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Resumo 
 

A proposta que está sendo apresentada constitui-se de uma pesquisa de campo composta por 
entrevistas realizadas com acadêmicos indígenas, de vários grupos étnicos, residentes de 
vários municípios de Mato Grosso do Sul. Vale informar que estes alunos aqui referidos 
estão devidamente matriculados nas IES – Instituições de Ensino Superior: UEMS – 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e UNIGRAN em cursos como os de: 
Pedagogia, Matemática, Geografia, História, Letras, Direito, Administração Rural e 
Enfermagem entre outros. Em ambas as IES, para os indígenas, foram elaborados 
mecanismos que incentivam a entrada e permanência destes. Nesse aspecto, a formação 
universitária chama a atenção dos não-índios em relaçao à tão propalada inclusão. Em 
decorrência disso verifica-se o engrossamento das fileiras acadêmicas por indígenas das 
mais variadas etnias existentes no estado de Mato Grosso do Sul, em universidades, tanto 
públicas como privadas. Desta forma, nesta pesquisa priorizamos as vozes indígenas, 
através de entrevistas, como fonte de dados, por meio das quais se desenha uma análise 
textual. É necessário destacar a importância da diversidade nas populações indígenas, 
agora fixadas no município de Dourados, e suas relações com a sociedade dos não 
indígenas. Assim sendo, nossa proposta é analisar como se dá a entrada, a permanência e a 
saída deles da universidade. Essa análise estará centrada nos aspectos de aproveitamento de 
conteúdos específicos oferecidos por cada curso, na forma como processam os 
conhecimentos oferecidos, bem como a tratamento didático/pedagógico utilizado durante as 
aulas . 
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Introdução  

 

Neste artigo, fez-se uma reflexão acerca dos aspectos de aproveitamento de 

conteúdos, na forma como processam os conhecimentos oferecidos pelos cursos bem como 

a tratamento didático/pedagógico utilizado. Necessário se faz inicialmente registrar que os 

indígenas são oriundos de escolas situadas nas aldeias; área rural; têm, em sua maioria; 

professores indígenas. Em suma, vêem de uma realidade cultural distantes do não- índio. 

Em contrapartida, a universidade caracteriza-se por um ensino voltado especificamente 

para o “não-índio”. Esta universidade que se propõe a receber este novo aluno, não esta 
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preparada para a diversidade. Os novos acadêmicos são admitidos, na UEMS passam 

pelo processo seletivo do vestibular, pelo sistema de cotas, na UNIGRAN o aluno 

ingressa na Instituição pelo processo do vestibular normal. Na primeira IES, é composta 

uma equipe para analisar a situação especial do candidato indígena. Na segunda, por 

esta não ter aderido ao sistema de cotas, o candidato passa pelo processo a que todos os 

inscritos seja indígena ou não, se submetem. 

No entanto, apesar de terem ultrapassado as barreiras impostas pela seleção do 

concurso vestibular, defrontam-se com questões ainda mais problemáticas, tendo em vista a 

diversidade cultural representada pela cultura e expressa pela linguagem. Assim, as normas, 

com que se deparam, na vida acadêmica, nas duas IES, são barreiras diferentes. Na aldeia 

eram regidos pela natureza, quando chove ou faz frio, não saem de casa. Não vão à escola, 

não trabalham. Na universidade, as normas são outras, com sol ou chuva, inverno ou verão 

não importam, há aula sempre. Nas aldeias, as barreira existiam, porem, dado o fato de 

viverem entre seus pares e com as mesmas culturas essas dificuldades eram  relevadas. 

Estavam habituados ao amparo pela legislação do direito ao ensino específico e 

diferenciado e,devido ao tratamento cultural, de costumes, crenças e a educação familiar 

recebidos.  

Sua entrada na universidade, sobretudo nas áreas referentes aos cursos de 

formação de professor, na perspectiva do ensino em universidades, elas, as 

universidades,  não fazem uma diferença, passando o indígena a ser apenas mais um na 

sala de aula, e sem a preocupação com as questões Culturais no processo ensino 

aprendizagem, deparamos com a situação de conflito interno de um povo. 

Na UEMS a situação é diversa dado ao fato da laicidade da instituição. Há os 

que não se preocupam com a situação existente, da mesma forma que há aqueles que se 

sensibilizam e vão em busca de alternativas. 

Segundo Leme (2009), muitas inquietações passaram a acompanhar o 

professor, principalmente quando observa o alto índice de desistência nas salas de aula. 

Muitas dessas inquietações são compartilhadas com outros professores e acadêmicos, 

que não conseguem acompanhar o curso passam a ser objeto de reflexão e pesquisa. 

Destas reflexões, depreendem-se problemas como dificuldade de atribuição de sentido 

ao lido e as de comunicação devido à falta de fluência além da singularidade de visão de 

mundo tendo em vista o contexto sócio-cultural destes acadêmicos, o universo das letras 

é coisa desprovida de significado para eles, não entendem para onde isso os levaria. 
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Considerações Gerais A Respeito Das Várias Situações Vivenciadas 

Necessario se faz, num primeiro momento, uma breve caracterização dos povos 

indígenas de Mato Grosso do Sul. CABRAL(2002), relata que embora o estado  

 

“apresente a segunda maior população indígena do Brasil, 
superior a 50.000 pessoas, não é possível encontrar diferenças 
profundas entre os pequenos grupos étnicos. São povos que 
foram, de certo modo, inseridos na sociedade brasileira, com 
“diversas estratégias de resistência cultural”. 

 

O Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do país e tem 

uma demanda reprimida, em decorrencia disso, a situação sociolingüística e cultural 

típica do Estado é diversificada tendo em vista ser uma região de fronteira onde se 

verifica o convívio permanente de três línguas oficiais, tais como: português, espanhol e 

guarani, e a existência de várias línguas indígenas, especialmente o guarani, o terena e o 

caiuá.  

Cada um destes povos traz bagagens diferenciadas, seja pelo repertório de suas 

culturas, seja por suas histórias. A situação de contato é, sem dúvida, o denominador 

comum a todos eles. 

Entretanto diferem entre si quanto ao grau de integração à sociedade nacional. 

Igualam-se, porém, como povos carecedores de políticas voltadas para a sua 

sobrevivência, fortalecimento e expansão. 

Por outro lado, as mudanças sociais, políticas e culturais estão postas e não há 

como negá-las, tanto na sociedade local, como regional e mundial. As novas tecnologias 

têm invadido as nossas vidas. Em todas as áreas, tanto no trabalho, na escola, em casa e 

nos diversos segmentos da sociedade, o avanço tecnológico tem expandido e é 

impossível fugir dessa realidade.  

Para Gonçalves et al (2000), esse contexto também denominado globalização se 

faz presente em todos os espaços, seja através das informações estabelecidas pelos 

contatos, seja pela tecnologia batendo nas portas e a necessidade de sobrevivência. 

Assim o rádio, a TV, a internet e outros meios às informações chegam a todos 

freqüentemente, oferecendo informações do cotidiano.  
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Com todo este instrumental, verificamos mudanças no modo de pensar, agir, e 

ver o mundo. Novas identidades estão sendo formadas e com novas expectativas Como 

sobrevivência neste novo mundo que se faz presente na vida das pessoas, logicamente 

estabelecendo outros valores. 

O Programa Diversidade na Universidade do Ministério da Educação, realizado 

sob a forma de curso, oferecido na Reserva Indígena de Dourados - RID, (...) permitiu 

inferir alguns aspectos que permeiam as discussões sobre as políticas de educação 

inclusiva, particularmente no que se refere ao debate entre a criação de cursos e 

instituições, sendo que são exclusivos para as comunidades indígenas, nos cursos 

superiores, e a admissão do sistema de cotas nas universidades públicas. Em Dourados, 

esse Programa foi desenvolvido na RID por duas instituições, a Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul – UEMS e a Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público “Amigo do Índio”– AmI, sendo esta uma parceria com o Centro Universitário 

da Grande Dourados – UNIGRAN. Ambos os projetos foram direcionados para as 

comunidades Guarani, Kayowá e Terena e desenvolvidos no período de 2003 a 2004. A 

finalidade das ações realizadas consistiu na viabilização do acesso e da permanência do 

indígena no contexto universitário. (WENCESLAU; REAL e YAMASHITA: 2007, 21-

8) 

Desta forma, fica claro que os indígenas de Dourados têm buscado a 

universidade, ora como nova possibilidade de integração ao mundo ocidental, ora em 

busca de uma outra escola, com novo tipo de ensinamento e a introdução da tradição em 

suas comunidades. No entanto, apesar da Constituição Federal de 1988 ter assegurado o 

direito à especificidade nos processos formais de educação para cada etnia, 

internamente, nas aldeias e ou reservas, a situação não acontece tão facilmente, pois há 

aqueles que entendem que o ensino deve ser específico e diferenciado e os que 

defendem o ensino igual ao da sociedade envolvente. Desta forma podemos concluir 

que as resistências internas e ocultas se fazem presentes, ora pelas próprias lideranças 

ora por professores não indígenas que se preocupam em não perder sua fonte de salário. 

Nesse sentido, buscar a construção de um saber, que tem como objetivo central a 

alteridade e a identidade, nem sempre é fácil assim como nem sempre existe a 

colaboração da própria comunidade e/ou do órgão tutelar. 

Apesar da tradição oral, o movimento de inter-relação, a escrita e o domínio da 

língua portuguesa é elemento imprescindível para a sobrevivência destas comunidades, 
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uma luta que, em muitos momentos, não está muito clara para cada um deles. Velasques 

diz: 

Fiquei cinco anos na escola!... Minha mãe falava que era para aprender a 
ler!... Ela teve que me colocar na escola para ver se me tirava do peito... Eu 
tinha seis anos, mas ainda mamava no peito!... Troquei de colégio e aí que 
aprendi... Mas... mesmo assim... esqueci muita coisa!... Depois de velha é que 
eu não vou aprender mesmo!... 

 

Antigamente as informações se davam somente de forma oral; hoje há outras 

formas e ações que provocam a desconexão com o passado para uma revolução no 

presente. Souza-1 diz que,  

 

estudei em Dourados e sempre retornava para lá!... Fiz o primário na Missão 
Caiuá e depois estudei na escola Presidente Vargas, fiz de Quinta a oitava, 
lá... o segundo grau, magistério, fiz lá na Chapada dos Guimarães no Colégio 
Americano, onde ganhei bolsa de estudos. Quando retornei, fiz o curso de 
Pedagogia e... depois parei de estudar... 
Hoje!?... estamos atualizando a questão educacional lá na aldeia, e inclusive 
lá estamos trabalhando com a educação escolar indígena!... Sabe?... Tem um 
parágrafo da Constituição que dá direito aos índios a trabalhar na língua 
materna. Assim, a gente está tentando fazer um trabalho em cima disso. 
Tentando um resgate da cultura para que os índios não esqueçam sua língua, 
sua cultura e sua tradição!... Isto tudo é muito difícil, difícil mesmo!... É 
devido a grande influência!... Vai levar bastante tempo para poder resolver 
este problema, mas... se houver uma continuidade consciente pode ter um 
resultado positivo futuramente. 

 

Para Velasques a situação do contato não foi fácil, como descreve a própria 

depoente 

Quando chegamos na cidade, o mais difícil, foi se acostumar, porque não 
falamos o idioma brasileiro, só falava o Guarani!... A língua do branco foi o 
mais difícil, conviver no meio deles, para falar do mesmo jeito deles, pois ás 
vezes falavam coisas que não era da compreensão!... A escola foi difícil, 
muito difícil, mesmo!... Por que o povo tirava muito sarro da gente, só porque 
a gente era índio!... Tinha que aprender a falar bem!... Esse período foi muito 
difícil!... Difícil mesmo!... mas graças a Deus conseguimos falar bem!... Meu 
pai falava castelhano e minha mãe Guarani!... Eu?... Na verdade eu acho 
difícil falar o guarani, muitas coisas eu falo! Outras já esqueci!... Tenho que 
lembrar para ver como se fala!... Nós sabíamos duas línguas, antes de vir para 
a cidade, a gente sabia o Guarani, do índio e do paraguaio, mas não sabia 
falar o português!... Estudei só até a terceira série!... Depois achei melhor 
arrumar marido e parei com estudo. 

 

 

Com passos largos, o Estado do Mato Grosso do Sul cria, na cidade de 

Dourados, um curso de formação de professores indígenas para o Magistério, 

equivalente ao Ensino Médio onde se valoriza a cultura, a terra e a língua.  
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Alguns anos depois, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul começa a 

discutir a criação de um ensino superior específico e diferenciado para a comunidade 

indígena Guarani- Kayowá e Ñandeva. No entanto, não logra êxito e a Universidade 

Federal da Grande Dourados - UFGD consegue implantar o curso que tem, como 

objetivo, formar professores para as comunidades indígenas, com conhecimentos de 

áreas especificas e dentro das especificidade cultural do povo Guarani. Para Souza 2, 

 

Foi muito difícil faze a faculdade..., era muito longe..., dependia de ônibus e 
de bicicleta... A gente ia e vinha todo dia. Foi muito difícil. Um dia... tive um 
problema lá na faculdade..., era dia de planta..., tinha que planta... tinha que 
come... Faltei na aula e acabei que reprovei, mas agora to formada e consigo 
fazer um bom trabalho na escola onde trabalho. Mas... tudo é muito difícil... 
para o índio, hoje é mais fácil.... Tem até curso só pra índio. 

 

Mesmo antes do magistério indígena e do curso superior específicos para os 

Guarani, uma instituição de ensino superior particular, a UNIGRAN- Centro 

Universitário da Grande Dourados, vinha oferecendo meia bolsa de estudos para todos 

os indígenas, que quisessem e passassem no vestibular, nos mais variados cursos. 

Salienta-se que a outra parte da mensalidade foi paga pela FUNAI local através de 

convênio da instituição com este órgão tutelar. 

É importante destacar que nem a entrada, nem o ensino são específicos para 

cada povo que se faz presente na instituição. Todos deveriam se misturar com os outros, 

tendo comportamentos e resultados iguais. Entretanto, não é o que acontece, dadas as 

circunstâncias culturais, os acadêmicos indígenas não conseguem inserir-se 

verdadeiramente no contexto. Não dominam o repertório de conhecimentos que os não-

índios dominam, não dominam o processo de recepção da língua culta, padrão escrita, 

nem mesmo o de produção escrito. Os Guarani, por exemplo, têm uma forma diversa de 

construção das frases. Dentre muitos aspectos, podemos citar o fato de que as frases 

construídas por eles normalmente começam pelo objeto direto e, depois do verbo é que 

inserem o sujeito. 

Além disso, há o choque ideológico. O embate outrora travado apenas em 

circunstância esporádicas de contato passou para o dia-a-dia, tanto em sala de aula 

quanto fora dela, nos corredores da universidade como nos trajetos de ida e vinda da 

aldeia para universidade. 

Discutir com colegas e professores torna-se difícil. Neste ambiente agora 

heterogêneo, são minorias, além do mais não conseguem acompanhar a linha de 
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raciocínio dos não índios, não que sejam incapazes, mas porque têm uma forma própria 

de ver o mundo e posicionar-se nele. 

 

A Formação Dos Indígenas De Dourados Em Ms 

 

O processo de formação dos indígenas hoje passa por transição, e muitos dos 

problemas que aparecem através de conflitos fazem parte da rotina da universidade, que 

não vê, ou não quer ver, a crise que se estabelece representada pelo descontentamento, a 

não aprovação e a desistência.  

Nos depoimentos, tornam-se evidente as dificuldades de entendimento do 

processo estabelecido na e pela academia, de sua função e objetivos com a criação de 

uma nova perspectiva de vida para os alunos indígenas.  

Foi na pesquisa de campo, por meio de entrevistas, que se observou que os 

estudantes da UEMS e da UNIGRAN passam por situações complicadas, assim como a 

marginação do colega ao lado e seu próprio afastamento do mundo universitário em que 

está vivendo, através do silencio e da formação de grupos estritamente indígenas onde 

discutem as dificuldades encontradas neste mundo feito pela sociedade envolvente.  

Nesse processo, a formação universitária chama a atenção dos não-índios para o 

caso da tão propalada inclusão, considerando o engrossamento dos indígenas nas fileiras 

acadêmicas, sendo públicas ou privadas. Mais especificamente, isso ocorre nas 

universidades da cidade de Dourados, tendo em vista o elevado número de indígenas 

local e regional que procuram por elas. Com sua entrada na Universidade aspira-se a 

“igualdade”, sobretudo nas áreas referentes aos cursos de formação de professor, como: 

Pedagogia, Matemática, Geografia, História, Letras e outras como: Administração Rural 

e Enfermagem, mesmo assim as barreiras não acabaram. A faculdade e o morar na 

cidade complicam tambem a vida de Moreira, 

 

Aqui na cidade... tudo é mais difícil... tudo! Sem saber ler, escrever, 
trabalhando para os outros, tem que limpar chão, lavar roupa, tem que ser do 
jeito que eles querem, aí sofremos um pouco. 
Agora que faço a faculdade e tem bolsa do governo fica um pouco mais 
fácil..., mas os outros não gostam de ficar junto com a jente... É muito dificil 
estudar do jeito que eles querem... meu irmão veio para cá e acabou voltando 
para casa lá aldeia e disse que não quer mais. 
Eu ainda vou tentar... quem sabe eu consigo. É dificil ler no portugues... 
agora aprendi a usa o discionário e algumas vezes entendo... outras ainda não 
entendo.  
Nesse estudo com todo mundo junto acaba ficando mais facil... não é mais 
facil... mas... pelo menos eu aqui não tenho vergonha de perguntar. 
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Há o confronto com situações ligadas à concorrência e a preocupação com as 

notas para sua aprovação. Assim, as normas com que se deparam na vida acadêmica são 

iguais para todos, sem o amparo pela legislação do direito ao ensino específico e 

diferenciado.  

A escolha do trabalho mediante entrevistas não foi por acaso: primamos pela 

oralidade onde existem interlocutores, onde há uma interpelação entre o entrevistado e o 

entrevistador, o que permite a reconstrução paulatina tendo como base o espaço-

temporal. Assim, as vozes são retomadas no sentido de sua ressignificação. 

A importância da universidade para estes estudantes seria interessante na medida 

em que fosse compreendida a educação tradicional do povo, concretizada no dia-a-dia. 

Com a tradição oral a escrita está alheia ao processo cultural tradicional e, 

institucionalizado na própria universidade, desta forma os manuais não seriam 

necessários. 

Mas o que fazer diante desta situação com a presença do texto escrito, norma do 

mundo ocidental? 

A oralidade, apesar de utilizada por antropólogos, historiadores e outros, não 

serve na academia, o que provoca mudanças no processo próprio de aprendizagem do 

indígena e torna necessário conhecer, aperfeiçoar e aceitar a magia das LETRAS e da 

ESCRITA. 

Esta nova realidade dá um novo significado que deverá instrumentalizar o 

acadêmico, indígena e sua inserção. Entretanto, por intermédio da palavra escrita, 

grafada, é que se darão as mais importantes negociações e garantias legais para sua 

permanência na universidade, seja ela qual for. O mundo ocidental é basicamente 

construído na e por meio da escrita.  

 

Considerações Finais 

 

A discussão do ensino superior se encontra entre a Cruz e a Espada, está na 

fronteira da discussão desencadeada nas comunidades indígenas tradicionais e as não 

tradicionais, aquelas que não mantêm nem a língua de seu próprio povo. 

Será que mudaram as armas de luta? No passado a manutenção da língua 

representava as armas; hoje seriam a línguas portuguesas e a mudança de 
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comportamento os elementos para desencadear o processo de aprendizagem no Ensino 

Fundamental, Médio ou Superior? 

Para discutir e chegar a momentos de ações, temos que fazer o processo de 

reflexão cultural, tendo a preocupação com a continuidade, a responsabilidade e futuras 

ações. Pensar o currículo escolar não é apenas pensar uma seleção da cultura do mundo 

dos não indígenas. Deve surgir como algo real das próprias condições e necessidade 

para o sistema educacional através de um programa de intenções e que possa ser sempre 

reinterpretado. 

Na realidade, não existe uma resposta técnica, pronta e acabada, soluções ou 

receitas onde tudo está pronto sem necessidade de nenhuma mudança. 

Ainda o debate cultural e nas bases, representadas pelas aldeias, é a forma de 

composição de forma precisa para todos e com consenso. Consenso esse que pode ou 

não agradar a todos, seja do governo, das ONGs, ou outras instituições. 
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