio por 

distanciamento de pensamentos e condutas vistas como atrasadas e ultrapassadas 

(tradicionais), um “desejo evolutivo” ontologicamente estruturado nas ideias de 

separação entre cultura e natureza e na crescente dominação daquele sobre este 

(LATOUR, 1994). Desta forma as culturas ameríndias, não binarizadas por um 

rompimento conceitual entre natureza/cultura (VIVEIROS DE CASTRO, 1996), 

produzem práticas e pensamentos que diante do olhar ocidentalizado simbolizam  

primitivismo e atraso humano. 
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 A presença de indígenas em locais como as grandes cidades ou cursando o ensino 

superior (lugares associados aos ideários de modernidade) é vista por grande parte da 

população como oposta as representações que se tem deles enquanto pessoas sem 

histórias e reduzidas as suas tradições e costumes.  

Sendo assim, além de resolução de questões do ponto de vista práticos dos 

coletivos ameríndios em relação à saúde, educação, etnodesenvolvimento, entre outras; 

a participação e visibilização destes estudantes na dinâmica do ambiente acadêmico 

potencializam deslocamento de imaginários e discursividades contra hegemônicas. 

Tais culturas de contra modernidade pós-colonial podem ser contingentes a 

modernidade, descontinuas ou em desacordo com ela, resistentes a suas 
opressivas tecnologias assimilacionistas, porém, elas também põem em campo 

o hibridismo cultural de suas condições fronteiriças para “traduzir”, e portanto 

reinscrever, o imaginário social tanto da metrópole como da modernidade. 

(BHABHA,1998,p.26). 

Em algumas situações, conversando com alguns alunos indígenas, procurei saber 

como estava se dando as relações entre eles e os não indígenas na universidade. Embora 

as situações de preconceito não venham ocorrendo mais de forma tão explícitas como 

nos primeiros anos de Ações Afirmativa
11

, pode-se perceber que existe muitas situações 

de estranhamento pela presença desses estudantes na universidade. 

“(...) outro dia eu me deparei com um professor ali na COMGRAD... Eu sou 

o aluno indígena, minha matricula tinha atrasado. Dai o professor disse. Ah 

tu é indígena? Mas tu não deveria tá pelado? E cadê tua vestimenta? Tua 

verdadeira natureza que seria tu  estar de flecha e cocar?...dai nos debatemos 

com o professor, que não era aquele tipo de coisa..., depois ele disse: eu 

                                                             
11

 Nos primeiros anos de Ações Afirmativas na UFRGS alguns casos de preconceito contra estudantes 

indígenas se tornaram bem conhecidos, principalmente dentro do curso de medicina. Dois dos casos mais 

emblemáticos foram a da estudante Lucíola Maria Inácio Belfort primeira indígena a ingressar no curso 

de medicina da UFRGS e de Mauro Vergueiro, segundo estudante Kaingang a ingressar neste mesmo 
curso no ano seguinte. A primeira sofreu diversos ataques em seu site de relacionamento (ORKUT) 

acusando-a de não merecer ser beneficiada por politicas afirmativa por não ser indígena, visto que não se 

enquadrava nos fenótipos físicos esperados; o segundo teve que lidar com o constrangimento de ser 

acusado indiretamente pelo coordenador da Faculdade de Medicina, Heitor Hentschel, durante a  

cerimônia de recepção dos alunos do primeiro semestre de 2009 de fazer parte de um grupo de alunos 

“muquiranas” que estariam tornando o curso de Medicina precário. Para saber mais: 
http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2012/04/a-igualdade-nao-e-branca/ 

http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2012/04/a-igualdade-nao-e-branca/
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achava assim... era essa visão  que eu tinha. Agora tu me falando eu entendo 

melhor.(entrevista com estudante indígena)  

Diversas questões atravessam essas problemáticas, tais como as alterações em 

praticas e pensamentos que suas presenças nestes espações vêm a potencializar. A 

posição que vem a ocupar (não mais como apenas “objetos” de pesquisas acadêmicas, 

mas sim como pesquisadores, por exemplo) muitas vezes desloca estereótipos e 

representações sociais até então estabelecidas.  

Outra limitação que obstaculizam o entendimento sobre indigenização da 

modernidade é o antagonismo entre local e global. Como forma de traspor esta 

limitação, Sahlins argumenta a respeito das ideias de translocalidade. 

“O dogma da antítese histórica entre aldeia e cidade dificultou uma mudança 

de Gestalt que permitisse perceber a possibilidade de existência de uma 

população translocal capaz de habitar ambos os mundos, mantendo-os como 

partes interdependentes de uma totalidade sociocultural. (SAHLINS, 1997b, 

p.113) 

O que as ideias de  translocalidade nos instigam a pensar é a contemporaneidade 

(ou a “modernidade”) como um sistema complexo onde “uma” cultura global e 

diversidades de culturas locais e/ou translocais estão em constante inter-relações.  

“A modernização, com efeito, não tem sido a única alternativa, sequer na 

cidade. O efeito inverso, a indigenização da modernidade, é no mínimo tão 

acentuado quanto o primeiro na cidade como no campo. Na complexa 
dialética da circulação cultural entre a terra natal e os lares alhures, as 

práticas e relações tradicionais ganham novas funções e talvez novas formas 

situacionais”. (SAHLINS, 1997b, p. 114). 

Quando pensamos no papel desses estudantes para com suas comunidades 

devemos estar cientes de que suas presenças na universidade (assim como em outros 

tantos espaços estratégicos) são importantes não apenas pelas suas futuras formações 

profissionais, mas a participação deles nestes ambientes potencializam devires tanto aos 

indígenas quanto à universidade. Estas convivências representam intersecções entre eles 

e a instituição. É uma forma de romper as imposições da limitada compreensão 

ocidental que só permitem compreende-los enquanto indígenas de forma isolada do 

contexto da “modernidade”.  
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  É interessante refletir sobre o papel mediador que esses graduandos representam, 

mesmo ainda enquanto estudantes. Além das questões em torno da educação, é 

interessante ressaltar que por diversas outras situações a presença de indígenas 

ocupando esse “espaço translocal”, “dentro” ou “fora” das aldeias, objetivam resolver 

diversos problemas nas relações entre suas culturas e comunidades e a sociedade 

envolvente. Além de maior autonomia local, também melhores relações “externas”, pois 

além de uma profissão, estão construindo e aprendendo a transitar com maior simetria 

em um mundo translocal: 

Entrevistador : Como você vê a importância desse acesso a educação, para os 

indígenas?: 

E.O: A educação é importante por que a gente tá acessando novos 

conhecimentos, novas ferramentas de luta pra se defender. Os mais jovens 

estão tentando e conseguindo ter mais acesso a esse conhecimento dos não 

indígenas, e com isso briga mais por seus direitos, questiona mais também, 

não aceita qualquer coisa que se leva pra aldeia. Então tem uma certa 

ferramenta pra se defender também. Tem que se fazer de acordo com que as 

comunidades queiram. E hoje os estudantes fazem essa interpretação pra 

passar pros mais velhos.  Ou seja, muitas pessoas querem fazer o projeto, não 

vão lá impor, vão fazer de acordo com que a comunidade quer, por isso o 

estudante é muito importante. Também por outros meios, você pode registrar 

sua própria historia. E antes não, antes era o juruá lá escrevendo para os 
guarani, muitas vezes sem compreender o que o guarani estava dizendo. 

(entrevista com Eloir de Oliveira: 08/11/13) 

 

 O principal estímulo às lutas dos povos indígenas por inclusão acadêmica são 

impulsionadas por questões mais pontuais, como problemas ligados a educação 

diferenciada ou em torno de temas como etnodesenvolvimento e etnosustentabilidade, 

contudo, neste artigo busco desenvolver  reflexões por perspectivas que vão além e/ou 

transpassam por essas temáticas, ressaltando, não apenas alterações nas gestões locais 

de suas terras e demandas diferenciadas, visto que a construção de relações simétricas 

com a sociedade nacional requer a superação de um ideário de modernidade que 

represente a hegemonia de “uma única” cultura. 
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Conclusão 

Pensar o processo de inclusão indígena no ensino superior pela perspectiva da 

indigenização da modernidade e de perspectivas pós-estruturalistas adequa-se ao 

rompimento de entraves conceituais que só nos permite pensar os povos “tradicionais” 

por meio do antagonismo isolamento/assimilação. 

Grande parte das questões levantadas com relação ao ensino superior indígena 

vem sendo tratadas a partir de uma preocupação em relação ao retorno dos estudantes as 

suas comunidades de origem. Esta preocupação se coloca como justificável visto que os 

valores que subjazem o fazer e pensar no ambiente acadêmico são em grande parte 

contraditória aos modos de vida indígenas. 

Entretanto, a transformação destes ambientes em lugares mais propícios ao 

estabelecimento de relações calcadas na interculturalidade
12

 requer com que 

transformações aconteçam nestes espaços, o que só podem acontecer por decorrência de 

(re)invenções de comportamentos, práticas, imaginários e discursividades que nele 

circulam. 

O estimulo de ambiente propício aos estudantes indígenas (ou pessoas indígenas 

de forma geral) na academia não deve ser pensado pela ótica de um essencialismo que 

procure identificar essas diferenças e estimular de maneira programada e controlada. A 

grande diferença entre a “cultura” (com aspas) e cultura (sem aspas) é que a segunda se 

faz não apenas nos símbolos “fixos” das tradições e costumes, mas também nas 

dinâmicas das relações humanas (CARNEIRO DA CUNHA, 2009). 

                                                             
12 “O princípio da interculturalidade não implica em simplesmente reconhecer o valor de cada uma 
dessas culturas e defender o respeito entre elas. Mais que isso, a interculturalidade apresenta-se como 
um princípio que fornece elementos consistentes que permitem provocar o desvelamento, o 
enfrentamento e a posterior busca de soluções para os conflitos desse relacionamento, em todas as 
suas dimensões”. (CARVALHO e CARVALHO, 2008) 
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 Sendo assim conclui-se que instituições como a UFRGS (assim como outros 

“espaços modernos”) deve ser afetada como um todo. Além de estimular ao 

desenvolvimento local de culturas e comunidades vistas como diferenciadas deve-se 

fomentar a construção de espaço translocais pautados por relações sociais mais 

igualitárias onde circulem inúmeros povos e suas culturas.  
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