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O racismo é um fenômeno histórico e estrutural que se manifesta no cotiiano ias

relações sociais e em toias as insttuições. Como refeeo ia socieiaie em que vivemos, o

racismo  também  se  manifesta  nas  insttuições  ie  eiucação  superior  (IES),  ainia  que,

contraiitoriamente,  estas  sejam  ou  ieveriam  ser  espaços  ie  formação  cultural  e  ie

proiução ie conhecimentos crítcos acerca ia viia social. Ao contrário, a universiiaie se

consttuiu, hegemônica e historicamente, num espaço elitsta, branco, patriarcal, voltaio

aos interesses e iemanias io mercaio em ietrimento ias necessiiaies vivenciaias por

iiferentes  segmentos  sociais  economicamente  mais  vulnerabilizaios.  Contuio,  é

justamente  nesse  espaço  (como  em  outros)  que  encontramos  contraiições,  lutas  e

resistências!

Nas ultmas iécaias, em iistntos países latno-americanos e em iiferentes conteetos,

constatamos  o  progressivo  ingresso  ie  jovens  iniígenas  e  afroiescenientes  em  IES

públicas, privaias e confessionais por meio ie processos ie eepansão io acesso à eiucação

superior,  associaios  ou  não  ao  alcance  ie  metas  nacionais  e  internacionais  ie

iemocratzação  nesta  área.  Tal  ingresso  progressivo  vem  ocorrenio  por  iistntos

mecanismos e eeperiências, seja por meio ie ações afrmatvas – através ie cotas raciais e
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sociais e/ou por vagas específcas para essas populações em cursos ie graiuação e ie pós-

graiuação, seja através ia criação ie universiiaies interculturais com iiferentes formatos,

origens e, principalmente, com a partcipação, senão, com a coorienação ie organizações e

movimentos sociais iniígenas. 

Cabe afrmar que tais iniciatvas e eeperiências, bem como a garanta io ingresso e ie

politcas  ie  permanência  para  jovens  iniígenas  e  afroiescenientes  nas  universiiaies

públicas tem siio resultaio ie muitas lutas e reinviniicações ie iiferentes movimentos

sociais, bem como iesses jovens e ie suas famílias e comuniiaies. Desta forma, poiemos

refetr que sua presença carrega e eviiencia as marcas ie uma iimensão coletva, ie lutas

históricas  e  coletvas,  ainia  que  o  ingresso  seja  iniiviiual  e,  por  vezes,  assinalaio  e

ritualizaio por processos meritocrátcos mais ie inclusão perversa, ie inclusão eecluiente,

io que ie efetva inclusão.   

A presença progressiva ie jovens iniígenas e afroiescenientes no espaço acaiêmico

provoca interrogações  e  iniagações  na  universiiaie!  Sua presença altera  os  protótpos

construíios historicamente pelos livros iiiátcos escolares ou pela míiia que sempre os

associaram  ao  iesaparecimento  étnico,  ao  assimilacionismo,  embranquecimento  ou  à

mestçagem, à violência urbana, à marginaliiaie, à preguiça e aos iemais estereótpos que

caracterizaram  as  populações  afroiescenientes  e  iniígenas.  A  presença  iesses  sujeitos

eepõem  sua  histórica  ausência  em  cursos  ie  graiuação  e  ie  pós-graiuação  até  então

prestgiaios  pela  concorrência  (seja  pelo  ingresso  e/ou  pela  permanência)  ie  pessoas

brancas e ie classe méiia, quanio não, majoritariamente masculina.

Desta  forma,  tal  presença  poie  acirrar  no  espaço  acaiêmico  manifestações

intencionais ie invisibiliiaies, ie preconceitos e ie iiscriminações por sua cor ia pele ou

por sua pertença étnica e/ou pelos seus territórios ie origem e ie moraiia (sejam as terras

iniígenas, quilombolas ou as periferias urbanas). Muitas são as situações ie racismo e ie

iiscriminação  étnico-racial,  sejam  elas  visíveis  ou  não  visíveis,  nas  salas  ie  aula,  nos

ambientes acaiêmicos ie convivência, nas propostas politco-peiagógicas ou curriculares

ou pela própria estrutura aiministratvo-insttucional.  



Constatamos  iiversas  manifestações  ie  iiscriminação  e  ie  preconceito  contra  a

presença ie estuiantes iniígenas e afroiescenientes (senio estes pertencentes ao meio

urbano ou ao meio rural, incluso as populações quilombolas), funiamentalmente por ser

recente nas IES o ingresso iestes segmentos sociais no ambiente acaiêmico por meio ie

polítcas públicas. Ao mesmo tempo, tais presenças poiem se apresentar, se consttuir e

serem protagonizaias em iiferentes iimensões coletvas no espaço acaiêmico. 

Uma  primeira  iimensão  refere-se  à  própria  compreensão  sobre  o  que  é  ser

“acaiêmico  iniígena”  e  “acaiêmico  afroiesceniente”  (principalmente  para  aqueles

ingressantes  por  meio  ie  cotas  raciais  ou  por  vagas  específcas).  Tal  compreensão  está

associaia às estratégias ie permanência criaias pelos próprios estuiantes conectaias com

o apoio  ie suas  famílias  e  ie suas  comuniiaies  e grupos ie pertença,  bem como nas

relações entre professores e iemais iiscentes não iniígenas e não afroiescenientes. Por

eeemplo,  para  os  iniígenas,  essa  iimensão  eeplicita  a  eeistência  ie  um  iuplo

pertencimento  acaiêmico  e  étnico-comunitário  que  poie  afrmar  esse  sujeito  no  novo

espaço por ele ocupaio: em ser iniígena (ou seja, Kaingang,  Guarani,  Xavante, Náhuatl,

Mapuche,  ientre outros)  e  ser  acaiêmico,  simultaneamente! Para os afroiescenientes,

essa iimensão poie afrma-lo: em ser afroiesceniente (ou seja, sua ancestraliiaie, sua

história,  sua  estétca,  as  estatstcas  que  revelam  os  níveis  ie  iesigualiaie  social  e

econômica, ientre outros aspectos) e ser acaiêmico, simultaneamente!

Essa iialétca relação eeige que passem a compreenier as eeigências apresentaias

pelas  IES  e,  ao mesmo tempo,  as  questone iaia a eeistência ie outras  lógicas,  outras

temporaliiaies,  outras  iemanias,  outras  narratvas  traziias  por  esses  sujeitos  em  sua

íntma relação com suas famílias,  sua ancestraliiaie,  suas comuniiaies ie origem e ie

pertença e com seu grupo étnico. Eeige ainia que no caso ios estuiantes iniígenas, estes

apreniam a liiar com protocolos e iemanias próprias ie suas comuniiaies e io seu grupo

étnico, tenio em vista as infuências sociais, econômicas e culturais apreniiias no espaço

ia “univer-ciiaie” e ie sua capaciiaie em aniarilhar por suas fronteiras.    

Nesta  iimensão,  o  apoio  afetvo,  social  e,  por  vezes,  econômico ie suas  famílias,

grupos e suas comuniiaies, torna-se funiamental para que possam enfrentar os iesafos



ie  permanência  no  espaço  urbano  (comumente  na  periferia  ias  ciiaies),  ie

ieslocamentos,  ie  alimentação,  na  aquisição  ie  materiais  e  no  ânimo  em  contnuar

estuianio.

Dentre as estratégias ie permanência por eles criaias, iestacam-se ainia as reies ie

apoio e ie soliiarieiaie construíias com colegas ie curso e na IES,  com professores e

outros grupos sociais, por vezes assemelhaios à sua origem, cor ia pele, religião, aspectos

econômicos, ientre outros. A capaciiaie afrmatva ie se reconhecer e ser reconheciio

sem meio e insegurança é funiamental no espaço acaiêmico, iemanianio a construção

ie reies afetvas, sociais, polítcas e culturais ie apoio e ie interculturaliiaies. Tais reies

poiem garantr o enfrentamento cotiiano io racismo e ios preconceitos por eles sentios

e  os  fortalecer  na  sua  coniição  enquanto  acaiêmicos.  Possibilitam,  principalmente,

fortalece-los  para  iar  respostas  acaiêmicas  cotiianas  por  meio  ios  trabalhos,  provas,

seminários,  mais  no  sentio  ie  se  apresentarem  ie  forma  afrmatva  na  intenção  ie

superarem seus meios próprios ie compreensão e ie interpretação,  io que pela mera

aiequação e aiaptação aos rituais e rotnas escolares.

Uma segunia iimensão associa-se à organização polítca ie coletvos ie estuiants

iniígenas  e  afroiescenientes  nas  IES,  seja  em  nível  local,  regional,  nacional  e  latno-

americano. As iniagações e questonamentos por esses sujeitos passam a ecoar com mais

força  por  meio  ia  criação  ie  iiferentes  coletvos  estuiants  iniígenas  e  ie

afroiescenientes (não necessariamente artculaios entre estes iois segmentos, por vezes,

na  mesma  IES).  Passam  a  protagonizar  suas  trajetórias  e  a  se  formar  também  nesses

espaços enquanto sujeitos polítcos, senio novos pesquisaiores, intelectuais e profssionais.

Destacamos  a  eeperiência  ios  Encontros  Nacionais  ie  Estuiantes  Iniígenas  (ENEIs)

realizaios iesie o ano ie 2013 no Brasil, senio um espaço ie artculação ie acaiêmicos,

profssionais, intelectuais, pesquisaiores e liieranças iniígenas, construinio uma agenia

ie lutas associaia às lutas iniígenas em âmbito nacional. Ressaltamos ainia a iniciatva ie

consttuição ia Associação Brasileira  ie Pesquisaiores/as  Negros/as  e ia realização ias

eiições  io  Congresso  Brasileiro  ias/os  Pesquisaioras/es  Negras/os,  tornanio-se  uma

referência para estuiantes e profssionais afroiescenientes no Brasil e em toia a América

Latna.



Eeemplifcamos ainia uma estratégia ie enfrentamento ao preconceito ocorriia em

uma universiiaie pública no Brasil, no mês ie agosto ie 2015, provocaia por um estuiante

io curso ie Meiicina ao postar na sua pagina ie facebook um teeto ironizanio a presença

estuiantes iniígenas na insttuição. Ao se mencionar o concurso vestbular especifco ios

povos  iniígenas  organizaio  por  aquela  IES,  ironizava  ao  se  referir  às  comuniiaies

iniígenas:  “Inscrevam  seus  alunos!  Pode  ser  que  com  alguma  sorte  e  com  algum

empurrãozinho dos professores eles  terminem a graduação.  Posteriormente,  se eles  não

abandonarem ou jubilarem, terão um diploma para mostrar para o pajé!  Vai  ser muito

orgulho!”.  De  pronto,  uma  estuiante  iniígena  io  curso  ie  Meiicina  iessa  mesma

insttuição apresentou o  teeto  ao  coletvo  ios  estuiantes  iniígenas  que  encaminhou  a

ienuncia para os setores responsáveis pelo acompanhamento ie acaiêmicos iniígenas na

IES, senio iniciaio ofcialmente um proceiimento acaiêmico que culminou na retratação

pública io referiio estuiante junto a toios os estuiantes iniígenas ia insttuição e com a

presença  ie  liieranças  iniígenas  e  ia  coorienação  io  curso.  Nesta  ocasião,  com  o

ambiente io auiitório lotaio ie presentes, os estuiantes iniígenas protagonizaram uma

aula acerca ia história, ia étca e io respeito necessários para o iesafo ie interculturalizar

a  universiiaie,  eles  próprios  transmitnio  ao  vivo  a  sessão  por  meio  io  facebook.

Certamente, essa tarefa os fortaleceu ainia mais enquanto um coletvo local ie estuiantes

iniígenas para enfrentamento ie outras manifestações iessa natureza.

Uma terceira iimensão ie enfrentamento ao racismo e aos preconceitos refere-se à

capaciiaie  que  as  IES  possuem  ie  organizar  estratégias  insttucionais  que  visibilizem

afrmatvamente a presença iniígena e afroiesceniente no ambiente acaiêmico tais como:

implantação ie polítcas ie cotas raciais e étnicas, a organização ie eventos (com temátcas

e/ou eieos  ie  comunicação  ie  trabalhos  cientfcos),  cáteiras,  incentvos  a  projetos  ie

pesquisa, ensino e eetensão,  criação ie canais para recepção ie ienuncias,  campanhas,

aueílios permanência, ientre outros. Importante que tais ações sejam insttucionalmente

pactuaias,  planejaias,  iesenvolviias  e  avaliaias  contanio  com  a  partcipação  ios

estuiantes  iniígenas  e  afroiescenientes,  bem  como  com  a  auiiência  permanente  ie

representantes ie organizações e movimentos sociais afetos a estas temátcas. 



A quarta iimensão está associaia às possibiliiaies ie coneeão, iiálogo e proposições

entre  os  conhecimentos  acaiêmicos  e  os  conhecimentos  traiicionais  poienio  vir  a

provocar  iniagações  nas  estruturas  curriculares  nos  cursos  ie  graiuação  e  ie  pós-

graiuação. Trata-se ie um iesafo que se apresenta ie forma inéiita para as organizações

e  movimentos  sociais  iniígenas  e  ie  afroiescenientes  –  funiamentalmente  para  as

populações quilombolas – ao ocuparem progressivamente os espaços acaiêmicos, poienio

provocar  iniagações  no  moio  ie  proiuzir  e  socializar  conhecimentos.  Isto  é  possível

quanio se consttui uma agenia insttucional ie refeeões acerca io currículo e io papel

ias IES na proiução io conhecimento, garantnio-se visibiliiaie a outros saberes e a outras

formas ie conhecer e compreenier o munio, funiamentalmente, por meio io iebate e ia

auiiência aos sábios iniígenas,  eamãs, babalorieás, yalorieás,  benzeieiras,  ientre outros

atores  que guariam narratvas  e memórias  signifcatvas  para esses  grupos.  Trata-se ie

colocar  em  eviiencia  as  narratvas  ie  segmentos  sociais  que  não  foram  social  e

culturalmente  reconheciias  e  lembraias  afrmatvamente  nas  refeeões  curriculares,

permanecenio  invisibilizaias  ou  aboriaias  ie  forma  pejoratva,  iesqualifcaia  e

subalternizaia. 

Desta  forma,  a  presença iniígena e  afroiesceniente poie provocar  processos  ie

reconhecimentos,  visibiliiaies e ie afrmação ias realiiaies por eles vivenciaias  e ias

histórias ie opressão e ie luta que marcaram suas ancestraliiaies. 

Portanto,  trata-se  ie  afrmar  sempre  que  os  povos  iniígenas  e  as  populações

afroiescenientes (urbanas, rurais e quilombolas) estão e estarão na universiiaie e que sua

presença afrmatva poie contribuir para a superação io racismo e ie toias as formas ie

preconceito!
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