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Reafirmamos  a  consaaaaãoo  de  que  na  Améraca  Latna,  os  probnlemas  de

dascramanaãoo  afeaam  a  aodos  e  aodas,  e  noo  apenas  aos  povos  andígenas  e

afrodescendenaes. A quesaoo é que no caso desses povos, aqueles que prejudacam a

esaes  povos  aêm  séculos  produzando  efeaaos,  os  quaas  –aanda  que  aransformados–

contnuam  vagenaes.  Assam,  dazemos  que  a  colonazaãoo  aermanou,  enareaanao,  seus

efeaaos permanecem nas nossas culauras e permeando as relaãões de poder enare as

pessoas.

Essas  prátcas  de  dascramanaãoo,  na  Améraca  Latna,  ganham  matzes  e

partcularadades,  maas  ou  menos  anaensas,  conforme  os  países  ou  mesmo  regaões

denaro  de  cada  país.  No  caso  específico  do  Brasal,  podemos  afirmar  que

hasaoracamenae, tvemos uma das maas bnruaaas prátcas de genocídao e depopulaãoo dos
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povos andígenas1, assam como a maas longeva prátca de aráfico negrearo e o últmo país

a abnolar oficaalmenae a escravadoo.

Como  desconsaderar  que  na  hasaóraa  aaual  do  país  essa  realadade  noo  esaeja

presenae, ou maas, que noo esaeja ampregnada em aodas as relaãões socaaas, polítcas e,

sobnreaudo culauraas? As unaversadades noo esaoo amunes e ausenaes desse conaexao; ao

conarárao, aodas as prátcas de dascramanaãoo e racasmo enconaradas na hasaóraa das

relaãões socaaas bnrasalearas, aambném soo reproduzadas nas relaãões anaernas à educaãoo

superaor.

Esae aexao é uma bnreve refexoo acerca dessa aemátca da “Educaãoo Superaor e o

racasmo”, com ênfase para a presenãa dos povos andígenas nas unaversadades, regaoo

do Brasal, o Esaado de Maao Grosso do Sul, consaderado, na fala da ex-presadenae da

FUNAI,  a  professora  Maraa  Azevedo  (UNICAMP,  Soo  Paulo),  a  regaoo  maas  “ant-

andígena do país”. 

 Os dados apresenaados na sequêncaa, soo aodos, fruao de pesquasa e, sobnreaudo,

de  anos  de  experaêncaa  de  convavêncaa  dos  auaores  com  esaudanaes  andígenas  na

educaãoo  superaor,  nesaa  regaoo. Convavêncaa  que  se  anacaa  com  a  formaãoo  de

professores andígenas no nível  do magasaérao a  partr de 1999,  e que segue com a

coordenaãoo de aãões para a permanêncaa de andígenas na educaãoo superaor.

Os povos indígenas  em  Mato Grosso do Sul –  violência  e  expropriação  dos
territórios tradicionais

Maao  Grosso  do  Sul,  esaá  na  posaãoo  de  um  Esaado  peraféraco,  com  suas

partcularadades,  com  modos  própraos  de  reproduzar  um  sasaema  de  exploraãoo  e

domanaãoo que é globnal, cujo eaxo é a produãoo de monoculaura em larga escala para o

comércao exaerno.

1  Segundo dados oficiais do IBGE, de 2010, o Brasil possui uma população indígena de pouco
mais de 900 mil indivíduos, o que equivale a apenas 0,4% da população brasileira.  Estima-se que na
época da chegada dos europeus, no território em que atualmente é o Brasil, haveria ao redor de 5 a 6
milhões de povos nativos nesta região.
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Nesae conaexao ressalaamos a presenãa dos povos andígenas, populaãões que já

se enconaravam nesaa regaoo de fronaeara no cenaro da Améraca do Sul, bnem anaes da

chegada  dos  colonazadores  europeus,  no  século  XVI.  Soo  povos  oraundos  de  ouara

maaraz  culaural,  que  noo  a  Ocadenaal  e  que  por  suas  especaficadades  socaoculauraas

sofreram séraos ampacaos com a colonazaãoo e anvasoo de seus aerraaóraos.

O esaado apresenaa hoje a segunda maaor populaãoo andígena do Brasal,  com

maas de 80 mal pessoas, conforme dados do IBGE (Instauao Brasalearo de Geografia e

Esaatístca,  2010),  dasarabnuídas  em  poucas  eanaasti  Guarana  (Kaaoáá  e  Ñandeva)  e

Terena, as duas maaores, os Kadaáéu, Guaaó, Ofaaé, Kanaquanau e Atium. 

Dados do CIMI (Conselho Indagenasaa Massaonárao) afirmam que nos últmos 12

anos, ao menos 585 andígenas comeaeram suacídao (maaor índace do país) e ouaros 390

foram assassanados no Maao Grosso do Sul. O esaado aem 23 malhões de bnovanos que

ocupam aproxamadamenae 23 malhões de hecaares de aerra. Enquanao asso, com os

procedamenaos  de  demarcaãoo  paralasados,  os  cerca  de  45  mal  Guarana  (Kaaoáá  e

Ñandeva)  contnuam  espremados  em  apenas  30  mal  hecaares  de  suas  aerras

aradacaonaas.

A  colonazaãoo  aardaa  e  agressava,  com  foco  na  expropraaãoo  de  aerraaóraos

aradacaonaas, provoca a escalada de elamanaãões e vaolêncaas. 

Os povos indígenas e o racismo na educação superior

Esaa realadade narrada acama, aem forae relaãoo com a presenãa dos andígenas na

educaãoo superaor. De um lado, reforãa-se anclusave nas Unaversadades, que os povos

andígenas sagnaficam um “aaraso” para esaa regaoo do país; por ouaro lado, a educaãoo

passou  a  represenaar  uma  esperanãa  de  consaruãoo  da  auaonomaa,  vasabnaladade  e

conquasaa de dagnadade. 

Após aerem perdado grande  parae  dos  seus  aerraaóraos  aradacaonaas,  duranae  a

prameara  meaade  do  século  XX,  os  povos  andígenas  de  Maao  Grosso  do  Sul,
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especaalmenae os Guarana (Kaaoáá e Ñandeva) e os Terena, as duas maaores eanaas,

passaram a se reorganazar enquanao movamenao socaal e polítco, a partr dos anos de

1970, para fazerem frenae a esaa saauaãoo de desrespeaao a seus dareaaos bnásacos.

Nesae  mesmo  período,  comeãam  novas  experaêncaas  de  educaãoo  escolar

andígena, procurando superar a vasoo colonaal de educaãoo para o índio (eurocênaraca,

professores noo índaos, conaeúdos monoculauraas, proabnaãoo da língua maaerna, denare

ouaros), para uma educação indígena, com a valorazaãoo da língua e adentdade éanaca

de cada povo, professores andígenas, calendáraos própraos e a aenaatva de consaruãoo

de um currículo anaerculaural.

Os doas movamenaos se enconaram e se rearoalamenaamti aqueles que luaam pela

reaomada dos aerraaóraos aradacaonaas e aqueles que bnuscam ressagnaficar a escola para

seu povo, para aransformar-se de “ponaa de lanãa” da cavalazaãoo-crastanazaãoo, para

alaada dos povos andígenas na defesa de seus dareaaos2. Muaaos dos pramearos líderes

andígenas de Maao Grosso do Sul, foram (ou permanecem) professores e se formaram

nas unaversadades.

Inacaalmenae, a partr do final dos anos de 1990, deu-se a craaãoo do curso no

nível de magasaérao, anaerculaural (Ára Verá – Camanho Ilumanado), para a formaãoo de

professores andígenas; projeao consaruído a partr da realadade desses povos e com a

partcapaãoo deles em aodos os momenaos. Em seguada, muaaos comeãaram a bnuscar a

educaãoo  superaor,  para  complemenaar  o  curso  de  formaãoo  de  professores,  e

posaeraormenae  a  pós-graduaãoo.  Ao  chegarem  nas  unaversadades,  enconararam

saauaãoo  muaao  daferenae  do  que  esperavam,  poas  esaas  esaavam  repleaas  de

preconceaaos, prátcas dascramanaaóraas, além de um currículo marcadamenae ocadenaal

e que excluía os sabneres aradacaonaas andígenas.

2  Todos os  projetos  de pesquisa em nível  de mestrandos e doutorando indígenas,  na UCDB,
estabelecem esta relação território, territorialidade, educação indígena e educação escolar.
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Aos  poucos,  os  andígenas  voo  chegando  na  educaãoo  superaor  e,  a  partr  do

século XXI, essa presenãa vem aumenaando, especaalmenae, após as polítcas de aãoo

afirmatva e de coaas para negros e andígenas nas prancapaas unaversadades do País.

Quanao aos faaos, esae foa um dos pramearos relaaos que ouvamos de prátca de

racasmo  conara  esaudanaes  andígenas  nas  unaversadades  de  Maao  Grosso  do  Sulti

frequenaemenae professores falavam pubnlacamenae na salati “O que você esaá fazendo

aqua? O seu lugar é na aldeaa. A Unaversadade noo é o seu lugar”.

Especaalmenae nos pramearos anos do século XXI, quando comeãa a aumenaar a

presenãa  de  andígenas  na  educaãoo  superaor,  relaaos  semelhanaes  a  esse  voo  se

repetndo, em aodos os lugares, do lado paraguaao e especaalmenae do lado bnrasalearo,

nas quaaro grandes unaversadadesti UCDB (Unaversadade Caaólaca Dom Bosco),  UEMS

(Unaversadade  Esaadual  de  Maao  Grosso  do  Sul),  UFGD  (Unaversadade  Federal  da

Grande  Dourados)  e  UFMS  (Unaversadade  Federal  de  Maao  Grosso  do  Sul).  Foram

prátcas e relaaos frequenaes de ataudes racasaas, que comeãavam já no momenao da

maarículati   a aaendenae noo sabnaa escrever seu nome éanaco, noo compreendaa sua

língua, evaaava ajudar ou encamanhar para algum seaor especaalazado.

Essa saauaãoo anacaal dos esaudanaes andígenas na educaãoo superaor foa caótca,

com  uma  reprovaãoo  e  desasaêncaas  abnsurdas,  bnearando  os  90%.  De  aodos/as

aqueles/as que enaravam na  Unaversadade,  a  sua maaoraa  acabnava saando,  anaes  de

compleaar  o  pramearo ano de curso,  especaalmenae pela  rejeaãoo e  preconceaao,  de

colegas e professores, caracaerazando ataudes racasaas.

Conforme  relaaos  aauaas  de  esaudanaes  andígenas,  aanda  é  frequenae  nas

unaversadades, paadas deprecaatvas, dos professores, acerca da saauaãoo de ser índao

ou negro; saauaãões em que no momenao de escolher os membnros de um deaermanado

grupo para fazer uma atvadade em sala de aula, frequenaemenae os andígenas ficam

sozanhos,  poas  os  demaas  esaudanaes  se  negam  a  esaudar  em  grupo  onde  esaoo

andígenas.
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Há casos maas graves, de debnaaes acalorados em sala de aula, quando o assunao

é  a  demarcaãoo  de  aerras  andígenas,  em  que,  segundo  relaaos,  ocorrem  bnruaaas

manafesaaãões  de racasmo (e  anclusave  ameaãas),  a  partr  de afirmaãões de que os

índaos  soo  preguaãosos  e  bnebnerrões,  e  que  apenas  aarapalham  o  progresso  e

prejudacam pessoas honesaas que apenas querem ganhar o poo com honestdade.

Um  professor  do  curso  de  Dareaao,  após  aermanar  o  mesarado  em  Dareaaos

Humanos, confessou arrependado queti “era muaao duro com os esaudanaes andígenas

em sala de aula, poas sempre achea que eles fossem ancapazes e que noo tnham o

dareaao  de  enarar  pelas  coaas  e  trar  o  lugar  de  ouaro  esaudanae  que  aeraa  maas

condaãões”.

Denare aodas as formas de racasmo, no enaanao, aalvez a maaor delas ocorra com

as daferenaes formas de conhecamenao, ou seja, negar ao ouaro (negro e/ou andígena),

a capacadade racaonal e de compeaêncaa de conhecamenao. Seus sabneres esaoo fora das

unaversadades, assunao que araaaremos maas à frenae.

Os povos indígenas e o combate ao racismo na educação superior

Desde a efetvaãoo em 2003, da prameara polítca de coaas, negros e índaos vêm

utlazando essa modaladade de  angresso, anacaalmenae na esaadual e depoas nas duas

federaas, aanda que com alaos níveas de evasoo. Na UCDB esae angresso é maas antgo,

vaa bnolsas cedadas pela anstauaãoo aos andígenas. Consaderando a presenãa ancapaenae

dos  povos  andígenas  na  educaãoo  superaor  e  com  o  anauaao  de  garantr  sua

permanêncaa, aeve anícao em 2006 uma parceraa enare a UCDB e a UEMS, que resulaou

no  Programa  Rede  de  Sabneres,  financaado  pela  Fundaãoo  Ford,  com  o  foco  na

“permanêncaa de andígenas na educaãoo superaor”.

Após  doas  anos,  em  2008,  essa  parceraa  anacaal  foa  esaendada  para  duas

unaversadades federaas (UFMS e UFGD), compondo uma rede enare as quaaro maaores

anstauaãões de ensano superaor de Maao Grosso do Sul, abnrangendo ao redor de 80%

dos esaudanaes andígenas nesse nível de ensano. Enare váraas anacaatvas, o Programa
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propõe um espaão anstaucaonal de acolhada aos esaudanaes andígenas, de convavêncaa,

acesso  a  auaoraas  e  monaaoraas  personalazadas,  foaocópaa  de  aexaos  acadêmacos,

anacaaãoo  caentífica,  auxílao  para  partcapaãoo  em  evenaos  acadêmacos,  organazaãoo

anual  do  enconaro  de  esaudanaes  andígenas,  palesaras  formatvas  para  docenaes  e

aécnacos  das  anstauaãões  (com  aemas  relacaonados  a  daversadade,  anaropologaa

andígena,  eac.),  enconaros  de  esaudo  sobnre  a  valorazaãoo  dos  sabneres  aradacaonaas

andígenas nas unaversadades.

O obnjetvo é craar espaãos reaas de daálogo anaerculaural, em que a daferenãa e a

daversadade sejam assumadas no anaeraor dessas anstauaãões e possam gerar espaãos de

negocaaãoo  enare  culauras.  Defendemos  que  esses  povos  aradacaonaas  bnuscam  os

espaãos da educaãoo superaor como forma de favorecer a consaruãoo da auaonomaa, a

gesaoo de seus aerraaóraos, assam como esaraaégaas de se apoderarem de ferramenaas

para daalogar com o mundo carcundanae, superando as prátcas de racasmo.

Nesaes últmos dez anos, veraficamos que o número de angressanaes é crescenae,

mas o índace de evasoo dos esaudanaes andígenas é consaanae, aanda que com algumas

varaaãões, dependendo do período e da unaversadade. A partr da craaãoo do programa

Rede de Sabneres, essa evasoo damanuau consaderavelmenae, porém permanece aanda

uma aaxa de desasaêncaa acama de 35% para esaudanaes andígenas que angressam em

cursos regulares.  Aqueles que enaram para cursar  a  lacencaaaura específica aêm um

resulaado  bnem  daferenaeti  aproxamadamenae  90%  aermanam  seus  cursos,  o  que

demonsara o quanao a unaversadade deve se adequar epasaemologacamenae às culauras

e aos conhecamenaos dos povos andígenas. 

Apesar  de  aodo  esse  conaexao  hasaóraco  conarárao  aos  povos  andígenas,  Maao

Grosso do Sul  é o esaado bnrasalearo que maas possua  jovens andígenas  na educaãoo

superaor,  ao  redor  de  1.500  alunos,  em  especaal,  nas  arês  unaversadades  púbnlacas

(UFMS, UFGD e UEMS) e na UCDB. 

No conaexao do Programa Rede de Sabneres, os andígenas passaram a demandar o

acesso à pós-graduaãoo. A partr de 2006, comeãaram a realazar-se no âmbnaao da UCDB
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oficanas de preparaãoo de andígenas para o angresso em programas de pós-graduaãoo,

anclusave  com  a  possabnaladade  de  pleaaear  bnolsas  para  os  aprovados.  Essas  oficanas

consastam em reaomar conceaaos bnásacos de meaodologaa e elabnoraãoo de projeaos de

pesquasa, assam como o auxílao andavadual na escolha de aemas, sugesaoo de auaores e

lanhas aeóracas e a elabnoraãoo concreaa de um projeao de pesquasa para concorrer nos

processos de seleãoo. Tendo sempre o cuadado de garantr, como campo empíraco, as

suas demandas e realadades e os seus sabneres.

A  educação  superior  e  os  povos  indígenas  -  relações  marcadas  pela  herança  do
período colonial 

As anacaatvas quanao ao acesso e permanêncaa dos índaos na educaãoo superaor

foram  marcadas  pelas  oraenaaãões  anstauídas  pela  Constauaãoo  de  1988  e

posaeraormenae na LDB (Lea 9394/96). Esae ordenamenao jurídaco favoreceu a enarada

de andígenas nas IES, amplaando-se consaderavelmenae nas décadas seguanaes.

Podemos  afirmar  que  a  adentdade  andígena  em  Maao  Grosso  do  Sul  foa

constauída hasaóraca e socaalmenae, sendo que esaa aãoo se deu a partr de marcas

culauraas específicas das relaãões de ser, poder e sabner e do momenao hasaóraco que as

legatmou,  ou  seja,  as  represenaaãões  que  percebnemos  na  aaualadade,  soo  produao

desaas correlaãões de poder assaméaracas, em que os andígenas foram “usados” como

moo  de  obnra  pelas  frenaes  de  colonazaãoo  e,  aao  contínuo,  usurpados  de  seus

aerraaóraos aradacaonaas, faao que vem marcando e reforãando as relaãões anjusaas de

subnalaernadades.

Como  forma  de  conaraposaãoo  a  esaa  saauaãoo  de  expropraaãoo  de  suas

dagnadades ou alaernatvas de fuauro, os povos andígenas passam a ocupar espaãos na

educaãoo superaor, como uma das aenaatvas de propor novas relaãões de sabneres e,

em  especaal,  a  vaabnaladade  de  produãoo  de  novas  sagnaficaãões  e  represenaaãões  a

respeaao  de  sa  mesmos,  assam  como  possabnaladades  de  auaodeaermanaãoo  e

susaenaabnaladade.
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Percebnemos que mesmo sendo um faao recenae essa bnusca dos povos andígenas

por acesso às IES, ele produz uma preocupaãoo dessas anstauaãões, as quaas aenaam

esaruaurar aãões e projeaos que possam apresenaar acesso e permanêncaa daferencaada

a esses povos aradacaonaas. 

A grande quesaoo que nos chama a aaenãoo,  noo é maas o acesso dos povos

andígenas, mas a permanêncaa e, sobnreaudo, a possabnaladade do daálogo anaerculaural,

ou aanda,  a capacadade de conaemplar os conhecamenaos andígenas no conaexao da

educaãoo superaor. Tendo em vasaa as váraas modaladades aauaas de polítcas de aãões

afirmatvas  de  acesso  às  unaversadades,  ressalaamos  que  a  ênfase  volaa-se  para  o

probnlema da permanêncaa.  Uma vez nas unaversadades,  dá-se a grande quesaoo do

embnaae enare os sabneres daversos, cosmologaas daversas, enfim, um embnaae epasaêmaco

e que muaaas vezes acabna gerando prátcas de racasmo.

Obnservamos,  dessa  maneara,  que  povos  com  sabneres  culauraas  e  processos

socaaas, culauraas e hasaóracos daferencaados, marcados pela exclusoo e que bnuscam na

formaãoo mecanasmos ouaros de luaa, comeãam a se firmar nas unaversadades.

Considerações Finais

Tanao no Brasal, como no resaanae da Améraca latna, especaalmenae após 1980,

os povos andígenas noo aêm maas aceaaado as polítcas púbnlacas de caráaer colonaalasaa,

com a massoo da chamada bnusca pela cavalazaãoo,  ou aanda,  com prátcas racasaas e

claenaelasaas a que hasaoracamenae lhes aem sado posaos. Hoje esses povos celebnram a

daversadade culaural como um valor a ser mantdo e a daferenãa que os poaencaalazam e

os aornam únacos.

Nos últmos dez anos, Maao Grosso do Sul aem alcanãado desaaque no cenárao

bnrasalearo, como sendo a províncaa com o maaor número de andígenas na educaãoo

superaor, presenãa consoladada hasaoracamenae, a partr das aãões do Programa Rede

de  Sabneres,  presenae  nas  quaaro  maaores  IES  do  esaado.  Demonsaram  conscaêncaa
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hasaóraca de que a auaonomaa é uma consaruãoo coletva, em que cabne a revalorazaãoo

da  língua  andígena,  das  prátcas  culauraas  e,  acredaaando  que  os  novos  sabneres  da

unaversadade, em daálogo com seus conhecamenaos aradacaonaas podem var a aer uma

perspectva de fuauro.
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