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Para falar do preconceito, discriminação, o racismo, presente nos mais variado lugares,

inclusive nos espaços academicos, preciso fala um pouco da história dos povos indígenas no

Brasil,  de  forma muito  resumida,  mas  importante.  No  Brasil  tvemos  um longo  período

dedicado  à  negação  da  diversidade,  extermínio  cultural  e  fsico:  escravidão  indígena;  a

incorporação da mão de obra desses indígenas à sociedade nacional, muitas das vezes ligado

a igreja; a desqualifcação e destruição das organizações sociais desses povos; séculos de

recusa as suas crenças, suas línguas, costumes, tradições; tempos que seus rezadores eram

tdos como feitceiros e foram perseguidos e mortos.  No entendimento dos “ccivilizados,,

vindo  do  outro  lado  do  Atlântco,  esses  povos  não  tnham  tecnologias,  povos  sem

conhecimentos.  

Com o passar dos tempos, já no século XX, o Estado brasileiro aperfeiçoa suas prátcas,

para  um  extermínio  silencioso,  e  então  cria  o  Serviço  de  Proteção  ao  Índio  –  SPI,  em

1910/11.  A  insttuição  se  utliza  de  uma  ferramenta  já  disponível  na  época,  a  escola,

introduzindo educação escolar com o objetvo principal a proliferação da língua portuguesa,

lembrando  que  isso  já  fazia  parte  no  inicio  da  colonização,  a  busca  da  integração  dos
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indígenas à sociedade nacional. As iniciatvas inovadoras no Brasil do século XX, mas mais

uma vez desastrosas para os indígenas. 

Diante  desses  contextos,  os  indígenas  se  mobilizam  e  partcipam  de  forma  muito

assídua nas discussões e construção da Consttuição Federal do Brasil de 1988. Desse modo

buscam construir novos caminhos para a garanta de nossas culturas, das identdades como

povos produtores de conhecimentos a partr de uma visão de mundo próprio, da garanta de

seus territórios, de nossas crenças, nossas línguas, do direito de sermos sujeitos de nossa

existência, de nossas histórias e outro jeito de ver o mundo a partr nossas manifestações

culturais.

A partr  desse movimento intenso,  nós indígenas  vamos às  universidades.  No meu

entendimento,  a ida para as universidades é realizada em dois movimentos,  em tempos

diferentes. O primeiro, considerando o contexto politco que se apresentam para nós povos

indígenas, temos a necessidade e precisamos construir alianças para aproveitar as condições

que a nova Consttuição Federal do Brasil traz no seu conteúdo, que são o direito de nossas

manifestações  culturais,  o  direito  de  sermos  diferentes  com  nossa  língua,  costumes,

tradições, nossas tecnologias, nosso jeito próprio de construir conhecimento e repassar as

outras gerações, e então, a universidade vai ser umas das parceiras escolhidas para as lutas. 

Com  esse  intensão  nós  indígenas  buscamos  conhecer  melhor  a  sociedade  não

indígena, a ocidental europeia, para pode dialogar. Com essa determinação vamos ocupando

os cursos que entendemos ser necessário para nossas lutas por uma construção de politcas

publicam para nossos povos. No caso especifco do povo Kaingang do Rio Grande do Sul, são

eleitos  os  cursos  Direito,  História,  Pedagogia  e  Agronomia,  pois  no  contexto  da  época,

entendemos que esses seriam necessários  para a  construção de politcas  que viessem a

atender suas necessidades. Com o passar dos tempos, vão se estendo para outros cursos

escolhidos pelas lideranças kaingang. A busca por mudar a realidade no decorrer dos cursos

escolhidos  e  ocupados  pelos  indígenas  nas  universidades,  vão  se  estendendo  e  se

fortalecendo  nas  áreas  da  educação,  direito,  saúde,  das  ciências  da  terra,  considerados

cursos  estratégicos  para  o  incremento  das  polítcas  específcas  e  em  acordo  com  seus

movimentos, seja ele local ou nacional. 



3

Num segundo movimento, a pós-graduação, é a busca pela construção de pesquisas

que apresentem e representam o seu povo indígena para a universidade e de maneira geral

para a sociedade não indígena, mostrando nossas diferenças, nossa língua, nossos costumes,

nossas tradições, nossa cultura, nossos conhecimentos, outro jeito de ver o mundo. Mostrar

que  somos  povos  que  temos  como  nosso  regulador  social  a  reciprocidade,  o  coletvo

imperando  sobre  a  individualidade,  com  conhecimentos  construídos  a  partr  de  nossas

ancestralidades de forma coletva. Nesse sentdo, trazendo outros conceitos de sociedades e

colocando em questonamentos  antgas  visões  a  respeito  dos  indígenas,  que sempre foi

apresentado como uma coisa velha, sem valor, no passado. São movimentos que colocam os

indígenas na condição de protagonismo na interlocução com as sociedades não indígena na

gestão  e  conduções  das  polítcas  que  diz  a  seu  respeito,  que  são  ocupados  por  não

indígenas. 

É  claro  que  a  universidade  é  desafadora  para  os  indígenas.  Estou  falando  de  um

espaço que ainda lhes é desconhecido, uma insttuição que está distante de suas realidades,

mas  têm  suas  importâncias,  qual  seja  o  de auxiliar  os  indígenas  que  a  frequentam,

construído com esses uma opinião crítca diante das realidades sociais e no reconhecimento

cientfco, tecnológico e cultural dos indígenas. Nesse sentdo, servirá como um instrumento

de nossas lutas, com o comprometmento da construção de uma sociedade mais justa e

respeitando a diversidade étnica, linguístca e cultural.

É  importante  ressaltar  que os  primeiros  estudantes  indígenas  que  frequentam  a

universidade sofreram  muito  preconceito  e  racismo.  Trago  aqui  uma  passagem  que

aconteceu comigo, quando apresentava um trabalho, uma leitura que tnha feito sobre As

Veias Abertas da América Latia, fui interrompido com o questonamento de uma colega

professora dizendo que eu não era mais indígena por que estava usando roupa e falando

bem o português.  Trago  isso  como uma das  tantas  outras  situações  que  um estudante

indígena enfrenta nas salas de aulas das universidades.

Isso  para  dizer  que  os  primeiros  estudantes  indígenas  universitários  enfrentaram

muitas difculdades para abrir caminhos; mas também não quer dizer que não existem mais

difculdades. Talvez tenham mudado a forma como se apresenta o preconceito, o racismo.
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Porém, aos poucos as barreiras vão se rompendo, pois, aos pouco, nós estudantes indígenas

também vamos se imponto de forma qualifcada, numa clara posição de trazer nossos jeitos

próprios de construir conhecimentos, muito evidenciados nas escritas de nossos trabalhos,

uma escrita que vem de dentro para fora, com evidencias muito forte da oralidade. Mesmo

sofrendo  o  preconceito,  os  “cprimeiros  estudantes  indígenas,,  que  cursaram  o  ensino

superior são muito importantes,  pois hoje atuam como professores nas escolas em suas

terras, além dos enfermeiros(as), advogados, médicos e outras especializações. Isso serve de

estmulo, acrescido de experiência para os jovens estudantes indígenas nas universidades.

Além disso, os estudantes indígenas trazem outras preocupações, como a de refetr

mais sobre o acesso e permanência no universo acadêmico, visto que é um espaço estranho

daquele  que  estão  acostumados  em  suas  comunidades:  a  universidade  é  um  espaço

desafador. Diante disso, penso que, além de adquirirem os conhecimentos e as tecnologias

oferecidos pela universidade, é preciso estar atento para a manutenção de nossa identdade

cultural,  nossos costumes,  tradições,  as formas próprias de construir  e  transmitr nossos

conhecimentos, nossas metodologias. Isso ainda carece de muitas refexões por parte dos

docentes, junto com os estudantes indígenas. Isso é desafador, portanto é necessário esse

diálogo.  O estudante  indígena pode ser  modifcado,  fazendo com que  ele  esqueça suas

raízes culturais e assim ser um desconhecido de seu próprio povo indígena e então não ser

aceito como tal. Com esse olhar é necessário compreender esse estudante, com seus jeitos

próprios de construir conhecimentos e, de forma respeitosa, as prátcas acadêmicas irem se

moldando junto a esse novo sujeito no cenário acadêmico, no entendimento do convívio e

da abertura de aprender com o outro,  criando assim outras  formas de pensar o mundo

acadêmico. 

Outras situações importantes a serem observadas nos estudantes indígenas e que diz

respeito à questão especifca de suas famílias é a permanência do estudante na cidade com

a sua família, pois muitas das vezes esses(as) estudantes são casados(as) e tem flhos(as).

Aliás, esta é uma realidade da maioria, pois segundo nossas culturas não vivemos separados

um  dos  outros,  de  maneira  especial,  não  se  distanciam  de  seus  parentes.  Isso  causa

incompreensões entre os estudantes indígenas, a universidade e os professores. 
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Além desse, penso que a escrita é o desafo na relação do estudante indígena com a

vida acadêmica e carece de uma atenção muito especial. Os indígenas têm como meio de

repassar seus conhecimentos a oralidade, então a escrita passa a ser um desafo: são dois

mundos  distntos.  Nesse  sentdo  é  importante  entender  o  poder  da  oralidade  para  os

indígenas.  A  oralidade  permite  os  indígenas  criarem  e  recriarem  suas  historias,  suas

narratvas  que vão se movimentando ao longo dos tempos e dos diferentes contextos e

assim vão criando e repassando seus conhecimentos. Existe uma dinâmica de se atualizar a

cada situação. A oralidade e a escrita evocam situações distntas, entretanto coexistem em

nossa  sociedade,  mesmo  nesse  tempo-espaço  de  triunfo  da  linguagem  que  nos

acostumamos a registrar e ler no papel. A escrita é umas das difculdades que muitas vezes

levam  os  estudantes  indígenas  a  não  cumprir  prazos  de  entrega  de  trabalhos  e  assim

passarem por situações desconfortáveis em relação a seus colegas não indígenas, isso leva a

discriminação,  o  preconceito.  É  reconhecido que professores,  teoricamente valorizam os

estudantes indígenas, a diversidade, seu jeito de ser, mas nas prátcas acadêmicas atua de

forma  padronizada,  o  que  é  historicamente  possível,  pois  sempre  se  buscou  a

homogeneização pela escola. 

Embora os  avanços  que vem ocorrendo nessa  direção,  nós  indígenas  contnuamos

sofrendo  a  dor  do  preconceito,  a  discriminação  e  vitmas  da  desigualdade  de  um  país,

explicada pelos fenômenos históricos de sua construção. A discriminação, o preconceito é

entendido como uma situação em que as pessoas possam receber tratamentos desiguais ou

desfavoráveis,  num entendimento de serem inferiores as  demais pessoas  não indígenas,

brancas europeias. 

Apesar  das  difculdades  de  compreender  os  estudantes  indígenas  na  universidade,

acredito que esses vêm contribuindo muito com seus trabalhos escritos, intelectuais esses,

presentes  em  diversas  universidades  brasileiras,  promovendo  ganhos  para  os  povos

indígenas e para sociedade acadêmica, numa clara intensão de colaborarem na busca de

alternatvas  para  humanidade,  colocando  seus  conhecimentos  e  saberes  consttuído  na

coletvidade e na ancestralidade a serviço de todos. Nesse contexto, trazendo também a

demanda dos povos indígenas para fazerem parte das refexões das universidades, pois há
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também  a  percepção  desses  espaços  como  estratégicos  e  relevantes  para  o  diálogo,

objetvando as demandam dos povos indígenas e suas comunidades. 

Diante disso, acredito que a intraculturalidade é um caminho bem signifcatvo para

construir  relações  entre  as  diversas  culturas  existentes  em  nosso  país.  Para  isso,  a

universidade  tem  um  papel  muito  importante,  mesmo  sabendo  das  difculdades  de  se

trabalhar  com  outras  formas  de  construir  conhecimentos  presentes  nos  indígenas,

conhecimentos estes que os fortalecem para o desenvolvimento de suas culturas próprias.

Para o desenvolvimento deste caminho, é essencial partr do estudo das culturas, e assim, a

presença indigena nas universidades se faz necessaria e importante. Sua presença fsica e

cultural nesse espaço de refexão são essenciais para o reconhecimento e desenvolvimento

da diversidade cultural, étnica e linguístca. 

Nesse sentdo, é importante que os professores tenham o entendimento intracultural,

assim facilitarão a produção e reprodução de outra compreensão da comunidade acadêmica

nas salas de aulas. Desse modo superando os preconceitos, racismo e permitndo que os

estudantes indígenas, com suas culturas e linguagens, com os seus conhecimentos, possam

transmitr as demais pessoas e as suas próprias gerações. O aprofundamento disso implica a

refexão sobre a história, o enriquecimento ou o empobrecimento cultural das pessoas ao

longo de séculos. Acredito no enrequecimento, reconhecendo as culturas com as quais ela

interagiu  durante  anos  e  as  relações  estabelecidas  com elas.  Construindo uma visão  de

mundo, percebendo como as pessoas estabeleceram e estabelecem relacionamentos, como

construiu e constrói conhecimento sobre o mundo e sua percepção do tempo e espaço da

humanidade. Por fm, o racismo é a não aceitação do conhecimento do outro, o outro como

sujeito e produtor de saberes e sabores.  E não é só pela presença fsica, mas também é uma

presença  completa,  organica  com  nossos  conhecimentos,  nossas  linguas,  nossas

metodologias de construir conhecimentos. 
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