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RESUMO

Esse artigo analisa impactos da política nacional de acesso e permanência de
indígenas na universidade, considerando a experiência com o Programa Diversidade
na Universidade, do Ministério da Educação, desenvolvido por instituições locais, na
Reserva Indígena de Dourados, no período de 2003 e 2004. A partir de uma avaliação
da experiência e da análise documental de políticas públicas de âmbito federal,
considerou-se como positiva a ação realizada. No entanto, destaca-se a sua complexidade,
uma vez que o contexto universitário é composto por não-índios, que desconhecem e
não se interessam, em sua grande maioria, por se apropriar da diversidade cultural
proporcionada, de forma a garantir a identidade e a alteridade indígena no espaço
universitário. Sinaliza-se para a necessidade de maior atenção das políticas públicas
para a implementação de ações que visem garantir tanto o acesso como também a
permanência indígena, e que possibilitem a viabilização de estudos acadêmicos e
longitudinais que avaliem os impactos dessas políticas não só no contexto universitário,
mas, sobretudo no cotidiano das comunidades indígenas.
Palavras-Chave: política educacional – diversidade cultural – educação superior.

ABSTRACT

This article analyses the impacts from the national policy for access and
permanence of  Indians at university, regarding the experience with the Programa
Diversidade na Universidade, by the Education Ministry and developed by local institutions
in Dourados’ Indian Reservation Area during 2003 and 2004. Since an experience’s
evaluation and a documentary analysis of  public policies in the federal scope, it is been
considered positive the action carried out. However, the complexity is remarkable once
the universitarian context is composed by not-Indians, who ignore and are not interested,
mostly, in acquiring the cultural diversity offered in order to guarantee the indigenous
identity and alterity in the universitarian space. It should be pointed the necessity of
major care from the public policies for the improvement of  actions that intend to
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guarantee the indigenous access as well as their permanence and also that make possible
the feasibility of  academic and longitudinal studies that evaluate the impacts of  these
policies not only in the universitarian context but above all in indigenous communities’
daily life.
Keywords: educational policy – cultural diversity – superior education.

RESUMEN

En este artículo se analiza los impactos de la política nacional de acceso y
permanencia de indígenas en la universidad, considerando la experiencia con el Programa
de Diversidad en la Universidad, del Ministerio de la Educación, desarrollado por
instituciones locales, en la Reserva Indígena de Dourados, en el período de 2003 y
2004. A partir de una avaluación de la experiencia y del análisis documental de políticas
públicas de ámbito federal, se consideró como positiva la acción realizada. Entretanto,
se destaca su complejidad, una vez que el contexto universitario es compuesto por no
indígenas que desconocen y no se importan, en su gran mayoría, para se apropiar de la
diversidad cultural proporcionada, de manera a garantizar la identidad y la cualidad
indígena en el espacio universitario. Se señaliza para la necesidad de mayor atención de
las políticas públicas para la implementación de acciones que tengan como objetivo la
garantía tanto del acceso como también de la permanencia indígena, además de
posibilitar la viabilidad de estudios académicos y longitudinales que avalúen los impactos
de esas políticas no solamente en el contexto universitario, más, sobretodo en el cotidiano
de las comunidades indígenas.
Palabras-clave: política educacional – diversidad cultural – educación superior.

Este texto sintetiza reflexões produzidas por um grupo interdisciplinar e
interinstitucional de professores e pesquisadores, suscitadas a partir da implantação do
Programa Diversidade na Universidade do Ministério da Educação, realizado sob a
forma de curso, oferecido na Reserva Indígena de Dourados - RID. Essa experiência
permitiu inferir sobre 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 exclusivos para as comunidades indígenas e a admissão do sistema de
cotas nas universidades públicas. Portanto, o presente texto tem como objetivo contribuir
na formulação de políticas públicas, especialmente nos contextos locais e regionais, na
medida em que agrega elementos empíricos ao debate.

O Programa Diversidade na Universidade foi desenvolvido, em sua primeira
fase, pela então Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação
- SEMTEC/MEC4 , tendo por escopo “apoiar os Projetos Inovadores de Cursos e
colher subsídios para a formulação de políticas e de estratégias de inclusão social e de
combate à discriminação racial e étnica na educação média e superior” por meio da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC.

4 Após a reestruturação do Ministério da Educação o Programa Diversidade na Universidade ficou sob a responsabilidade da então criada
SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
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Esse projeto continua em andamento sob a coordenação da SECAD/MEC, identificado
como Projetos Inovadores de Cursos - PICs, abrindo para todos os estados brasileiros,
enquanto que na primeira fase apenas as instituições inseridas nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pará e Rio Grande do Sul poderiam se habilitar ao Programa, conforme consta no
documento “Manual para as Instituições Operadoras”, divulgado em 2003, podendo
ser observado no sítio do MEC na internet5 .

Em Dourados esse programa foi desenvolvido na RID, por duas instituições, a
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Comunitários – UEMS/PROEC e a Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público “Amigo do Índio” – AmI, esta última em parceria com o Centro
Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN. Ambos os projetos foram
direcionados para as comunidades Guarani6 , Kayowá7  e Terena8  e desenvolvidos no
período de 2003 a 2004. A finalidade das ações realizadas incidia na viabilização do
acesso e da permanência do indígena no contexto universitário.

As instituições promotoras submeteram seus projetos ao edital público,
divulgado pela SEMTEC/MEC, que previa, na primeira fase, uma avaliação pela
UNESCO - Organização Mundial Educativa, Científica e Cultural das Nações Unidas,
na qual eram exigidos alguns requisitos como a experiência institucional mínima de
três anos na oferta do curso, e o atendimento prioritário para as comunidades
afrodescendente e/ou indígena, de modo que, no mínimo, 50% das vagas deveriam ser
destinadas a essas comunidades. Com a aprovação dos projetos, sua implementação foi
monitorada pela SEMTEC/MEC, e posteriormente ficou sob a responsabilidade da
SECAD/MEC. O financiamento para o desenvolvimento dos projetos aprovados se
efetivou por meio da parceria entre o MEC e o BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

A aprovação dos dois projetos junto ao Programa Diversidade na Universidade,
da SECAD/MEC, para a RID traduz o envolvimento que as instituições de ensino
superior de Dourados mantêm com a comunidade indígena, especialmente porque
atenderam aos critérios de submissão dos projetos, sobretudo o que implicava a exigência
de experiência, por parte das instituições promotoras, de três anos na oferta de programas
e cursos de preparação de indígenas e/ou negros para o acesso ao ensino superior.

A UEMS9  foi implantada em 1994, com sede em Dourados-MS, cidade localizada
no interior do estado de Mato Grosso do Sul, sendo considerada a segunda maior
cidade do estado em termos demográficos (IBGE, 2000), com a finalidade de
interiorização do ensino superior no Mato Grosso do Sul.

Especialmente em relação às questões indígenas, a UEMS possui um Núcleo

5 O documento “Manual para as instituições operadoras” do Programa Diversidade na Universidade do Ministério da Educação, publicado
em 2003, está disponível no seguinte endereço eletrônico: < http://www.mec.gov.br/semtec/diversidade/ftp/manual.pdf  >. Acesso
realizado em 11 mar. 2006.
6 Os indígenas Ñandeva se autodenominam em todo o estado de Mato Grosso do Sul como Guarani.
7 Os Kayowá pertencem a grande nação Guarani.
8 Os Terena são do tronco lingüístico Aruak, sendo que os que estão situados na RID são originários da região dos municípios de
Aquidauana e Miranda.
9 Para maiores detalhes, consultar a home page institucional: < www.uems.br >
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de Pesquisas em Questões Indígenas – NUPEQI, que agrega diversos professores e
pesquisadores da Instituição nas diversas áreas de conhecimento e tem como objeto de
estudo, a princípio, as comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Dentro do
NUPEQI há um grupo de pesquisa, devidamente cadastrado junto ao Diretório de
Pesquisas do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
que estuda a educação indígena, como questão de alteridade e identidade.

Outro aspecto relevante a ser destacado refere-se à adoção do sistema de cotas,
que foi implementado após amplo processo de discussão interna nos colegiados
superiores da Instituição, iniciado em 2001. A UEMS adotou o sistema de cotas para o
vestibular a ser realizado em 2004, tendo sido considerada uma das pioneiras10  na
adoção das medidas de cotas, juntamente com a UnB - Universidade de Brasília, por
ter implantado de forma simultânea 30% de suas vagas para negros11  e índios. A
regulamentação desse vestibular, que incluía pela primeira vez o sistema de cotas na
Instituição, foi aprovada no dia 24 de agosto de 2003, através da Resolução nº 382/03.
Atualmente, são ofertados 20% das cotas para os negros e 10% para os indígenas.

A outra instituição promotora do Programa Diversidade na Universidade na
RID, é a “Amigo do Índio”12  que se constitui como uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, sem fins lucrativos. Foi fundada em 16 de maio de
2001, com a finalidade de apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e
manutenção da qualidade de vida dos índios e do seu meio ambiente, por meio de
atividades de educação profissional, especial e ambiental. Embora não se trate de uma
Instituição de Ensino, a AmI já manifestava  preocupação com o acesso dos indígenas
à Universidade, uma vez que se acreditava na possibilidade do desenvolvimento
sustentável dessa comunidade, por meio do acesso ao conhecimento e à
profissionalização inerente ao contexto universitário, o que contribuiu para a
sistematização da parceria da AmI com a UNIGRAN.

A UNIGRAN foi fundada em 1976, como Sociedade Civil da Grande Dourados
– SOCIGRAN, por ato de autorização de seus dois primeiros cursos superiores Direito
e Administração de Empresas junto ao MEC. Passou a adotar a nomenclatura
UNIGRAN13 , quando de seu credenciamento como Centro Universitário, em 1998. A
sistematização de sua atuação com a comunidade indígena ocorreu em 1999 quando,
em 15 de outubro, firma convênio com a FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Esse
convênio teve como objetivo a “realização de programas educacionais, ações e projetos
de formação, extensão, estudos e pesquisas nas diversas áreas do conhecimento junto
às comunidades indígenas do estado de Mato Grosso do Sul”, conforme disposto no
extrato do convênio 027/99, publicado no DOU nº 205, de 26.10.1999. Entre outras
especificidades desse convênio, ressalta-se que a UNIGRAN concede bolsas de estudos
para os alunos índios aprovados em seu processo de seleção para ensino superior,

10 Nesse sentido, ver artigo: Seminário debate sistema de cotas nas universidades públicas estaduais, disponível no seguinte endereço
eletrônico:< http://www.unale.org.br/M007/M0074021.asp?txtID_PRINCIPAL=469  >. Acesso realizado em: 26 fev. 2006.
11 A título de ilustração menciona-se que o regime de cotas da UEMS se refere ao negro e não ao afrodescendente, inclusive a comprovação do
atendimento ao critério de negritude se dá por meio de fotografias que são analisadas por uma comissão formada com representantes da própria
universidade e representantes das comunidades negras organizadas. O mesmo critério é adotado para os índios que contam com a participação
de representantes das comunidades indígenas nas comissões de avaliação.
12 Mais informações podem ser obtidas no sítio da instituição na internet: < www.amigodoindio.org.br >.
13 Vide o site institucional: www.unigran.br
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desde 2000, ano subseqüente à assinatura do convênio.
Em comum, os dois projetos se constituíram como cursos preparatórios

específicos para o ingresso do aluno indígena à Universidade. As diferenças ficaram
em relação à carga horária, turno de funcionamento do curso, conteúdos das disciplinas
que, de forma geral, tratavam dos conhecimentos contemplados pelo processo seletivo
universitário habitual. A AmI ainda procurou garantir um monitor falante da língua
específica de cada nação indígena que compõe a RID, para ser monitor durante o
desenvolvimento das aulas, que ora eram oferecidas dentro da RID, na aldeia Bororó,
no prédio do NAM e, quando se fazia necessário o uso de laboratórios, as aulas eram
oferecidas no espaço físico da UNIGRAN. Destacamos também que os professores
que ministraram aulas nesse projeto foram professores pesquisadores em questão
indígena.

A UEMS não desenvolveu o projeto apenas na RID, mas estendeu-o para as
outras Unidades da Instituição que contam com população indígena, como é o caso
dos municípios de Amambai e Aquidauana. Os ministrantes das aulas no curso oferecido
pela UEMS eram alunos dos mais variados cursos e professores.

Para facilitar a exposição dos dados e compreensão dos resultados, organizou-
se, a seguir, este texto em três seções. A primeira trata da descrição da comunidade
atendida, a segunda descreve e analisa a experiência desenvolvida e, por fim, a terceira
apresenta algumas considerações que apontam os possíveis desdobramentos e
perspectivas a partir dos resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto.

A Comunidade Indígena da Reserva Indígena de Dourados - RID

O projeto insere-se no contexto da reserva indígena de Dourados, denominada
hoje como Posto Indígena de Dourados - PID.  Os pressupostos que balizam esse
projeto são extraídos desse espaço cultural e geográfico construído pelos indígenas a
partir de 1925, quando foi doado aos indígenas um espaço territorial chamado de
Reserva Indígena Francisco Horta Barbosa (GRESSLER; SWENSON, 1988). A Reserva
Indígena teve sua área demarcada em função da doação feita pelo Presidente da Província
do Mato Grosso, por meio do Decreto nº 401, de 3/9/1915, constando de um lote de
terras de três mil e seiscentos hectares para a Reserva Indígena de Dourados, sendo
que o título definitivo de propriedade foi expedido em 26/10/1985, com uma área de
3.539 ha. (WENCESLAU, 1991).

A Reserva Indígena de Dourados – RID, dista 5 km do centro urbano de
Dourados, MS, contando com uma população de dez mil, cento e vinte e seis indígenas
(FUNASA, 2004).

Desde 1968 é conhecida a divisão da reserva em duas regiões distintas, tendo
como elemento divisor o Córrego Bororó. Essa divisão deu origem às aldeias Bororó
e Jaguapiru, sendo que na aldeia Bororó predominam as etnias Nhandeva e Kayowá, e  na
aldeia Jaguapiru prevalece a etnia Terena. As línguas maternas dessas nações são a guarani
e a terena14 . Destaca-se que se encontra um número considerável de mestiços decorrentes

14 Cumpre mencionar que a língua terena não é mais falada pelos próprios terenas que tomaram como língua usual o português.
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da miscigenação das etnias presentes na RID, assim como de não-indígenas, em ambas
as aldeias.

De modo geral, as comunidades indígenas dessas aldeias sobrevivem de uma
agricultura de subsistência, alicerçada na produção da mandioca, milho, feijão e outros
produtos, da “changa”15  em fazendas e destilarias de álcool, sendo que uma pequena
parcela ainda tenta produzir e comercializar o artesanato local, como colares, m´baracás
(chocalhos), tecelagens e similares.

A proximidade da RID do centro urbano de Dourados tem proporcionado o
deslocamento constante dos indígenas à cidade, engendrando acidentes nas estradas
tanto as que cortam como as que circundam a aldeia. Inclusive, é importante destacar
que a Reserva é cortada pela rodovia estadual MS 156 (YAMASHITA, 2002), que
apresenta um trânsito intenso de carros e caminhões em alta velocidade.

Na área educacional, a RID conta com três escolas de ensino fundamental, que
oferecem ensino bilíngüe, tendo como base o ensino na língua materna, o guarani, que
são as escolas: Francisco Hibiapina, Y’verá e Araporã. O ensino da língua terena é oferecido
somente na Escola Municipal “Francisco Meirelles”, localizada na área pertencente à
Missão Caiuá e administrada pelos membros da própria Missão, onde ocorre a maior
concentração de alunos indígenas dessa etnia. No que tange às últimas séries do ensino
fundamental, os indígenas têm como opções cursarem na Escola Tengatuí Marangatu,
Centro de Educação Unificado – CEU, localizada na Aldeia Jaguapiru, na escola da
Missão Caiuá16  ou na cidade de Dourados. O ensino médio a comunidade freqüenta
nas instituições de ensino localizadas no centro da cidade, especialmente o CEJAD -
Centro de Ensino de Jovens e Adultos de Dourados, que oferece ensino àqueles que
apresentam forte desnível em relação à idade/série. Nesse sentido, o número de indígenas
que chegam à UNIVERSIDADE ainda é pequeno, uma vez que o acesso aos níveis
mais altos de escolaridade vai se tornando cada vez mais escasso e difícil para essa
comunidade.

Além disso, não se podem desconsiderar as questões sociais, culturais e
econômicas que interferem nesse contexto, particularmente em virtude da proximidade
da Reserva com o centro urbano que vem possibilitando convívio intenso e influências
no modo de vida dessas comunidades, a indígena e a envolvente, constituída por não-
índios. As implicações dessa convivência têm incidido em ruptura no modo de vida e
na cultura da comunidade indígena. Problemas como suicídios, mendicância, exploração
trabalhista (por meio de contratos como a changa), uso de bebidas e drogas ilícitas, o
aparecimento de doenças não conhecidas pelo meio indígena como a cárie, dermatites,
a tuberculose, entre outras. Além disso, há o desuso da língua materna por muitos e a
apreensão de outros costumes e valores.

15 Prestação de serviços fora da aldeia em caráter temporário, na maior parte dos casos sem Carteira de Trabalho assinada.
16 A Missão Evangélica Caiuá foi organizada, com a participação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ao lado de outras igrejas, no ano
de 1928, com o intuito de atender, sobretudo na área da saúde, à população indígena da RID; para tanto construiu o Hospital Porta da Esperança
que, até o ano de 2002, era o único hospital no Brasil que internava para o tratamento da tuberculose.
17 Após propagação da morte por desnutrição de crianças indígenas na Reserva Indígena de Dourados pelos veículos de comunicação de massa,
intensificaram ações curativas e preventivas, inclusive houve a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) pela Assembléia
Legislativa do Estado, encerrada em 01 de dezembro de 2005. Os resultados dessa CPI podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico:
< http://www.campogrande.com/view.htm?id=315932 >. Acesso realizado em 11 de mar. 2006.
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Muitas ações já vêm sendo desenvolvidas, no sentido de contribuir com a solução
desses problemas. Pode-se mencionar que o número de suicídios e o índice de desnutrição
infantil têm diminuído17 . A FUNASA vem atuando de forma a garantir o bem-estar da
saúde indígena, a FUNAI vem viabilizando a preservação de suas terras, disponibilizando
os bens necessários à sobrevivência no espaço da RID. Em períodos específicos, há
sistemas de monitoramento e vigilância por parte da Polícia Especial da FUNAI, como
a denominada “Operação Sucuri”. Também, conta-se com o apoio da Polícia Federal
para impedir o tráfico de drogas e a venda de álcool, reduzindo a violência nas aldeias.
A Secretaria Municipal de Educação de Dourados mantém as escolas de ensino
fundamental e está trabalhado na formação continuada dos professores indígenas. Além
da atuação de organizações da sociedade civil, como a AmI, entre outras.

Uma dessas atividades constitui a construção do NAM - Núcleo de Atividades
Múltiplas, que serviu como lócus para o desenvolvimento do projeto da AmI.  O
NAM foi inaugurado em junho de 2001, localizado na Reserva Indígena de Dourados,
na Aldeia Jaguapiru, a partir de um convênio entre a UNIGRAN e a FUNAI, tendo
sido construído e mantido com os próprios recursos financeiros da UNIGRAN e
parcerias da AmI com empresas e instituições públicas e privadas, além da colaboração
dos professores, acadêmicos e, sobretudo, dos estudantes indígenas.

O processo arquitetônico adotado no NAM, assim como a concepção espacial
da edificação foi desenvolvido pela arquiteta, estudiosa das populações indígenas e
presidente da AmI, Ana Cristina Yamashita, após a realização de estudo científico e da
oitiva18  das lideranças e representações indígenas locais, resultando em um espaço de
convívio e interação dos povos indígenas que compõem a Reserva. Destaca-se que
para a construção do NAM foram envolvidos os próprios indígenas, que atuaram desde
o projeto até a conclusão da obra, como consultores e mesmo como construtores.

 Mas, a complexidade da questão tem demonstrado que os problemas ainda
não foram sanados, sobretudo as questões de ordem cultural, conforme já explicitado
por Baines19 :

Tentativas populares de argumentar que o índio na cidade “deixa de ser
índio” são fruto de um preconceito altamente pejorativo quanto ao índio, que o
congela no tempo e no espaço, colocando-o em oposição à vida urbana e

relegando-o ao atraso, à pobreza e à ignorância.

Pode-se afirmar que o Programa Diversidade na Universidade/Projeto Inovador
de Curso reúne em si condições que podem contribuir para a efetivação do acesso ao
ensino superior da comunidade indígena, na medida em que agrega conhecimento ao
aluno, permitindo a sua contraposição ao rótulo de “ignorante”, ao mesmo tempo em
que pretende garantir o seu direito à diferença. Mas por si só a existência de Programas
direcionados à comunidade indígena, não soluciona a questão. Não basta dar o acesso,

18 A “oitiva” consiste em ouvir as lideranças indígenas acerca das particularidades de cada etnia, com a finalidade de proporcionar a transposição
mais fidedigna do modo de construção indígena para o projeto e construção do ambientes atuais, uma vez que não existem mais os materiais de
construção empregados anteriormente, como as fibras de árvores, madeiras específicas, entre outros. Esse instrumento de consulta permeou
todo o processo de elaboração e execução do projeto.
19 BAINES, 2001, p. 1.
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o que as cotas por si garantem. É preciso qualificar o cotista para que ele ingresse na
universidade em condições semelhantes aos demais alunos, ao mesmo tempo em que
as instituições que recebem esses cotistas deveriam estar viabilizando os direitos à
diferença, atendendo às necessidades e às questões culturais de cada povo dentro de
suas especificidades.

A prática de projetos pedagógicos em um contexto de diversidade cultural é
uma questão complexa, pois quando se pressupõe o atendimento às especificidades
indígenas incidi-se sobre a discussão dos conceitos de identidade e alteridade.

Segundo Meliá20 ,

No processo de educação escolar dos indígenas a perda da alteridade e a
dissolução das diferenças são sentidas como ameaças reais, prementes e iniludíveis.
Essa perda e essa dissolução, para alguns, relacionam-se até de forma direta e
quase exclusiva com a escola. A escola seria um dos fatores decisivos de
generalização e uniformidade.

Nesse sentido, a universidade deve romper com um processo histórico de
generalização e uniformidade cultural (MELIÀ, 1999) para estabelecer um processo
pedagógico que viabilize alteridade e identidade.

O que se pretende apontar a partir dessa experiência é que a integração entre
essas duas questões, agregar conhecimento e garantir o direito à diferença, requer maiores
estudos e discussões mais sistematizadas entre instituições operadoras e os organismos
governamentais, pois se insere na complexa tarefa de concretização da concepção de
alteridade que se almeja construir. Nesse sentido, resgata-se a proposição do índio
mato-grossense do sul, Marcos Terena21 , que diz “posso ser o que você é, sem deixar
de ser quem sou”.

Outro aspecto relevante refere-se ao fato de esse programa permitir à
comunidade universitária conhecer, interagir e descobrir a complexidade que está por
trás do indígena contemporâneo, na medida em que o insere no contexto da universidade
previamente, constituindo-se assim como uma política de ação afirmativa, o que por
sua vez é um caminho necessário a ser percorrido no sentido de viabilizar a alteridade
e a identidade da comunidade indígena.

Assim, acredita-se, a exemplo do que ensinava Gramsci22 , que:

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente
descobertas ‘originais’; significa também, e sobretudo, difundir criticamente
verdades já descobertas, ‘socializá-las’ por assim dizer; transformá-las, portanto,
em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e
moral.

Diversidade na Universidade: as Experiências
Os projetos desenvolvidos na RID, dentro do contexto do Programa Diversidade

na Universidade da SECAD/MEC, caracterizados como Projetos Inovadores de Cursos,

20 MELIÁ, 1999, p. 11.
21 TERENA, 2003, p. 104.
22 GRAMSCI, 1995, p. 13.
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tiveram como objetivo instrumentalizar o aluno indígena concluinte do ensino médio
para o processo seletivo de ingresso à Universidade, de forma a otimizar o processo de
ensino-aprendizagem, contribuindo para amenizar a evasão e as dificuldades encontradas
no decorrer do ensino superior.

Com o desenvolvimento e conclusão dos projetos, passou-se a avaliar seus
resultados e os efeitos do programa no contexto da RID. Para tanto foram realizados
levantamentos e análises estatísticas como forma de avaliar o desempenho dos indígenas
na Universidade. Mas, sobretudo foi adotado, como abordagem teórico-metodológica,
o método qualitativo, que utilizou entrevistas direcionadas aos alunos indígenas, aos
alunos não-índios e aos professores universitários. Pretendia-se, assim, apreender a
realidade em toda a sua inteireza, considerando esse trabalho como fruto da Ciência
Humana, necessário ao trabalho com a comunidade indígena. Conforme explica
MARTINS23 :

[...] pode-se dizer que só haverá Ciência Humana se nos dirigirmos a maneira
como os indivíduos ou os grupos representam palavras para si mesmos utilizando
suas formas de significados, compõem discursos reais, revelam e ocultam neles
o que estão pensando ou dizendo, talvez desconhecido para eles mesmos, mais
ou menos o que desejam mas, de qualquer forma, deixam um conjunto de traços
verbais daqueles pensamentos que devem ser decifrados e restituídos, tanto quanto
possível, na sua vivacidade representativa.

Como resultado desse processo constatou-se que a equipe de professores,
técnicos, consultores, alunos participantes e alunos indígenas avaliaram positivamente
a realização dos projetos, indicando sua continuidade, sobretudo quando se observa a
escassez de ações afirmativas nesse sentido.

Em seus discursos os alunos egressos do projeto Diversidade na Universidade/
Projeto Inovador de Curso sentiram sua identidade garantida, uma vez que os cursos
desenvolvidos oportunizaram atendimento à comunidade indígena, e também
apontaram a ênfase na cultura indígena como eixo articulador de todas as atividades
propostas. A identidade ainda ficou garantida, quando os não-índios que atuaram nos
projetos não se colocaram como seres superiores, mas como aprendizes. É na interação
entre indígenas e não-indígenas que se pretendeu construir a identidade e a singularidade
dos indivíduos envolvidos, por se tratar de uma questão de alteridade, concebida no
sentido de ser o que o outro é, sem deixar de ser quem é (TERENA, 2003).

Ressalta-se que a bolsa concedida para os alunos indígenas dentro das perspectivas
do Programa Diversidade na Universidade/Projeto Inovador do Curso serviu como um
forte instrumento de incentivo aos estudos desses alunos, uma vez que possibilitou a
compra de alimentos, material para estudo e até mesmo roupa e sapato, julgadas como
importantes pelos alunos nesse momento em particular, principalmente se levar em conta
a realidade do cotidiano da comunidade envolvida, que está inserida em uma situação de
pobreza e carência material muito intensa, decorrentes da falta de condições econômicas
a que estão submetidos. Essas questões permitem inferir que a permanência dos alunos

23 MARTINS, 2001, p. 51.
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indígenas no contexto da universidade deve permear a adoção de mecanismos para a
concessão de bolsas de estudos para esse grupo, a exemplo do que previu o Programa
Diversidade na Universidade/Projeto Inovador de Curso.

Os resultados estatísticos alcançados pelos projetos foram extremamente
positivos, uma vez que os alunos conseguiram acessar às universidades envolvidas no
Projeto, particularmente a UEMS e a UNIGRAN. No entanto, esses resultados devem
ser cotejados com as condições que essas universidades oferecem para o acesso, uma
vez que a UEMS adota o sistema de cotas e a UNIGRAN tem política própria de
acesso e bolsas para a comunidade indígena. Nesse sentido, os alunos deixaram de
prestar o vestibular para ingresso na maior universidade pública do estado, a UFMS -
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por esta não adotar a política de cotas.

Os alunos foram aprovados em cursos de diversas áreas do conhecimento como:
Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Educação Física,
Matemática, Turismo, Serviço Social, Direito, Artes Visuais, Publicidade e Propaganda,
Letras e Ciências da Computação.

Destaca-se que os aprovados conseguiram sua entrada em cursos concorridos
como o de Enfermagem24 , o que demonstra a importância do projeto, uma vez que
permitiu viabilizar os interesses vocacionais dos alunos atrelados ao sonho de acesso
ao ensino superior. Esse dado é significativo, quando exteriorizado pela comunidade
indígena, pois implica sinalizar como positiva a política de cotas, sobretudo quando se
tem o número reduzido de indígenas concluintes do ensino médio.

Em termos gerais, a dificuldade encontrada no desenvolvimento do projeto
incidiu no número reduzido dos indígenas com condições de participar do projeto,
uma vez que o curso foi destinado aos egressos ou concluintes de ensino médio,
implicando vagas ociosas.

Em síntese, a experiência permitiu inferir sobre a necessidade da concentração
das ações públicas em duas direções, sendo a primeira voltada para o incentivo ao
ensino médio, com construção de escolas dentro da RID, com a abertura de vagas
incondicionadas a número mínimo de alunos por turma, além de outras ações afirmativas,
pois o ensino médio tem se constituído como um gargalo na formação escolar dessa
comunidade, o que possibilitaria a diminuição da procura dessa comunidade pelo sistema
supletivo de ensino.

A segunda direção focada pelos órgãos governamentais deveria estar centrada
nas políticas de ações afirmativas de permanência do índio na universidade, inclusive
com a destinação de bolsas de estudo, a exemplo do que já vem sendo implementado
no PROUNI (Programa Universidade para Todos), entre outras, pois não só as políticas
de acesso garantem a permanência dos alunos na universidade, mas, sobretudo há a
necessidade de sistematizar políticas públicas de permanência, o que se constitui nesse
momento como um desafio maior.

Ainda, destaca-se que as ações afirmativas que viabilizem a permanência indígena

24 O Curso de Enfermagem foi o mais concorrido na UEMS nos últimos anos. Segundo site da Instituição, em 2004 a relação candidato vaga
atingiu as seguintes relações: 22,18 candidatos para cada uma das vagas gerais, 3,63 candidatos para as vagas destinadas aos negros e 11,5
candidatos referentes às vagas indígenas. Em 2005 as relações de candidato por vaga foram: 20,07 candidatos para cada uma das vagas gerais, 2,38
candidatos para as vagas destinadas aos negros e 13,75 candidatos referentes às vagas indígenas. Esses dados podem ser acessados no seguinte
endereço eletrônico: < http://www.uems.br/vestibular/ >. Acesso realizado em 04 jun. 2006.
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no contexto universitário devem levar em conta que a alteridade indígena pressupõe a
vivência em comunidade, portanto as práticas pedagógicas a serem implementadas
devem ter como eixo fundamental a formação do homem coletivo e não do
desenvolvimento individualizado e competitivo. Conforme ensina Meliá25 :

[...] A ação pedagógica para a alteridade não é uma descoberta feita pela sociedade
ocidental e nacional para oferecer aos povos indígenas, muito pelo contrário: é o
que os povos indígenas podem ainda oferecer à sociedade nacional. Assim, não
há um problema de educação indígena, há sim uma solução indígena ao problema

da educação.

Considerações Finais

As dificuldades enfrentadas pelos alunos indígenas, refletidas em índices de
evasão e repetência dos universitários indígenas de modo geral têm sinalizado para a
importância de promover ações afirmativas de permanência, ainda por atuações
incipientes das universidades locais para conviver com a diversidade étnica,
particularmente a indígena. Acredita-se que esse processo também está relacionado
com a questão da interação entre os alunos indígenas e os professores não-índios.

De forma geral os professores universitários desconhecem o processo cultural
desses povos e, portanto, não entendem a forma de ser e de ver de cada aluno indígena.
Processo semelhante ocorre com os alunos não-índios que ainda não apreenderam a
cultura indígena em sua inteireza, o que acarreta dificuldades e, conseqüentemente,
rupturas no processo de ensino-aprendizagem, além das ações já citadas sobre a ausência
de políticas de permanência, necessárias para que se consolidem a identidade e a
alteridade indígena no contexto contemporâneo.

No entanto, é possível apontar que o grande problema está no distanciamento
do saber e do ser indígena que é desconhecido pelos não-índios, bem como sua falta de
interesse em estar apreendendo essa diversidade cultural, que implica, por sua vez, uma
ressignificação da identidade e o direito à alteridade dessas comunidades, nos ambientes
públicos como é o caso das universidades.

Embora alguns estudos26  de impacto do desempenho de cotistas na universidade
têm apontado para o nivelamento, em termos de notas obtidas, dos alunos cotistas
durante o processo de formação universitária, conforme resultados encontrados na
UFBa, ressalta-se que com a questão indígena a problemática adquire contornos
específicos em relação ao desempenho dos negros e afrodescendentes. Em Dourados,
até o presente momento, não há indícios que comprovem que, ao longo do processo
da formação universitária, os alunos indígenas passam a obter notas semelhantes aos
alunos não-indígenas, sobretudo se se levar em conta os índices de evasão. Nesse sentido,
aponta-se para a carência de estudos de avaliação de impacto dessa política no contexto
local, que levem em conta análises estatísticas longitudinais.

25 MELIÁ, 1999, p. 16.
26 Nesse sentido, ver matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo, em 13 dez. 2004, intitulada “Com boa nota, cotista precisa de recursos
<http://www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/dezembro2004/clipping041213_folha.html>. Acesso realizado em 4 mar. 2006.
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No entanto, cumpre ressaltar que a partir dessas experiências, as universidades
envolvidas, UNIGRAN e UEMS, vêm procurando desenvolver ações e medidas mais
intensas para garantir a permanência dos alunos. O primeiro passo tem sido a
implantação de projetos, que envolvem a comunidade universitária compostos de
seminários, mesas redondas e palestras, com a discussão das questões indígenas, focando
a complexidade e a riqueza de um ambiente universitário com diversidade cultural.
Mas, questiona-se essas medidas estariam conseguindo atender aos objetivos propostos?
Alunos e professores se interessam pelo assunto ou apenas se fazem presente? Ainda,
alunos e professores estão se fazendo presentes nessas ações? A priori, aponta-se para
respostas negativas.

Nesse sentido, sinaliza-se que nesse início de processo de construção de um
contexto em que a Universidade, de fato, tenta acolher a diversidade, partindo da garantia
da identidade e da alteridade indígena, carece de maiores investimentos e de atuações
mais incisivas por parte de gestores institucionais e dos órgãos governamentais,
preocupando-se, principalmente, em estar esclarecendo, estudando e pesquisando a
respeito das questões indígenas, para que no futuro talvez se encontre um caminho real
para atender às questões ligadas à identidade e à diversidade no contexto universitário.

Com isso, alerta-se para a necessidade de implementação de políticas públicas,
de ordem federal, estadual e municipal, destinadas à permanência dos indígenas na
Universidade, especialmente, nesse momento que se vem ampliando o número de
instituições que aderiram ao sistema de cotas e implanta-se o PROUNI - Programa
Universidade para Todos do MEC27 . Verifica-se, a partir da experiência concretizada e
do estudo realizado, que se não forem adotadas medidas complementares à política
pública de acesso que está em curso, as quais viabilizem a permanência da comunidade
indígena na universidade, criar-se-á um novo problema que rompe com o conceito de
diversidade na universidade que se pretende garantir.

27 Esse programa vem viabilizando bolsas de estudos nas instituições privadas para negros, índios, professores das redes públicas e alunos de
baixa renda, que freqüentaram a escola pública Nesse sentido, ver mais detalhes sobre o PROUNI no sítio do MEC na internet. Disponível em:
<http://prouni.mec.gov.br/prouni/ >. Acesso realizado em 20.11.2004.
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