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Prefácio
Povos indígenas e educação superior

Antonio Carlos de Souza Lima1

Os cursos específi cos e os programas de ação afi rmativa dirigidos aos 
povos indígenas no Brasil cumprem hoje mais de uma década de existên-
cia. Trata-se de um bom período para avaliarmos seus sucessos e proble-
mas, retirando deles lições aprendidas e novos desafi os.  

É nesse quadro que esse livro é especialmente valioso. O Programa 
Rede de Saberes, iniciou em 2005 sob a coordenação geral de Antonio 
Brand, com recursos alocados a partir do projeto Trilhas de conhecimen-
tos: o Ensino Superior de indígenas, a partir de dotação da Fundação 
Ford a partir de sua Pathways to High er Education Initiative, ao La-
boratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento (La-
ced)/Museu Nacional UFRJ, sob minha coordenação. Rede de Saberes 
tornou-se rapidamente um caso de evidente sucesso. Pelas mudanças na 
sistemática de fi nanciamento logo ganharia sua própria dotação direta-
mente da Fundação Ford, e seguiu ao longo desse período até o momen-
to numa rota de permanente aperfeiçoamento e crescimento. 

De uma reunião preliminar em que poucos alunos indígenas foram 
identifi cados, para encontros de universitários indígenas com crescente 
participação, a alunos que vêm se tornando importantes atores sociais 
no cenário local e nacional, o protagonismo dos universitários indígenas 
demonstra o maior sucesso do programa e chama atenção às agências 
de fomento e da administração pública para a presença indígena fora da 
Amazônia.

A sólida equipe que fundou o projeto e pôde superar a perda ines-
timável de Antonio Brand e dar curso às atividades do Programa, nos 
apresenta um relato minucioso de sua experiência na gestão cotidiana do 

1 Antonio Carlos de Souza Lima é antropólogo, professor associado de Etnologia do 
Departamento de Antropologia do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, onde co-coordena o Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e De-
senvolvimento (Laced). Pesquisador IB do CNPq e Bolsista do Cientistas do Nosso 
Estado, da Faperj.
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projeto. Com a ajuda de Fernando Vianna, sistematizam aqui mais de 
oito anos de atividades ininterruptas. Creio que todas as instituições que 
lidam com indígenas no Ensino Superior têm muito a aprender com essa 
experiência e mais ainda com o esforço de sistematizá-la. Precisamos 
aprender e reelaborar nossas atividades dia a dia, nos depurando dos 
preconceitos, dos ranços tutelares, das pretensões de guiar os passos dos 
indígenas que muitos “brancos” ainda têm.

É aqui, sobretudo, que a experiência do Rede de Saberes traz-nos en-
sinamentos vitais. A organização do II Encontro Nacional de Estudantes 
Indígenas, realizado de 04 a 07 de agosto de 2014, em Campo Grande, 
foi a melhor demonstração do que de melhor o programa foi capaz de 
gerar: o pleno apoio à autonomia indígena2. 

2 Ver: http://enei2014.com Acessado em: 1 set. 2014.



Introdução
Primeiras aproximações

Este texto focaliza a presença de indígenas no Ensino Superior brasileiro, 
sobretudo o que se pode fazer para apoiá-la e os signifi cados associados 
a tal apoio. Aborda, em específi co, as experiências nesse sentido que, 
gestadas a partir do Núcleo de Estudos e Pesquisa das Populações Indí-
genas (Neppi), de Campo Grande, e impulsionadas pela realidade advin-
da de uma política de cotas na Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (UEMS), viriam a frutifi car numa parceria interinstitucional para 
desenvolvimento de atividades de vasta abrangência no estado. Trata-se 
do Programa Rede de Saberes – permanência de indígenas no Ensino Su-
perior, fi nanciado pela Fundação Ford desde a época de sua formatação 
inicial, em fi ns de 2005.

À parceria inicial, como veremos, depois se somariam as Universi-
dade Federais de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Grande Dourados 
(UFGD). Outras instituições sul-mato-grossenses de Ensino Superior, 
privadas, também contam com indígenas matriculados, os quais não 
deixam de ser eventualmente chamadas a participar de atividades do 
programa. Pelo fato de elas não fazerem formalmente parte da parce-
ria, porém, a integração de seus alunos às dinâmicas do Rede não é tão 
intensa como a dos matriculados na UCDB, na UEMS, na UFMS e na 
UFGD. Trata-se de um universo de mais de 800 acadêmicos indígenas, 
número que gira ao redor de 740, ou cerca de 90% do total, quando 
restringimos nossa observação às quatro universidades mencionadas.3

Contribuir para a permanência desses estudantes no Ensino Supe-
rior signifi ca, no âmbito do programa em questão, viabilizar que suas 
trajetórias individuais ganhem um sentido coletivo, construído na pró-
pria confl uência entre elas, no fortalecimento da temática e da presen-
ça indígena no ambiente universitário e na focalização de seus vínculos 
com as comunidades de onde provêm. O apoio que para tanto lhes é 

3 As estimativas são da própria equipe do programa, com base num levantamento sobre 
o perfi l dos acadêmicos indígenas de Mato Grosso do Sul que está por atualizar-se.
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oferecido opera em várias frentes. O Programa Rede de Saberes não 
dispõe das condições nem do mandato institucional para atuar no nível 
mais elementar das necessidades referentes à “casa, comida e transpor-
te”. Na prática das relações humanas entre as equipes de trabalho e os 
alunos, porém, o apoio tem de começar precisamente nesse nível, bem 
como no amparo emocional para que eles possam enfrentar difi culdades 
que, tendo aí sua dimensão mais básica, muitas vezes se ligam à adap-
tação aos meios universitário e urbano e à vida afastada dos parentes.

Mais propriamente, as ações desenvolvidas são outras. Passam pela 
facilitação do acesso a materiais didáticos, na forma de pagamento de 
fotocópias e montagem de coleções de livros didáticos para consulta, 
e pela disponibilização de estruturas de suporte à execução de tarefas 
acadêmicas: equipamentos e salas de informática. Avançam, também, 
para uma assistência ao aluno no tocante seja à assimilação dos conteú-
dos tratados em sala de aula e em textos de estudo, seja à expansão dos 
seus recursos de construção de conhecimento: cursos extras de línguas 
e informática; tutorias de matérias específi cas; ofi cinas de elaboração de 
projetos e incentivo à participação em grupos de pesquisa; organização 
de seminários e encontros nos quais a condição de acadêmico indígena 
é valorizada e colocada em relação com discussões mais amplas sobre a 
realidade de suas comunidades. Por fi m, há um investimento no sentido 
de que os não índios que compõem o cotidiano das universidades – cor-
pos docente, discente e administrativo – revejam e ampliem seu reper-
tório refl exivo sobre a questão indígena, de modo a poderem conviver 
melhor com aqueles que, trazendo-a “em carne e osso” aos ambientes 
em questão, constituem a direta razão de ser do programa.

A tarefa é complexa, sobretudo quando se lida, por um lado, com 
uma grande diversidade de situações nos locais de origem dos estudantes 
indígenas; por outro, com um meio social que lhes tem sido historica-
mente agressivo, sob a marca de confl itos em torno da posse da terra que, 
chegando muitas vezes a formas extremas de violência, acompanham-se 
de visões sobre os índios de corte predominantemente discriminatório e 
estereotipado. Difi culdade adicional em meio a esse quadro é lidar com 
culturas, procedimentos e instrumentos institucionais de quatro univer-
sidades distintas: uma de caráter privado/comunitário (UCDB), uma li-
gada ao sistema estadual de ensino público (UEMS) e outras duas, ao 
federal (UFMS e UFGD).
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Esses aspectos serão observados com mais vagar nas próximas pá-
ginas. Introdutoriamente, cabe destacar que o conjunto de ações enfei-
xadas pelo Rede de Saberes veio a vicejar num meio em que havia pes-
quisadores com longo acúmulo de trabalho com povos e comunidades 
indígenas sul-mato-grossenses, capazes de reconhecer a preexistente e 
consolidada vontade indígena de estar no Ensino Superior. Testemunhos 
de estudantes que contaram ou ainda contam com o apoio do programa 
revelam signifi cativos esforços pessoais, familiares e comunitários por 
trás da viabilização da chegada à Universidade – esforços que, ao con-
trário de diminuir, ganharam ainda mais razão para serem envidados 
com o programa. Nesse contexto, o que de imediato poderia parecer um 
conjunto de pequenas ajudas oferecidas pelo programa acaba por gerar 
um efeito, senão de libertação, ao menos de amenização de necessidades 
básicas que, em muitos casos, obstaculizam frontalmente a permanência 
de indígenas no Ensino Superior, gerando desânimo e evasão.

O apoio a projetos pessoais de luta contra as adversidades materiais 
com vistas à conclusão de um curso universitário, embora corresponda a 
uma das dimensões do Programa Rede de Saberes, não resume seus sen-
tidos. Esta proposta ajuda a criar um ambiente propício a que, antes de 
tudo, os ingressados na Universidade contrariem as fortes pressões em 
termos de discriminação e estereotipia para afi rmar-se individualmente 
como indígenas. Ao mesmo tempo em que assim se afi rmam, encon-
tram a possibilidade de travar relações com outros de mesma condição e 
trajetória semelhante, todos estimulados a envolver-se numa muito rica 
troca de impressões, informações, apoios, o que muitas vezes passa por 
reavivar, no contexto universitário, redes de parentesco e conhecimen-
tos mútuos que vêm das aldeias. É num ambiente assim, favorecedor 
das interações fundadas na condição indígena, que o programa apoia o 
estudante a engajar-se nos estudos e em projetos de pesquisa, apoio que 
ganha sentido extra, da ordem do coletivo.

Ao longo de quase dez anos de desenvolvimento, o Rede vem se con-
solidando como um espaço a partir do qual se articulam múltiplas inicia-
tivas envolvendo acadêmicos indígenas – articulações entre os próprios 
estudantes, entre estes e as equipes executoras do programa, entre essas 
duas partes e outros atores, aí incluídos as comunidades de origem dos 
primeiros, membros de outros grupos indígenas, bem como agentes e 
instituições da sociedade mais abrangente. Esse processo de tessitura de 
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redes a partir do ambiente universitário e da condição indígena abriga 
um duplo potencial transformador: da Universidade, como ambiente de 
produção de conhecimento, e do lugar dos índios na sociedade brasilei-
ra. Ademais, apesar do foco na permanência, o programa acaba por ser 
uma forma de intervenção – às vezes mais direta; outras, mais indireta 
– em todo o ciclo que começa no Ensino Básico, passa pelo acesso ao 
Superior e se estende aos propósitos da formação de profi ssionais e inte-
lectuais indígenas.

No momento pre sente, a iniciativa sul-mato-grossense após passar 
por etapa adicional de fi nanciamento da Fundação Ford, mais curta, 
conta com cronograma de desembolsos de dois anos, ainda que com me-
nos recursos do que as anteriores. A cada contrato surge o “fantasma” 
de que possivelmente, seja o derradeiro. A situação expõe um dilema 
bem característico das ações indigenistas em nosso país: como fazer para 
que aquilo que começa, mediante doações internacionais, provenham 
estas de outros Estados, organismos multilaterais ou entidades de direito 
privado, prolongue-se, ao menos como fonte de inspiração, no plano das 
políticas públicas?

Independentemente do que vier pela frente no caso em tela, a ocasião 
parece oportuna para uma tentativa de sistematização das experiências 
acumuladas no seu âmbito e de exploração dos seus signifi cados. Tal 
é o objetivo destas páginas, elaboradas inicialmente por um consultor 
(Fernando de Luiz Brito Vianna), a partir da leitura de material escrito 
sobre o Programa Rede de Saberes4, de contatos diretos com seus par-
ticipantes, mantidos durante duas visitas aos ambientes em que ele se 
desenvolve (9 a 18/06 e 15 a 20/08/2011), além do recurso a fontes de 
informações e interpretações que, situando-o na realidade mais ampla 
em que tem lugar, ajudam a melhor compreendê-lo. Após este primeiro 
estudo realizado pelo consultor em 2011, a própria equipe do Programa 
Rede de Saberes debruçou-se sobre estes dados para atualizá-los e dar 
uma visão a partir de dentro, complementando as informações.

Adiante, após uma contextualização geral da problemática do Ensi-
no Superior para indígenas no Brasil, o texto trata de apresentar o que 
pode ser visto como o cenário e os antecedentes mais diretamente ligados 
à criação do programa. Dedica-se, então, a duas tarefas entrelaçadas: 

4 Esses materiais encontram-se discriminados na entrada Rede de Saberes da lista de 
Referências Bibliográfi cas apresentadas por ordem alfabética, ao fi nal destas páginas.
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descrição de sua arquitetura geral e narração dos seus processos de im-
plantação e desenvolvimento até o momento atual (até o fi m de 2011 a 
narrativa foi feita pelo consultor e até a atualidade pela equipe do pro-
grama). Após estas etapas iniciais o texto destaca tópicos e questões para 
uma refl exão que, embora comprometida com a realidade específi ca do 
Programa Rede de Saberes, pretende abrir caminhos de conexão com 
iniciativas correlatas e com políticas de Ensino Superior e de educação 
escolar indígena em geral.





Ensino Superior para indígenas

A ocupação do espaço universitário, ou a conquista da formação em ní-
vel superior, pode ser considerada uma das mais importantes dimensões 
da luta de indivíduos e coletivos indígenas por um lugar digno na socie-
dade brasileira. O esforço para inverter os papéis de conquistador e con-
quistado, ou ao menos minorar as desigualdades aí implicadas, vem de 
longa data, e tem na garantia da posse da terra um aspecto fundamental 
e ainda hoje não plenamente solucionado – o que, em Mato Grosso do 
Sul, assume contornos especialmente marcados. É como capítulo recen-
tíssimo que entra nessa história a escolarização indígena em bases não de 
imposição, mas de atenção aos anseios de seu público-alvo.

O que hoje há de solidez institucional em tal proposta foi e tem sido 
desenhado, sobretudo a partir dos anos 1990, na esteira do novo quadro 
de reconhecimento de direitos proporcionado pela Constituição Federal 
de 1988. O conjunto de iniciativas e normatizações no plano das políti-
cas públicas de educação que teve vez de lá para cá aplainou o terreno 
para que os índios que vivem no Brasil passassem a acessar uma escola 
que se pretende instrumento não mais de sua assimilação ao conjun-
to da população nacional, senão, agora, de seu direito a ser quem são, 
“segundo seus usos costumes e tradições” (Art. 231, Const. de 1988). 
Esse novo modelo, o de uma educação escolar indígena ‘específi ca, di-
ferenciada (idealmente bilíngue) e intercultural’, é ainda uma promessa 
ideológica em vias de institucionalização: muito longe de já se ter con-
cretizado plena e satisfatoriamente, guarda, à espera de equacionamen-
to, graves problemas e desafi os ao nível fundamental e, ainda mais, no 
nível médio. De um certo ponto de vista, porém, sua entrada em cena 
nas últimas décadas é um dos elementos que está na base daquilo que in-
teressa aqui discutir: o adensamento das condições da presença indígena 
nas universidades brasileiras, algo que se dá numa fatia temporal ainda 
mais recente – em especial, de 2001 aos dias que correm.

Indígenas chegados antes disso ao Ensino Superior do país decer-
to houve. Em boa parte dos casos conhecidos, trata-se de indivíduos 
que lograram obter respaldo fi nanceiro da Fundação Nacional do Índio 
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(Funai) para estudar em instituições privadas. Ainda em 1985, pesquisa 
baseada em levantamento interno do órgão indigenista dava conta do 
apoio deste a cerca de 200 indígenas matriculados no Ensino Superior 
privado, em diversos pontos do país (SOUZA, 2003). Para além de toda 
a crítica que se possa fazer a essa primeira “política de bolsas” da Funai 
– implementada de modo pouco transparente, como soluções ad hoc, 
individualizadas e desacompanhadas de propósitos globais claros e va-
lores bem-defi nidos5 –, é preciso notar que ela seguiu vigente, embora 
substantivamente transformada.

Tal transformação se deu mediante uma sequência de Portarias bai-
xadas pela presidência da Funai (2006, 2009a e 2009b), a segunda das 
quais, ao alterar o conteúdo da primeira, sendo a que atualmente impor-
ta.6 Por força das Portarias em questão, as “bolsas” deixaram a alçada 
do “caso a caso individual”, por assim dizer, e foram transferidas para 
o “caso a caso institucional”. A Funai dava-lhes abrigo numa política 
mais ampla: a de celebração de convênios específi cos com determina-
das instituições de Ensino Superior, públicas e privadas – neste segundo 
caso, inclusive com a universidade comunitária que compõem o Rede de 
Saberes, a UCDB.7 Se, antes da série de Portarias, a Funai avaliava a pos-
sibilidade de conceder benefícios fi nanceiros a este ou àquele estudante 
indígena, passou, depois delas, a priorizar os que estão em instituições 
conveniadas. Signifi ca dizer que a concessão dessa modalidade de bolsas 
a alunos de uma determinada instituição tornou-se tributária da exis-
tência ou não de convênios celebrados pelo órgão indigenista com ela. 
Importante alteração de conteúdo nesse sentido deu-se na passagem da 
primeira à segunda Portaria. Na comparação da redação original com a 
alterada, nota-se que as instituições privadas deixaram de fi gurar no rol 
das prioritárias, ainda no caso de existência de convênio com a Funai:

5 Ver, por exemplo, Lima & Barroso-Hoffmann (2007: 11, 13, 23 – nota 26).

6 A terceira Portaria da série, aqui indexada como ‘FUNAI, 2009b’ corresponde, exata 
e tão somente, à revogação da primeira (FUNAI, 2006).

7 A esse respeito, ver, por exemplo, Sousa (2009), para o caso da Universidade de Brasília 
(UnB), FUNAI (2009c) e UFMT (s/d), para o da Universidade Federal de Mato Grosso, 
e FUNAI (2011a, 2011b e 2011c), para três casos sul-mato-grossenses: Anhanguera – 
Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), 
Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) e UCDB.
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A prioridade no atendimento será aos estudantes aprovados em Ins-
tituições de Nível Superior – IES, Universidades Públicas ou Privadas 
que tenham instrumento legal fi rmado com a Funai, concedendo bolsas 
integrais e/ou parciais ou outras formas de apoio ao estudante indígena. 
(FUNAI, 2006: Art. 1º, § 4º);

A prioridade no atendimento será aos estudantes aprovados em Insti-
tuições de Nível Superior – IES públicas, que já têm instrumento legal 
fi rmado com a Funai (FUNAI, 2009a: Art. 1º, § 2º).

Fica evidente que a situação específi ca dos alunos de IES privadas 
é a que mais se altera com a Portaria de 2009. No entanto, por via da 
margem de incerteza que vai embutida na noção de ‘prioridade’ – prio-
ridade no atendimento não é o mesmo que garantia de atendimento –, 
também os estudantes de IES públicas são afetados pelo ato normativo. 
Contornando essas questões, vale aqui repor o entendimento de que o 
conjunto de Portarias em tela renovou, de todo modo, o sentido mais 
geral da concessão de bolsas por parte da Funai: o caso a caso institu-
cional passou a sobredeterminar o caso a caso individual dos estudan-
tes. Pode-se acrescentar que tal renovação não deixa de ser uma res-
posta às demandas por apoio ao Ensino Superior indígena que vieram 
sendo paulatinamente consolidadas na década de 1990 e desde então. 
Confrontadas com tais demandas, no entanto, esses critérios lastreados 
na priorização e na celebração de convênios parecem não ser mais do que 
o velho modelo de assistência parcial readequado a uma nova situação – 
readequação provisória, destinada a dialogar com outras respostas que 
compõem a novidade, como se depreende de um considerando inicial da 
Portaria de 2009:

O objetivo aqui, não é cercear o direito do cidadão indígena de ter 
acesso e formar-se em cursos do Ensino Superior, mas sim, otimizar e/ou 
orientar as demandas que serão apoiadas com recursos fi nanceiros da 
Funai, até que se disponha de políticas específi cas no âmbito do MEC 
que se estendam ao público indígena e privilegie [sic] os interesses cole-
tivos e não individuais (FUNAI, 2009a).

Neste ponto, cabe lembrar que estamos no curso de um processo que 
tem a Constituição Federal de 1988 como marco basilar, em virtude dos 
novos direitos ali reconhecidos aos povos indígenas, mas não apenas 
ela. Os anos imediatamente posteriores à promulgação da nova Carta 
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assistiram, com efeito, ao fortalecimento do movimento indígena e à sua 
organização para lutar por políticas em várias frentes, entre elas a da 
educação – mais especifi camente, como vimos, o que estava em questão 
era a construção de uma educação escolar específi ca, diferenciada e in-
tercultural. Paralelamente, por força de um ato da presidência da Repú-
blica (PR, 1991), as competências mais amplas relacionadas às políticas 
de educação escolar indígena foram transferidas da Funai para o MEC. 
Quanto mais se foram apropriando de debates referentes a essa área e 
vendo trajetórias escolares alcançarem o nível médio – nem sempre nos 
novos moldes8 –, as comunidades, lideranças e organizações indígenas 
passaram, na companhia de seus apoiadores, a ser simultaneamente tes-
temunhas e porta-vozes de três vetores básicos de “pressão” por Ensino 
Superior. Eles, que têm tido a necessidade de dirigir-se ao MEC, à Funai 
e a toda e qualquer outra instância eventualmente capaz de colocar am-
bas as agências para atuar juntas, assumem distintos aspectos.

Há um primeiro vetor de reivindicação imediata, que se expressa 
como coletivização de desejos individuais de continuação dos estudos 
por parte de egressos do ensino básico. Num seminário sobre o Ensino 
Superior para indígenas realizado em 2004, por exemplo, o representan-
te da Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas 
destacou a existência, em seu estado, de “(...) mais de 1.000 índios (...) 
que concluíram o Ensino Médio, constituindo uma imensa demanda po-
tencial de continuidade de sua formação escolar” (LIMA & BARROSO-
-HOFFMANN, 2007, p. 44). Porém, como viriam a notar os organi-
zadores do seminário no momento em que publicaram seus resultados, 
os dados disponíveis – os do censo escolar – não permitem dimensionar 
com precisão a evolução do universo de egressos do ensino médio que 
estaria a demandar Ensino Superior nas diferentes regiões do país, tam-
pouco qualifi car com consistência essa demanda (idem, p. 10).

O segundo vetor manifesta-se como uma voz de avaliação e pro-
posição comprometida, em primeiro lugar, com a construção da nova 
educação escolar indígena ao nível básico. Desse ponto de vista, a 

8 Cumpre observar que a oferta de ensino médio nas escolas indígenas parece estar em 
crescimento nos últimos anos (BARNES, 2010). Na falta, porém, de informações mais 
detalhadas e confi áveis sobre esse assunto, é de se presumir que a grande maioria dos 
indígenas que concluem esse nível de escolarização o faz em escolas regulares, em 
centros urbanos (LIMA & BARROSO-HOFFMANN, 2007, p. 15) – num regime, 
portanto, “não diferenciado”.
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indigenização das escolas nas aldeias não pode ser consistente se não 
contar, entre outros recursos, com professores nativos e bem formados, 
o que se traduz como dotados de formação em nível superior. Essa outra 
voz viria a lograr desdobramentos no plano das políticas públicas, a co-
meçar pelo fato de que ganharia expressão normativa no Plano Nacional 
de Educação (PNE), de 2001, que defi niu como meta “formular, em dois 
anos, um plano para a implementação de programas especiais para a 
formação de professores indígenas em nível superior, através da cola-
boração das universidades e de instituições de nível equivalente” (PR, 
2001: Capítulo 9, Meta 17).

Por fi m, há uma voz de perfi l mais difuso, em que o aspecto reivindi-
catório e o de “como as coisas devem ser” aparecem combinados, muito 
embora o primeiro nem sempre se escute com todas as letras. Trata-se 
da avaliação de que as diversas modalidades de exercício profi ssional 
qualifi cado no campo das políticas públicas indigenistas e dos projetos 
voltados para as comunidades merecem ser cada vez mais ocupadas por 
seus membros, e não apenas, tampouco majoritariamente, por interme-
diários externos. O motivo da incompleta explicitação do aludido as-
pecto reivindicatório talvez passe por uma ambivalência incrustada no 
ponto de vista do movimento e das organizações indígenas: os atores 
tomados, de algum modo, como concorrentes no espaço do campo indi-
genista são os mesmos não índios que lhes aparecem, muitas vezes, como 
aliados e parceiros. Seja como for, essa é uma voz que se emite em incon-
fundível mudança de tom em relação à anterior: sua referência de base 
já não é unicamente a habilitação de docentes para o ensino básico nas 
aldeias, mas também a formação de enfermeiros, médicos, odontólogos, 
nutricionistas, agrônomos, engenheiros fl orestais, ambientais e de pesca, 
zootecnistas, biólogos, ecólogos, advogados, administradores, cientistas 
sociais, especialistas em informática e em todos os demais campos que 
a imaginação indígena conceber como desejáveis. Assim como o segun-
do, esse terceiro vetor chega a encontrar eco no plano das políticas pú-
blicas nacionais, de que são exemplos as Portarias da Funai há pouco 
mencionadas e a inclusão dos indígenas no Programa Universidade para 
Todos (Prouni), com a qual logo depararemos. As mais evidentes e con-
sistentes respostas a ele, contudo, têm-se dado em escala regional ou 
local, na forma seja de leis estaduais, seja de linhas de ação adotadas por 
universidades específi cas, como igualmente veremos a seguir.
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“Estudar até o nível médio não basta”; “melhores professores nas 
escolas das aldeias”; “maior abertura do campo das ações indigenistas 
a profi ssionais indígenas” – se estes são os principais vetores da deman-
da por Ensino Superior indígena, importa observar que ela, uma vez 
que começou a ser atendida, não se isola da dinâmica gradualista que é 
própria ao sistema para a qual se volta. Signifi ca dizer que não há por 
que imaginá-la avessa a estender-se, como de fato já se estende, às pós-
-graduações lato sensu e stricto sensu.

Ainda como refl exão inicial, vale considerar que os vetores destaca-
dos levam, mais cedo ou mais tarde – e, possivelmente, de tantos modos 
distintos quantos forem os contextos locais a considerar –, ao encontro 
de uma questão fundamental: a da coexistência, nas contemporâneas 
condições de vida indígena, entre saberes tradicionais e universitários, 
cuja articulação não é trivial, tema que será. As demandas em tela ga-
nham corpo, ademais, num campo de debates e atores – o da política 
de educação escolar indígena – em que alguns entendimentos e valores 
se fazem hegemônicos: o acesso e a permanência na Universidade deste, 
daquele ou de um grupo de indivíduos é assunto que interessa às coleti-
vidades mais amplas a que eles se ligam; trajetórias escolares individuais 
se alimentam e fortalecem na relação e no compromisso do estudante 
com seus parentes, sua comunidade de origem, seu povo, sua condição 
indígena; a posição de intelectual ou profi ssional que alguém possa vir 
a pretender ou angariar é estratégica para os projetos de futuro de sua 
gente, na medida em que portadora da potencialidade de administrar a 
aludida tensão entre os chamados conhecimentos ‘locais’ e ‘universais’.

Quando se observa, a partir do exposto, as brechas por meio das 
quais o público indígena tem efetivamente conseguido adentrar o sis-
tema universitário brasileiro, o que se encontra são formas diversifi ca-
das. Já tratamos do modelo que combina esforços individuais, conquista 
de bolsas da Funai e ensino privado. Para além dele e de uma ou ou-
tra experiência anterior9, o ano de 2001 pode ser tomado como marco 

9 Caso conhecido é o dos cursos de Filosofi a e Ciências Sociais que, no início da década de 
1990, foram implementados pela Universidade Federal do Amazonas, mas logo desconti-
nuados, em São Gabriel da Cachoeira, município de população majoritariamente indígena. 
Deles emergem as trajetórias universitárias de vários indivíduos indígenas daquela região, 
dentre os quais uma das principais referências nos assuntos aqui discutidos: Gersem José dos 
Santos Luciano (Gersem Baniwa), que, com profunda e contínua inserção no mundo das 
organizações indígenas e da formulação e gestão de projetos e políticas indigenistas, viria a se 
pós-graduar como antropólogo (ver, por exemplo, LUCIANO, 2006 e 2012).
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cronológico do início de processos nos quais as referidas brechas foram 
ganhando institucionalidade, e é aí que a diversifi cação das formas se 
torna mais perceptível. Em 2001, com efeito, a Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat), por um lado, e uma lei estadual no Paraná, 
por outro, inauguraram modelos que, com especifi cidades caso a caso, 
têm-se replicado em instituições públicas de Ensino Superior Brasil afora: 
respectivamente, a implantação de licenciaturas específi cas, destinadas a 
formar professores para as escolas das aldeias, e a abertura de espaço 
para estudantes indígenas em cursos regulares, via vagas suplementares 
ou sistema de cotas10.

O primeiro desses modelos – previsto, conforme assinalado, no PNE 
de 2001 – adquiriu maior impulso a partir da implantação pelo MEC, 
em 2005, do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas 
Interculturais Indígenas (Prolind), cujo principal objetivo é propiciar 
quadros docentes para as escolas das aldeias, especifi camente para os 
anos fi nais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Por meio de 
editais, o Prolind apoia licenciaturas existentes e fomenta a abertura de 
novas – sempre em universidades públicas –, estimulando que tais ini-
ciativas estejam ancoradas em articulações com as comunidades a serem 
benefi ciadas, secretarias estaduais de educação, Funai e o próprio minis-
tério (MEC, 2010a; BARNES, 2010).

Como se vê, o surgimento das licenciaturas interculturais mantém 
uma relação de continuidade direta com as discussões especifi camente 
devotadas ao desenvolvimento da educação escolar indígena no Brasil: 
trata-se de implementar no nível superior algo que terá efeito nos ní-
veis escolares que o precedem. A segunda frente, a das cotas e vagas 
suplementares em universidades públicas, é fruto, por sua vez, de um 
campo de debate mais amplo: o das ações afi rmativas como recurso de 
democratização do acesso à Universidade. Originalmente constituído em 
torno da questão dos afrodescendentes, tal debate acaba por acolher os 
índios, mas com difi culdades para considerar as particularidades desse 

10 É importante observar que o princípio da autonomia universitária torna possível que uma de-
terminada instituição pública adote, por resolução interna, sua própria política nessa matéria. 
Não a torna livre, no entanto, de submissão a eventuais determinações legais mais amplas. 
Ver Januário & Silva (2008), para o caso da Unemat. O pioneiro sistema de vagas suplemen-
tares para indígenas no país, instituído no Paraná pela Lei Estadual no 13.134, de 18/04/2001, 
é analisado em trabalhos como os de Novak (2007), Paulino (2008) e Amaral (2010). Para 
um balanço do que havia sido construído nessas duas frentes até 2007, e também de projetos 
de lei àquela altura em tramitação no Congresso Nacional, ver Cajueiro (2007).
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outro público (LIMA, 2007). É também daí, de todo modo, que deriva 
uma terceira modalidade de resposta aos anseios dos indígenas por ensi-
no universitário: o Programa Universidade para Todos (Prouni), instituí-
do pelo governo federal em 2005.

Com o Prouni, abandonamos o universo do ensino público e, ao 
mesmo tempo, a especifi cidade da condição indígena. O programa se-
leciona seu público por meio de um corte socioeconômico, fundado na 
renda familiar do candidato e nas condições em que este fez o ensino 
médio11, facilitando o acesso e a permanência em, unicamente, institui-
ções privadas de Ensino Superior. A fórmula combina isenção tributária 
para as instituições que adiram à iniciativa e, para o aluno, abatimento 
de 50% ou 100% das mensalidades e taxas de matrícula12, oferecendo-
-lhe adicionalmente, nalguns casos, bolsas para manutenção pessoal.13 
A cada processo seletivo de uma instituição participante do Prouni, um 
percentual mínimo de suas novas vagas14 destina-se aos estudantes ins-
critos no programa, que concorrem entre si mediante a comparação dos 
resultados que tenham obtido no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Do total das vagas para o Prouni, a instituição está obrigada a 
reservar um percentual para portadores de defi ciência, para indígenas e 
para negros, percentual este que deve ser igual ou superior ao de indíge-
nas, pardos e pretos que habitem, conforme o último censo do Institu-
to Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), a unidade da Federação 
onde ela se encontra. Na prática da execução do programa, isto leva a 

11 Para inscrever-se no Prouni, é preciso ter cursado todo o nível médio ou em escolas da 
rede pública, ou em escolas privadas, mas na condição de bolsista integral.

12 Ao abatimento total (bolsa integral), podem candidatar-se estudantes com renda fami-
liar de até um salário-mínimo e meio por pessoa; para a postulação ao abatimento de 
50% (bolsa parcial), a renda familiar pode ser de até três salários mínimos por pessoa.

13 A chamada “bolsa permanência”, correspondente ao valor máximo praticado na polí-
tica federal de bolsas de iniciação científi ca, é exclusiva para os aprovados como bol-
sistas integrais do programa. O efetivo recebimento, no entanto, não está garantido a 
todos os bolsistas integrais, mas condicionado, primeiro, ao fato de se estar em cursos 
que se enquadrem numa determinada faixa de carga horária, depois, à assinatura de 
termos de concessão e, por fi m, às possibilidades orçamentárias do MEC.

14 O complicado cálculo desse percentual, que deve considerar a divisão entre bolsas 
parciais e integrais, está associado ao total de alunos pagantes da instituição no ano 
letivo anterior. O mesmo cálculo deve ser observado em todos os cursos e turnos por 
ela oferecidos.
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que pelo menos negros e indígenas componham um mesmo universo de 
concorrência.

Em anos ainda mais recentes, verifi ca-se um quarto movimento de 
resposta às demandas em apreço: a criação de cursos de nível superior 
que, embora orientados para estudantes indígenas, distinguem-se da for-
ma e do propósito das licenciaturas interculturais. Retornamos, aqui, ao 
mundo do ensino público, para encontrar exemplos como o da licencia-
tura e bacharelado em Etnodesenvolvimento da Universidade Federal 
do Pará, voltado para indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos e 
outros segmentos dos chamados “povos tradicionais”, do bacharelado 
Gestão Territorial Indígena, oferecido pela Universidade Federal de Ro-
raima, e o do mestrado profi ssional Sustentabilidade junto a Povos e 
Terras Indígenas, da Universidade de Brasília, este último guardando a 
inovadora singularidade de ter sido concebido de modo a reunir índios 
e não índios, tanto no seu quadro discente quanto no seu corpo docente 
(UFPA, 2009; UFRR, 2010; UnB, 2011).





Ensino Superior e os povos indígenas 
em Mato Grosso do Sul

O panorama do Ensino Superior para indígenas em Mato Grosso do Sul 
dialoga com a diversidade de processos e formas anteriormente obser-
vadas. Envolve tanto licenciaturas interculturais apoiadas pelo Prolind 
quanto um crescente conjunto de estudantes que se inserem em cursos 
regulares, sejam os presenciais ou, minoritariamente, os da modalidade 
ensino à distância.15 No que se refere aos cursos regulares, há diferentes 
políticas locais de cotas e de bolsas, bem como casos de acesso às vagas 
destinadas a negros/indígenas via Prouni. Em tudo o que envolve o aces-
so e a permanência de indígenas no Ensino Superior sul-mato-grossense, 
cabe sublinhar a existência de dimensões em que o fato de estudantes se 
autoidentifi carem como tais não lhes acarreta qualquer diferencial – ou 
então, como ocorre no caso do próprio Prouni, acarreta-lhes um diferen-
cial que, do ponto de vista do desenho de uma política de ação afi rmati-
va para esta categoria específi ca, só pode ser considerado precário. Essas 
dimensões em que a especifi cidade da condição indígena é nula ou mal 
trabalhada constituem, por si só, matéria para potencial intervenção de 
um programa indigenista.

No geral, trata-se de um universo que inclui, como já dito, as quatro 
instituições que viriam a se fazer parceiras no âmbito do Programa Rede 
de Saberes e outras, de caráter privado. Entre essas últimas, um destaque 
deve ser dado à Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), em 
cujos cursos regulares estão hoje matriculados cerca de 100 indígenas. O 
expressivo número, superior mesmo aos da UCDB – que a seguir vere-
mos –, liga-se a um conjunto de fatores. Desde logo, estamos falando de 
uma instituição que é vizinha à mais populosa área indígena do estado, 
a Reserva Indígena de Dourados. A mantenedora da Unigran é dirigida 
pela esposa do político que é seu presidente de honra: um ex-deputado 

15 No estado, ao menos a pública UFMS e as privadas UCDB, Anhanguera-Uniderp e 
Unigran oferecem graduações a distância, desenvolvidas com base em ferramentas tec-
nológicas como a internet. A equipe do Programa Rede de Saberes dispõe de informa-
ções preliminares sobre alguns indígenas atendidos por essas experiências.
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estadual, deputado federal, vice-governador e candidato a senador pelo 
Mato Grosso do Sul que hoje está à frente da prefeitura municipal. Des-
de 1999, o estabelecimento em questão conta com a parceria da Funai 
para desenvolver um Programa de Apoio a Estudantes Indígenas (Paei), 
de concessão de bolsas, além de conduzir projetos de inclusão digital e 
extensão no Núcleo de Atividades Múltiplas que instalou na Reserva16.

Quando o Rede de Saberes começou a ser concebido, em 2005, com-
punham a iniciativa apenas a UCDB e a UEMS. A primeira, instituição 
ligada à Missão Salesiana de Mato Grosso, constituiu-se formalmente 
em 199317. Seu surgimento foi resultado, porém, de um processo que re-
monta a 1961: a criação e reunião de cursos e faculdades mantidos pelos 
salesianos em Campo Grande, bem como o paulatino reconhecimento 
pelo MEC dessas transformações institucionais. Em seu campus único, 
oferece hoje 30 cursos presenciais de graduação, com mensalidades que 
variam entre R$405,00 e R$1.055,70, além de cinco mestrados e três 
doutorados. 

O acesso às novas vagas de graduações presenciais na UCDB, que 
em 2014 somaram mais de 3.000, pode dar-se por diferentes vias. Duas 
delas são mais “universais”: a utilização das notas obtidas no Enem e a 
submissão ao vestibular promovido pela própria universidade. Com o 
resultado do Enem, estudantes que se enquadrem nas condições socioe-
conômicas para participação do Prouni também podem candidatar-se às 
vagas que a UCDB reserva anualmente para o programa do MEC; em 
2012, elas foram em número superior a 300. Por fi m, um projeto espe-
cial da instituição, denominado Desafi o UCDB, também permite acesso 
a seus cursos de graduação, muito embora não pareça confi gurar uma 
via onde participem eventuais estudantes indígenas18.

Entre os alunos participantes do Rede de Saberes na UCDB, há ou 
já houve matriculados em cursos tão diversos como Administração, 

16 A respeito do Paei, ver o já mencionado convênio Funai/Unigran (FUNAI, 2011b) e, 
para os seus antecedentes e contexto, Unigran (s/d). Sobre alguns projetos da Unigran 
na Reserva Indígena de Dourados, Sakaguti (2006).

17 As informações de caráter geral sobre a UCDB foram extraídas de seu sítio na internet 
(www.ucdb.br).

18 O Desafi o UCDB consiste numa prova seletiva específi ca, aplicada entre alunos de 
escolas de ensino médio de Campo Grande e região que sejam conveniadas com a 
universidade salesiana. Destina-se a recrutar estudantes de bom rendimento escolar e 
oferecer-lhes bolsas para que cursem o nível superior na instituição (UCDB, 2011).
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Agronomia, Biologia, Comunicação Social (Jornalismo), Design, Direito, 
Educação Física, Enfermagem, Engenharia da Computação, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Farmácia, Filosofi a, Fisio-
terapia, Geografi a, História, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em 
Redes de Computadores, Terapia Ocupacional ou Zootecnia. No pre-
sente, registram-se nesse conjunto cerca de 70 estudantes indígenas com 
bolsa integral. Até 2011 eram contemplados com as chamadas “bolsas 
sociais”, por meio das quais a UCDB concede a alunos de baixa renda 
o abatimento de 50% do valor das mensalidades. A partir de 2012, a 
UCDB ampliou para 100 o número de bolsas com desconto de 100%.

Dos mestrados oferecidos pela instituição, o em Educação é, pos-
sivelmente, o curso de pós-graduação stricto sensu em que há maior 
incidência de indígenas na realidade brasileira atual. Já formou e segue 
formando muitos deles: Terena (Celinho Belizário, 2010; Celma Fialho, 
2010; Maria de Lourdes Sobrinho, 2010; Luiz H. Eloy Amado, 2013); 
um Tuyuka, do Amazonas (Justino Sarmento Resende, 2007); Xavante 
(Aquilino, 2012); Kaiowá/Guarani (Eliel Benites, 2012), tendo outros 
tantos em processo de formação, em especial das etnias Kaiowá/Guarani 
e Terena. No mestrado em Desenvolvimento Local, três já obtiveram 
o título, sendo dois Terena (Vanderlei Cardoso, 2004; Claudionor do 
Carmo Miranda, 2006) e um Kaiowá/Guarani (Cajetano Vera, 2011). 
Cabe observar que, por se tratar de programas de pós-graduação que 
requerem o pagamento de mensalidades, a obtenção de bolsa é requisito 
praticamente indispensável para grande parte dos indígenas. Em muitos 
casos, essas bolsas são obtidas por meio de um programa da Fundação 
Ford destinado a apoiar a presença de representantes de setores social-
mente desfavorecidos na pós-graduação, do qual voltaremos a tratar. 
Em outros casos, o programa de educação, em especial, tem contado 
com alunos indígenas que são padres salesianos e provêm de outras re-
giões do país, como os acima mencionados Tuyuka e Xavante, ou então, 
professores contratados pelas secretarias municipais e estadual de edu-
cação. A partir de 2012, a UCDB ampliou para 100 o número de bolsas 
com desconto de 100%.

A segunda integrante do Rede de Saberes desde seu início, UEMS, 
foi autorizada pelo MEC a funcionar em 1997, depois de ter a sua cria-
ção estabelecida pela Constituição Estadual de 1979, ratifi cada pela de 
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1989 e defi nida por lei em 1993. Com sede em Dourados, no chamado 
Cone Sul do estado, mantém unidades adicionais na capital e em outros 
13 municípios espalhados pelo vasto território sul-mato-grossense. São 
53 cursos de graduação – ou 31, se deixamos de contar repetidamente 
os que se oferecem em mais de uma unidade –, que abriram, no total, 
2.370 novas vagas no primeiro semestre de 2012. O processo seletivo 
para a UEMS hoje se vincula, exclusivamente, às notas obtidas pelos 
candidatos no Enem e à sua inscrição no Sistema de Seleção Unifi cada 
de universidades públicas (Sisu), gerenciado pelo MEC.

Desde o processo seletivo de fi ns de 2003, para ingresso em 2004, a 
UEMS reserva 10% de suas novas vagas, em todos os cursos, para indí-
genas. Trata-se de uma política da própria universidade, implementada, 
no entanto, por força de lei estadual editada no fi nal de 200219. Em 2013, 
estudavam na instituição mais de 280 índios, distribuídos por carreiras 
que, se em muitos casos coincidem com as escolhidas na UCDB, vão 
mais além destas: Administração Rural, Artes Cênicas e Dança, Ciências 
Sociais, Engenharia Florestal, Física, Química, Sistemas de Informação, 
Tecnologia em Produção Sucroalcooleira e Turismo. Há indígenas estu-
dando em 12 das 15 unidades da UEMS, com uma forte concentração na 
de Dourados, onde estão mais de 50% deles, e, em grau mais reduzido, 
nas de Amambai, Aquidauana, Campo Grande e Maracaju.

Desconsideradas as bolsas atreladas à inserção em projetos de pes-
quisa e extensão – das quais trataremos mais adiante –, os acadêmicos 
indígenas da UEMS podem acessar auxílios fi nanceiros por dois meca-
nismos. Anualmente, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Comunitários lança editais para seleção de discentes a serem benefi cia-
dos no âmbito do Programa de Assistência Estudantil (PAE), sem es-
pecifi cidade para indígenas (UEMS, 2002a). São três modalidades de 
auxílios, com diferentes valores e distintas cargas horárias de atividades 
– acadêmicas ou administrativas – a serem desenvolvidas pelos alunos 
em caráter de contrapartida: bolsa permanência (R$400,00/mês e 15 
horas/semana), auxílio alimentação (R$210,00 e 12 horas) e auxílio 

19 Lei nº 2.589, de 26/12/2002. Outros 20% das vagas são destinados a negros, em res-
posta, neste caso, à Lei nº 2.605, de 06/01/2003. As porcentagens respectivas nos casos 
dos índios e dos negros foram estabelecidas não por essas leis, mas por um mesmo ato 
normativo interno à universidade (UEMS, 2003a).
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moradia (R$280,00 e 10 horas)20. Por outro lado, há o Programa Vale 
Universidade Indígena (PVUI), do governo do estado, que concede bene-
fícios fi nanceiros a estudantes indígenas da UEMS – e apenas a eles – em 
troca do exercício de funções de estagiário em órgãos públicos. Mensal-
mente, o benefício é de R$400,00, mais R$46,00 a título de auxílio para 
os custos de transporte até o local do estágio (Gov. MS, 2009)21. Dos 
245 indígenas matriculados na UEMS em junho de 2011, 79 recebiam 
os benefícios do PVUI e 10, os do PAE.

Das duas universidades federais implicadas no Rede de Saberes, a 
UFMS é a mais antiga. O processo que a originou esteve articulado ao 
da própria constituição de Mato Grosso do Sul por desmembramento de 
Mato Grosso. Com a criação do novo estado, em 1979, a antiga Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso (UEMT) seria federalizada, dando vez 
à UFMS. Em atuais 11 campi, na capital e outras dez cidades de Mato 
Grosso do Sul, a instituição oferece 52 cursos presenciais, entre bacha-
relados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. Para ingresso no 
primeiro semestre de 2014, foram disponibilizadas mais de 5 mil vagas, 
a quase totalidade das quais por meio de processo seletivo idêntico ao 
da UEMS: inscrição no Sisu com as notas do Enem22. Diferentemente da 
estadual, contudo, a federal em questão tem política de cotas “progres-
siva”, aprovada por Decreto presidencial em 2012. Seus cursos regula-
res contam, ainda assim, com cerca de 80 estudantes indígenas, grande 
parte dos quais concentrados no campus de Aquidauana, que oferece 
carreiras de Administração, Ciências Biológicas, Geografi a, História, Le-
tras, Matemática, Pedagogia e Turismo. No segundo semestre de 2013, 
vários desses acadêmicos dispunham dos R$400,00 mensais da chama-
da bolsa permanência da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis da instituição, inespecífi ca para indígenas. Pouco menor do 
que a metade do valor da bolsa permanência é o do auxílio alimentação, 
condicionado a um processo de seleção semelhante (UFMS, 2011).

20 Ver UEMS (2002b, 2005 e 2006). Os valores dos benefícios foram informados oral-
mente pela pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UEMS.

21 Apesar de ter sido criado em 2009, o PVUI é uma ampliação e transformação de programa 
anterior, o Programa Bolsa Universitária para Alunos Indígenas da UEMS, instituído por De-
creto em 2005 e alterado por alguns outros (ver Gov. MS, 2005 e, por exemplo, 2007 e 2008).

22 Apenas o ingresso nos cursos de Arquitetura (50 vagas) e Música (30) depende de 
seleção distinta, na qual o candidato se submete a provas eliminatórias de habilidades 
específi cas e, depois, obtém classifi cação mediante suas notas do Enem.
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É a UFMS, ademais, que, também em seu campus de Aquidauana, 
mantém uma das duas licenciaturas interculturais apoiadas pelo Prolind/
MEC no estado: a Licenciatura Povos do Pantanal, que, fruto de uma 
pareceria com a UEMS, a Secretaria de Estado de Educação e as prefei-
turas envolvidas, iniciou-se em 2010. Atende 120 alunos, oriundos de 37 
comunidades e 7 municípios distintos. A segunda iniciativa desse tipo, 
Teko Arandu, foi concebida a partir do acúmulo de experiências de pro-
fi ssionais ligados à UCDB, com as parcerias de lideranças indígenas, da 
Funai, de Secretarias Municipais, da Secretaria de Estado de Educação e 
a participação, também, da UEMS. Apesar disso, viria a ganhar abrigo 
institucional na UFGD, instituição que ganhou existência no mesmo ano 
em que a licenciatura específi ca começou suas atividades: 2006.

A mais jovem das universidades participantes do Rede de Saberes foi 
instituída por lei como desmembramento da UFMS, processo por meio 
do qual as instalações desta última em Dourados passaram a correspon-
der à nova e autônoma instituição. No fi nal de 2011, a licenciatura Teko 
Arandu chegou à sua primeira turma de formados, com 39 estudantes. A 
partir desta, a cada ano uma nova turma celebra sua formatura. Ao lon-
go de 2011, foram-lhes abertos, em condição de exclusividade, processos 
seletivos para duas modalidades de bolsa: as viabilizadas por meio do 
Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (Pibid)/Diversi-
dade, do MEC, e as de permanência indígena da própria UFGD, nos valo-
res respectivos de R$400,00 e R$220,00 mensais (MEC, 2010b; MEC & 
UFGD, 2011; UFGD, 2011).

A nova universidade federal de Dourados mantém, por outro lado, 
27 cursos regulares de graduação. Nos exames vestibulares que anual-
mente organiza, 25% das vagas estão reservadas para alunos que te-
nham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, 
condição em que, na prática e embora sem exclusividade, os estudantes 
indígenas acabam por incluir-se. Em 2012, foram 1.465 novas vagas. 
Antes desse processo seletivo, havia cerca de 20 indígenas matriculados 
nos cursos regulares da UFGD. Tal contagem se vê difi cultada, uma vez 
que o formulário de inscrição nos vestibulares não se preocupa em co-
nhecer a possível condição indígena dos candidatos. Do mesmo modo, 
não há especifi cidade no que se refere às bolsas permanência ofereci-
das pela Coordenadoria Especial de Assuntos Estudantis da Reitoria da 
UFGD, no valor atual de R$400,00 mensais. De acordo com a titular 



Ensino Superior e os povos indígenas em Mato Grosso do Sul  31

da Coordenadoria, todos os indígenas que já se candidataram a essa 
modalidade de bolsa obtiveram o benefício, que, a exemplo do que vi-
mos nos casos da UEMS e UFMS, combina com a possibilidade de obter 
auxílio alimentação. Observe-se que o acesso de indígenas matriculados 
em cursos regulares a essas bolsas de permanência não se confunde com 
as bolsas de permanência indígena antes aludidas, exclusivas para os 
estudantes da licenciatura Teko Arandu.

Para prosseguir com a contextualização do programa Rede de Sa-
beres, cabe agora considerar as origens dos estudantes que chegam até 
ele. A tarefa será cumprida em duas etapas: observação, primeiro, do 
cenário étnico-geográfi co dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul e, 
em seguida, de alguns aspectos da formação escolar com que seus jovens 
podem contar nos níveis que antecedem o Ensino Superior.

Origens/contexto dos estudantes indígenas em MS

Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena por es-
tado do Brasil, atrás apenas do Amazonas. São cerca de 80 mil pessoas, 
que representam 2,85% da população total do estado – razão muito 
superior aos 0,42% a que correspondem os aproximados 815 mil de 
indígenas em todo o Brasil.23 Trata-se de grandes contingentes dos po-
vos Guarani (44.351, entre representantes dos subgrupos Nhandeva e 
Kaiowá) e Terena (23.090), que se somam a outros menores: Kadiwéu 
(1.426), Guató (175), Kinikinau (136), Ofaié (60), Atikum (30), Camba-
-Chiquitano (?), além de uns poucos indivíduos que se separaram de 
suas comunidades de origem, situadas em outros estados (9 Bororo, 4 
Xavante e 2 Cinta Larga)24.

23 Os procedimentos e critérios para levantamentos demográfi cos indígenas diferem con-
forme o órgão implicado, e ainda não conseguem chegar a dados consistentes (ver, por 
exemplo, AZEVEDO, 2001). Consideram-se, aqui, os números do Censo Demográfi co 
2010 já divulgados pelo IBGE: 190.755.799 de brasileiros, entre os quais 817.963 de 
“cor ou raça” indígena; 2.449.024 de sul-mato-grossenses, entre os quais 73.295 indí-
genas (IBGE, 2011). Este número, na atualidade, passa dos 80 mil indivíduos.

24 Esses números são os que a Renisi, com base na sistematização de informações sobre o 
público atendido no âmbito do Distrito Sanitário do Mato Grosso do Sul, disponibiliza 
na internet (RENISI, s/d). A lacuna quanto aos Camba-Chiquitano deve-se a dois fatos: 
a Renisi não os menciona; a fonte que trata da sua presença em território sul-mato-
grossense (adiante aludida) não oferece sequer uma estimativa demográfi ca. Os Bororo 
e Xavante vivem majoritariamente em Mato Grosso; os Cinta Larga, em Rondônia.
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Rápidas pinceladas sobre as características dessa população não po-
dem deixar de fora o histórico de confl itos fundiários que se arrastam 
desde o século XIX, com a consequente situação de espoliação territo-
rial, de confi namento em áreas reduzidas e ambientalmente degradadas, 
e de reivindicações à terra ainda pendentes. Trata-se de coletividades 
indígenas fortemente conectadas, em termos econômicos, às proprieda-
des rurais vizinhas e cidades da região. O assalariamento é uma realida-
de bastante difundida, seja na forma de composição de mão de obra a 
serviço de canaviais e usinas de produção de açúcar e álcool do entorno 
regional, seja por meio da migração para espaços urbanos, seja, ainda, 
no desempenho de funções remuneradas dentro das próprias aldeias, es-
pecialmente para a Funai, Funasa e secretarias de educação (municipais 
ou estadual) responsáveis pelas escolas. Programas de governo como a 
aposentadoria rural, a distribuição de cestas básicas e, mais recentemen-
te, o Bolsa Família, também têm incidência entre essa população.

Em sobrevoo pela sociodiversidade em questão, observa-se que os 
Guarani-Nhandeva e os Guarani-Kaiowá, falantes de dialetos de uma 
mesma língua da família tupi-guarani (o guarani), concentram-se no 
Cone Sul do estado, nos municípios da região de Dourados. ‘Concen-
tram-se’ não é a melhor expressão, já que a aguda situação de confl ito 
fundiário com fazendeiros leva os Kaiowá e Nhandeva daquela região25 
a viver, na realidade, dispersos – em acampamentos instalados à beira de 
rodovias e em áreas que entendem como retomadas, bem como em 29 
pequenas terras indígenas. Os dois subgrupos guarani convivem entre si 
em ao menos 9 destas, numa das quais, contígua à cidade de Dourados, 
também com índios Terena. De acordo com dados da Fundação Nacio-
nal de Saúde (Funasa), os cerca de 12 mil habitantes da Reserva Indígena 
de Dourados, a cinco quilômetros do centro da cidade, distribuem-se en-
tre 65% de Kaiowá, 15% de Nhandeva e 20% de Terena (apud SOUZA 
& NASCIMENTO, 2011).

Ademais de compartilharem a Reserva de Dourados com os Guarani 
– e de também conhecerem a realidade da vida em acampamentos –, os 
Terena estão em 10 outras áreas mais ao norte e noroeste, situadas num 
conjunto de municípios entre Campo Grande e a região do médio rio 

25 Eles não estão representados apenas em Mato Grosso do Sul: os Nhandeva vivem ain-
da em São Paulo e nos estados do sul brasileiro, bem como na Argentina e no Paraguai; 
os Kaiowá, neste último país, além de algumas famílias instaladas junto aos Guarani-
-Mbya do litoral do Espírito Santo e Rio de Janeiro (ALMEIDA & MURA, 2003).
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Paraguai (extremo oeste do estado): Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, 
Rochedo, Nioaque, Anastácio, Aquidauana e Miranda. 

Falantes de uma língua da família Aruak, incorporaram plenamente 
o uso do português. Ainda que seja válido dizer que, em maior ou menor 
grau, o bilinguismo faz-se presente em todos os povos indígenas de an-
tigo contato sistemático com a sociedade invasora, o grupo em questão 
parece ter, face a outros da região, uma peculiaridade a esse respeito. Ela 
já foi expressa nos seguintes termos: 

(...)a língua terena é falada pela maioria das pessoas que se reconhecem, 
hoje, como Terena. Mas o seu uso – e frequência – é desigual nas vá-
rias aldeias e Terras Indígenas. (...) De um modo geral, podemos defi nir 
os Terena como um povo estritamente bilíngue – entendendo por isso 
uma realidade social em que a distinção entre uma língua ‘mãe’ (por 
suposto, indígena) e uma língua ‘de contato’ ou ‘de adoção’ (o portu-
guês, no caso) não tem sentido sociológico. A língua ‘materna’ para os 
terena não tem importância socializadora, no sentido de integrar o indi-
víduo em um mundo próprio, conceitualmente diferente do ‘mundo dos 
brancos’. Podemos afi rmar que seu uso está ligado a uma socialidade 
apenas afetiva. Em outras palavras, a língua terena não é usada nestas 
sociedades enquanto sinal diacrítico para afi rmar sua diferença frente 
aos ‘brancos’. (...) os Terena têm orgulho de dominarem, inclusive por 
meio do uso da língua do purutuya [não índio], a situação de contato 
com a sociedade nacional, e é este domínio que lhes permite continuar 
existindo enquanto um povo política e administrativamente autônomo 
(LADEIRA & AZANHA, 2004)26.

O povo ora considerado talvez constitua, ademais, um dos casos 
mais antigos e intensos de migração indígena para as cidades brasilei-
ras. Foi exatamente dele, de fato, que tratou a grande primeira pesquisa 
sobre a temática, realizada ainda na década de 1950. A referência é ao 
estudo de Roberto Cardoso de Oliveira junto aos Terena emigrados de 
suas comunidades de origem, que menciona a seguinte situação: 

Em sua maioria, i. é, 75% em Campo Grande e em Miranda, e 90% em 
Aquidauana, esses índios se acham vinculados a ocupações de caráter 

26 O bilinguismo terena é analisado em estudos como os de Ladeira (2001), Garcia (2007) 
e Nincao (2009). Ver Sobrinho (2010) para uma análise de professora terena sobre al-
fabetização na língua indígena na aldeia Cachoeirinha (município de Miranda).
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urbano, de onde se destacam a de empregado de hotel (cozinheiro, co-
peiro, arrumador de quartos), de operário de construções (pedreiro, 
pintor e ajudantes) e as empregadas domésticas (cozinheira, lavadeira 
e copeira). Há ainda barbeiros, sapateiros, empregados da Noroeste 
do Brasil, bem como casos de trabalhadores braçais da Prefeitura (dia-
ristas), garis, auxiliares de escritório, padeiro, porteiro de cinema e de 
escola (...). Com referência às ocupações de caráter rural, temos a de 
lavrador diarista, que representa o trabalho mais procurado por aque-
les que não conseguiram ‘emprego na cidade’, apesar de nela morarem. 
Geralmente fi cam trabalhando em fazendas ou sítios próximos à cidade, 
ganhando salários abaixo da média, em comparação com seus ‘patrí-
cios’ ligados a atividades urbanas (OLIVEIRA, 1976: 111).

Hoje em dia, os Terena estão incorporados a vários ambientes ur-
banos sul-mato-grossenses, inclusive em dois casos que compõem as 10 
áreas já mencionadas: a chamada Aldeinha é praticamente um bairro da 
cidade de Anastácio, situação semelhante à da aldeia Tereré, que, locali-
zada no interior da ofi cialmente denominada Terra Indígena Buritizinho, 
encontra-se no perímetro urbano de Sidrolândia27. Em Aquidauana, por 
outro lado, reúnem-se na comunidade de Vila Trindade. Já em Campo 
Grande, para além de famílias e indivíduos que vivem espalhados por 
bairros diversos, os Terena integram em condição majoritária, ao lado 
de membros de outros povos indígenas e mesmo não índios, assenta-
mentos que se convencionou chamar de “aldeias urbanas”, a exemplo 
da Marçal de Souza e da Água Bonita (TORRES & VARGAS, 2009; 
MUSSI, 2011; VIEIRA, FERREIRA & NASCIMENTO, 2011)28.

27 Para uma visão da história de constituição das atuais áreas dos Terena segundo um 
pesquisador indígena que foi apoiado pelo Rede de Saberes, conferir ALCÂNTARA & 
BROSTOLIN (2011).

28 Nos dados da Renisi sobre o Distrito Sanitário do Mato Grosso do Sul, encontra-se 
uma desagregação por aldeia, mas não no que se refere à Marçal de Souza e à Água 
Bonita. Aparentemente, suas respectivas populações ali comporiam a categoria “urba-
nizado” (sic), que abarca 3.065 indivíduos (observar, porém, que, segundo dados do 
IBGE de 2010, haveria aproximadamente 7.000 indígenas vivendo em Campo Gran-
de – apud VIEIRA; FERREIRA & NASCIMENTO, 2011, p. 5). À parte esses 3.065, 
a Renisi identifi ca 464 moradores da Aldeinha (Anastácio) e 688 na aldeia Tereré 
(Sidrolândia). Nada informa sobre a Vila Trindade, de Aquidauana, cuja população 
pode estar incorporada à categoria “urbanizado”ou, mais provavelmente, não ter sido 
considerada (RENISI, s.d.).
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No extremo oeste do estado, no município de Porto Murtinho, fron-
teira com o Paraguai, está a terra reconhecida aos Kadiwéu, únicos re-
presentantes no Brasil da família linguística guaikuru, o que indica sua 
possível ascendência comum em relação a povos indígenas que vivem 
nos territórios paraguaio e argentino (PECHINCHA, 1999). No univer-
so sul-mato-grossense de terras indígenas fragmentadas, diminutas e em 
processo de revisão com vistas à ampliação – se a força em contrário dos 
proprietários rurais um dia o permitir –, o território demarcado kadiwéu, 
com seus mais de 500.000 hectares, desponta como fl agrante exceção. 
Ele dá abrigo também à maioria do povo Kinikinau, falante corrente de 
uma língua da família aruak que tem alguns de seus membros vivendo, 
ademais, dispersos por aldeias terena (SOUZA & SILVA, 2005).

O tronco macro-jê não deixa de estar representado no mapa de 
Mato Grosso do Sul, e isto, em dois extremos geográfi cos. No noroeste 
pantaneiro, região de Corumbá, junto à divisa com o Mato Grosso e à 
fronteira internacional com a Bolívia, estão os Guató, que já pratica-
mente não falam o idioma de seus antepassados (SILVA, 2008). O muni-
cípio de Brasilândia, no leste do estado, quase chegando a São Paulo, é 
morada dos Ofaié, que, mantendo viva sua língua, acolhem cônjuges e, 
nalguns casos, famílias inteiras kaiowá (DUTRA, 2005).

Por fi m, algumas palavras sobre dois coletivos que encontram difi -
culdade para obter reconhecimento pleno dos direitos correspondentes à 
condição indígena em solo sul-mato-grossense. Os Atikum são falantes 
apenas do português que vivem majoritariamente em Pernambuco. Em 
meados da década de 1980, parte deles trasladou-se à área terena no 
município de Nioaque (SILVA, 2003). Da família linguística Chiquito, 
incidente sobretudo em território boliviano, são os Camba-Chiquitano, 
grupo que, em processo migratório a partir do país vizinho, constituiu 
assentamento na periferia de Corumbá que data do fi nal da primeira 
metade do século XX (SILVA, 2009).





Do Ensino Básico ao Superior

Na atual cena da educação escolar indígena sul-mato-grossense, Atikum 
e Camba-Chiquitano (também chamados de Kamba) são praticamente 
invisíveis, descontado o fato de que, ao lado dos Guató, Kadiwéu, Ki-
nikinau, Ofaié e Terena, compõem o público atendido pela licenciatura 
Povos do Pantanal (AGUILERA URQUIZA & NASCIMENTO, 2010, 
p. 47). A licenciatura Teko Arandu, por sua vez, contempla exclusiva-
mente os Guarani (Kaiowá e Nhandeva) – a expressão que dá nome ao 
curso signifi ca, em língua guarani, algo como “modo sábio de ser (ou 
viver)”, “viver com sabedoria”.

Entre todos os indígenas matriculados nas universidades do estado – 
incluindo as duas licenciaturas interculturais e os cursos regulares –, os 
Terena constituem a grande maioria, ultrapassando os 60%. São segui-
dos de longe pelos Guarani29 e, numa escala ainda muito mais reduzida, 
da ordem dos 3%, pelos Kadiwéu. Representantes dos Atikum, Camba-
-Chiquitano, Kinikinau, Ofaié e de povos majoritariamente presentes 
noutras regiões – Kaingang, do sul do país; Bororo e Xavante, de Mato 
Grosso – correspondem a um, dois, três, no máximo quatro casos cada, 
num universo, como já dito, de mais de 800 universitários. Trata-se, 
aqui, de projetar ao presente uma realidade que a equipe do programa 
Rede do Saberes levantou de maneira mais detalhada e rigorosa em 2009. 
Naquela oportunidade, ela chegou, em trabalho de investigação interno 
a UCDB e UEMS, bem como em contatos com as demais instituições 
de Ensino Superior do estado, a um número de acadêmicos indígenas 
superior a 600. Quase todos receberam questionários socioeconômicos, 

29 Quando se levam em conta apenas os cursos regulares, a desproporção entre acadê-
micos terenas e guaranis alcança magnitude ainda maior, uma vez que é forte a con-
tribuição do alunato da licenciatura intercultural Teko Arandu para a composição do 
número total desses últimos, ao passo que, no conjunto dos terenas, os que estão na 
licenciatura Povos do Pantanal correspondem à minoria. Restringida a observação um 
passo além, isto é, aos cursos regulares das quatro universidades componentes do Rede 
de Saberes, a desproporção volta a acentuar-se, já que boa parte dos guaranis encontra-
-se na Unigran e em faculdades menores, de cidades como Amambai e Naviraí.
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e mais de 70% os devolveram preenchidos. É essa amostragem que apa-
rece retratada no gráfi co a seguir.

Amostragem da composição étnica dos acadêmicos indígenas de 
Mato Grosso do Sul (2009)

Gráfico extraído de AGUILERA URQUIZA; NASCIMENTO & ESPÍNDOLA (2011, p. 82), com 
base em levantamento realizado pela equipe do Programa Rede de Saberes.

No que se refere ao ensino básico, a equipe do Rede de Saberes es-
tima que a quase totalidade das escolas indígenas no estado conte hoje 
com professores nativos, e os índios também ocupam cargos de coor-
denadores e diretores escolares. Haveria em torno de 600 professores 
indígenas atuando nas aldeias do estado. Estamos tratando de um total 
de 56 estabelecimentos nos moldes da educação específi ca – 41 escolas 
municipais, 14 estaduais e 1 privada30 –, que se distribuem pelas regiões 
respectivamente guarani e terena, pela zona de interseção entre elas, isto 
é, a Reserva Indígena de Dourados, e abarcam também os Guató, Ka-
diwéu, Kinikinau e Ofaié. Em conjunto, alcançam todo o ensino bá-
sico, da pré-escola ou Educação Infantil (EI) ao Ensino Médio (EM), 

30 Os números apresentados e as considerações que acompanharão o seu detalhamento nas 
próximas páginas baseiam-se nos dados preliminares do Censo Escolar 2011, que, divul-
gados em setembro desse ano, alimentam a base de dados ‘Data Escola Brasil’. Ver Inep 
(2011).
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passando pelo Ensino Fundamental (EF) e incluindo a Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). Em 2011, totalizaram 18.561 matrículas: 8.795 na 
região guarani, 6.122 na região terena, 3.101 na Reserva de Dourados e 
543 nas escolas dos demais povos e regiões. O mesmo total desagregado 
por níveis de ensino oferece o seguinte quadro: 15.475 matrículas de EF, 
1.768 de EM e 1.318 de EI.

Nos cálculos cujo resultado acaba de ser apresentado, EJA não foi 
considerada uma modalidade particular: as matrículas de ‘EJA – EF’ es-
tão incorporadas ao conjunto de EF e as de ‘EJA – EM’, ao de EM. De 
modo análogo, os indicadores referentes aos anos iniciais e fi nais do EF 
formam uma massa única. A fi m, contudo, de contrapor a realidade sul-
-mato-grossense a uma pequena “série histórica” de que se dispõe no pla-
no nacional, vale a pena dar um passo atrás, desagregando esses dados. 
Com efeito, já se notou que o Ensino Médio indígena teve um expressivo 
crescimento no país entre 2005 e 2007: de uma razão de 2,9% para 4,4% 
do total de alunos (LIMA & BARROSO-HOFFMANN, 2007, p. 15). 
Ocorre que a observação é tributária dos Censos Escolares daqueles dois 
anos, nos quais as matrículas de ‘EJA-EM’ confi guram um conjunto à 
parte, distinto das de EM. Procedendo da mesma maneira em face dos 
dados sobre o Mato Grosso do Sul, a participação do EM no total de 
matrículas das escolas indígenas do estado em 2011 cai de 1.768 para 
1.422 em 18.561, isto é, de 9,52% para 7,66%. Ainda que restabelecida, 
portanto, a base comparativa, a impressão imediata é de que o cresci-
mento do EM indígena segue adiante, ao menos em Mato Grosso do Sul. 
Na observação da realidade específi ca do estado, essa impressão pode ser 
suplementada pela atenção ao feitio não homogêneo do universo consi-
derado. Recuperemos, então, a divisão étnico-geográfi ca proposta.

Na região guarani, há 24 escolas de ensino básico: 21 municipais, 
duas estaduais e uma privada. Esta última, registrada como fi lantrópica, 
atende apenas o nível EI31. As estaduais são, também, as únicas duas que 
se concentram no EM, incluindo a modalidade EJA – seja ela completa 
(um dos casos) ou apenas ao nível médio (o outro). Entre as municipais, 
14 oferecem EF combinado com EI (4 delas trabalhando com EF apenas 
até os anos iniciais e 2, também com EJA) e as 7 demais, unicamente EF. 
É intuitiva, então, a prevalência do EF: são 7.776 matrículas, contra 715 

31 Trata-se da Escola Infantil Tupã-Sy, mantida pela Associação Franciscana da Divina 
Providência numa aldeia guarani-kaiowá do município de Amambai.
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da EI e 304 do EM. Uma vez que se trate a EJA como caso separado, a 
participação do EM reduz-se a 207, ou 2,35% deste total de 8.795 ma-
trículas do ensino básico guarani em 2011 – número inferior, sublinhe-
-se, aos 2,9% do EM indígena no plano nacional de 2005.

Na região terena, são 22 estabelecimentos: 12 municipais e 10 esta-
duais. Os tipos mais frequentes são: o que oferece EI e EF (11, incluindo 
os que têm EJA) e o de EM (9, sejam eles exclusivos desse nível ou propi-
ciadores, também, de EJA – completo ou apenas ao nível fundamental). 
Como no caso guarani, todas as escolas de EM são estaduais, muito em-
bora uma delas ofereça o nível médio apenas como EJA. Entre os Terena, 
o EM segue sendo bastante minoritário em relação ao EF, mas já supera 
de longe a EI: somam 4.579 as matrículas de EF, 1.116 as de EM e 427 as 
de EI. Descontado o aporte da EJA, o EM terena alcança 992 ou 16,20% 
das matrículas em 2012. Tanto em termos absolutos quanto relativos, 
os Terena, embora sejam menos numerosos do que os Guarani de Mato 
Grosso do Sul, apresentam uma EM bem mais ampliada do que estes, 
dado que não deixa de ter consistência com a distribuição étnica dos uni-
versitários indígenas no estado.

Na Reserva Indígena de Dourados, existem 5 escolas municipais de 
EF e uma estadual de EM, na qual, contudo, a EJA contempla todo o 
ensino básico. Entre as primeiras, duas têm EF completo e EI, outras 
tantas combinam a EI com apenas os anos iniciais do EF e uma não 
trabalha com EI. Registram-se mais de 2.500 matrículas anuais na Edu-
cação Fundamental.

A contribuição das demais regiões e povos para a realidade numéri-
ca aqui apresentada é muito pequena. As demais etnias no estado, com 
exceção dos Kadiwéu, possuem cada qual uma escola e sem a oferta do 
Ensino Médio.

O que vai acima induz à percepção de que o EM nas aldeias de Mato 
Grosso do Sul está em expansão, mas não sem particularidades étnico-
-regionais. Como vimos, o EM terena apresenta números muito mais 
expressivos do que o guarani, e isto seguiria sendo válido ainda que o 
desenvolvimento da escolarização de nível médio na Reserva Indígena 
de Dourados atendesse apenas aos Kaiowá e Ñandeva que por lá vivem 
– inexistindo motivo, porém, para supor que ela não contemple também 
os habitantes terena da área. Se hoje há EM nas três mais populosas ter-
ras dos Guarani no estado – Dourados, Amambai e Caarapó, que juntas 
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respondem por mais de 50% dessa população (BRAND & PÍCOLI, 
2006, p. 796) –, tal nível de ensino está ainda mais bem atendido no caso 
dos Terena. Entre todas as onze terras onde vivem famílias terena (in-
cluindo a Reserva Indígena de Dourados), apenas três não contam com 
escolas de EM: Água Limpa, no município de Rochedo, Buritizinho, no 
de Sidrolândia, e Pilade Rebuá, no de Miranda.

A prevalência numérica do povo Terena sobre o Guarani no EM é 
coerente com as diferentes histórias de contato com a instituição escolar 
desses dois povos. Segundo a equipe do Rede de Saberes, a profundi-
dade temporal desse contato é maior no caso do povo Terena, o que se 
refl ete no bom domínio generalizado do português entre eles e um certo 
domínio da experiência escolar que atravessa as gerações. Já no caso do 
povo Guarani, é apenas de 50 anos para cá que tal experiência se acu-
mula. Não é de se estranhar, portanto, que a situação de desequilíbrio 
no número de estudantes de cada um dos dois grandes povos indígenas 
habitantes de Mato Grosso do Sul chegue também, como já vimos, ao 
nível superior.

Escolas indígenas com Ensino Médio (EM) em Mato Grosso do Sul (2011)

Nome Município
Povo

indígena

Área 
indígena 
(aldeia)

Matrículas
de EM

Matrículas 
de EJA – 

EM

EE Indígena 
Natividade 
Alcântara 
Marques

Dois Irmãos 
do Buriti

Terena Buriti (Buriti) 79 36

EE Indígena 
Cacique  Ndeti 
Reginaldo

Dois Irmãos 
do Buriti

Terena
Buriti 

(Água Azul) 49 20

EE Kopenoti de 
EM Prof. Lúcio 
Dias

Sidrolândia Terena
Buriti 

(Córrego do 
Meio)

40 —

EE Indígena 
Guilhermina da 
Silva

Anastácio Terena Aldeinha — 68

EE Indígena de 
EM  Pascoal Leite 
Dias

Aquidauana Terena Limão Verde 80 —
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Nome Município
Povo

indígena

Área 
indígena 
(aldeia)

Matrículas
de EM

Matrículas 
de EJA – 

EM

EE Indígena 
de EM Prof. 
Domingos V 
Marcos – Mihin

Aquidauana Terena
Taunay/
Ipegue 

(Bananal)
138 —

EE Indígena 
de EM Pastor 
Reginaldo 
Miguel - Hoyeno 
o

Aquidauana Terena
Taunay/
Ipegue 

(Lagoinha)
110 —

EE Indígena 
Cacique 
Timóteo

Miranda Terena Cachoeirinha 171 —

EE Indígena 
Prof. Atanásio 
Alves

Miranda Terena Lalima 226 —

EE Indígena de 
EM Angelina 
Vicente

Nioaque Terena
Nioaque 
(Brejão)

99 —

EE Indígena de 
EM Intercultural 
Guateka - 
Marçal de Souza

Dourados

Guarani 
(Kaiowá e 

Nãndeva) e 
Terena

Dourados
 (Jaguapiru)

186 125

EE Indígena 
Mbo Eroy 
Guarani Kaiowá

Amambai
Guarani 

(Kaiowá e 
Nãndeva)

Amambai 126 40

EE Indígena de 
EM Yvy Poty

Caarapó
Guarani 

(Kaiowá e 
Nãndeva)

Caarapó
(Teyikue)

81 57

EE Indígena 
João Q. de 
Carvalho – 
Toghopanaa

Corumbá Guató
Guató 

(Uberaba/Ilha 
Insua)

20 —

E Munic.
Indígena 
Koinukunoen

Porto
Murtinho

Kinikinau
Kadiwéu 

(São João) 17 —

Obs.: EE = Escola Estadual; E Munic. = Escola Municipal.
Tabela elaborada a partir dos dados da base Data Escola Brasil (INEP, 2011).



Do Ensino Básico ao Superior 43

Ocupados em observar algo sobre as condições de chegada do estu-
dante indígena sul-mato-grossense ao Ensino Superior, não havemos de 
nos contentar com as informações resumidas na tabela que acaba de ser 
apresentada. Com efeito, depoimentos colhidos para a elaboração deste 
texto, muito embora não constituam uma amostra representativa do he-
terogêneo conjunto de estudantes que vêm a integrar-se ao Rede de Sabe-
res – oriundos inclusive, como vimos, de outros estados –, levam a notar 
que não é apenas nas escolas de aldeia que esse público cursa e conclui 
o ensino básico. São vários os relatos de quem passou por escolas não 
indígenas, e também vários os sentidos associados a essas passagens, 
conforme os casos a seguir registrados ajudam a ilustrar.

Jonivaldo Alcântara Pinto, terena da aldeia Buriti, cursou História na 
UCDB entre 2005 e 2007, tendo sido dos primeiros participantes do 
Rede de Saberes. Trabalha hoje como monitor de laboratório de infor-
mática do Ponto de Cultura Yokene Kopenoti – Vem cá Parente, que, 
instalado na Marçal de Souza, desenvolve ações nesta e em outras al-
deias urbanas de Campo Grande. Para que possa de fato se formar, res-
tam-lhe algumas dívidas fi nanceiras e acadêmicas (disciplinas em regime 
de dependência) com a universidade. Segundo sua própria avaliação, 
começou a estudar “tarde”. Cursou as primeiras quatro séries do ensino 
fundamental na escola de sua aldeia, tendo-as iniciado aos 11 anos, em 
1990. Da quinta à oitava, já lhe foi necessário buscar alternativas de 
continuidade nas cidades da região, sempre dependendo de transporte 
escolar. Fez a quinta série em Sidrolândia e a sexta em Dois Irmãos do 
Buriti, usufruindo de ônibus providenciados pela prefeitura. Na sétima 
e na oitava, seguiu o caminho de um companheiro da aldeia Córrego 
do Meio, que havia conseguido um “esquema” de transporte para es-
tudar na escola do SESI em Campo Grande. Por lá, os estudos seguiam 
o modelo Telecurso 2000: “não tinha revisão, não tinha nada”. Na 
companhia de outros futuros participantes do Rede de Saberes, fez as 
três séries do ensino médio na própria aldeia. Tratava-se, porém, da ex-
tensão de uma escola rural: um mesmo professor os visitava unicamente 
aos sábados, desse modo contemplando todas as matérias do currículo.

Também terena do Buriti é Genildo Alcântara, licenciado em 2007 
em Letras pela UCDB, curso que, com bolsa do Prouni, concluiu em 
seis semestres. Hoje em dia, aos 24 anos, trabalha nas duas escolas 
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instaladas em sua aldeia: é professor de ensino fundamental na munici-
pal (Alexina Rosa Figueiredo) e coordenador de ensino médio e EJA na 
estadual (Natividade Alcântara Marques). Cursa a pós-graduação lato 
sensu em Comunicação (linguagens e produção textual) na instituição 
Libera Limes, de Campo Grande. No ensino básico, teve experiências 
semelhantes às de Jonivaldo. Da primeira à quarta série do Ensino Fun-
damental, estudou na escola da aldeia. Da quinta à oitava, em esco-
la não indígena do município de Dois Irmãos do Buriti, servindo-se, 
para tanto, do ônibus que a prefeitura enviava para apanhar alunos 
de quatro comunidades indígenas e das fazendas vizinhas. Para estar 
às 7 horas da manhã na escola, tinha de acordar às 4, situação que os 
professores “muitas vezes não entendiam”. Já o ensino médio, cursou-o 
na aldeia, no regime de extensão de uma escola de Sidrolândia. As aulas 
eram exclusivamente aos sábados: “teve matemática hoje, só vai ter de 
novo um mês depois”. De diferente em relação à situação relatada por 
Jonivaldo, Genildo menciona o fato de seus estudos de Ensino Médio 
terem contado, por “exigência dos caciques”, com aulas suplementares 
de “língua terena” e “questões indígenas”.

Tatiane Martins Gomes passou, de 2005 – quando tinha 18 anos – 
aos dias que correm, por cinco cursos superiores em Dourados. Levou 
adiante dois deles: Serviço Social na universidade privada Anhanguera-
-Uniderp, iniciado em 2008, e, a partir do ano seguinte, Turismo na 
UEMS. Foi na universidade pública que ela se aproximou do Rede de 
Saberes, atualmente exercendo a representação dos acadêmicos indíge-
nas junto à coordenação local do programa. Convidada a falar de sua 
história de vida, inicia a narrativa com um episódio ocorrido muito 
antes do seu nascimento: a separação dos avós maternos kaiowá, que 
hoje vivem, ele, na terra indígena Guyraroká e, ela, na aldeia Bororó 
(Reserva de Dourados). Separados os avós, a mãe e dois tios, ainda 
crianças, foram entregues a uma família de “pioneiros” da região de 
Dourados, em cuja fazenda viriam a criar-se. Tatiane apresenta-se como 
fi lha de “mãe solteira”. Nascida na cidade, passou a primeira infância 
na fazenda da família adotiva da mãe. Aos 6 anos, foi morar com uma 
“tia branca” (irmã de criação da mãe) no núcleo urbano de Dourados, 
onde transcorreu (e ainda transcorre) toda a sua vida de estudante. Da 
primeira à quarta série, cursou uma escola municipal, perfazendo o res-
tante do ensino básico num estabelecimento estadual. Suas recordações 
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dessa época registram as “situações de preconceito”, o fato de ser cha-
mada de “bugrinha” e “beiçuda”.

Ronildo Jorge é um terena que, nos primeiros anos de vida, acompa-
nhou a família em deslocamentos para a aldeia Bananal (Aquidauana), 
a capital Campo Grande e, fi nalmente, em retorno à aldeia onde nas-
cera: Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados. Passou brevemente 
pelos cursos de Psicologia e Letras na Unigran, para depois, em 2008, 
aos 23 anos, ingressar em História na UFGD. A coordenação do Rede 
de Saberes tem-no como um dos representantes indígenas. Ronildo foi 
aluno, até a quarta série do Ensino Fundamental, de uma das escolas 
municipais instaladas na Reserva de Dourados. Recorda haver tido pro-
fessores indígenas por lá, caso da guarani Mariazinha, que o assistiu 
ainda no “pré”. Para completar o Ensino Fundamental, a opção eram 
as escolas “de fora” ou aquela que a Missão Evangélica Caiuá mantém. 
Seu destino acabou sendo esta última, onde havia “ensino religioso e 
também cultos”, mas “alguns professores se interessavam pela língua 
guarani”. Na passagem ao ensino médio, poderia ter fi cado na própria 
Reserva, uma vez que a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio In-
tercultural Guateka – Marçal de Souza por lá já existia. A fi m, porém, 
de “ir conhecendo” o estudo entre os não índios, optou por inscrever-se 
na central de matrícula da secretaria estadual. Na “seleção do governo 
do estado”, não teve a sorte de ser chamado para a escola mais próxi-
ma, senão para uma a que só chegava em trajeto ainda maior do que os 
5 km que separam a Reserva do centro da cidade. Concluído o primeiro 
ano de ensino médio, desistiu da opção que implicava apanhar diaria-
mente a bicicleta para assistir às aulas. Transferido para a escola indíge-
na Guateka – Marçal de Souza, terminou o Ensino Médio por lá, após 
ter tido o dissabor de, por imposição da coordenadora, uma “branca”, 
refazer a primeira série.

Rosaldo de Albuquerque Souza é neto de um dos Kinikinau que, ex-
pulsos de suas terras na região de Miranda, foram acolhidos na área 
Kadiwéu, onde então fundariam, em 1940, a aldeia São João. Rosaldo 
integrou-se ao Rede de Saberes como estudante de biologia da UEMS 
de Dourados, curso no qual ingressou em 2006 e se formou em 2010. 
No fi nal daquele mesmo ano, foi um dos indígenas aprovados no já 
citado mestrado profi ssional ‘Sustentabilidade junto a povos e terras 
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indígenas’, da UnB, o qual deve concluir em 2012. Sua escolarização 
começou em 1984, aos 9 anos. Até a quarta série, estudou na escola da 
Funai dentro da terra kadiwéu, na qual “o índio era castigado”. Passou 
depois pela Missão Evangélica Caiuá, em Dourados, e por uma escola 
particular evangélica no distrito de Taunay, área terena. No Ensino Mé-
dio, esteve cursando o magistério numa escola estadual em Aquidaua-
na, mas, no ano seguinte (1992), alistou-se no exército e mudou-se para 
Campo Grande. Durante os três anos de caserna, chegou a matricular-se 
numa escola estadual sediada na capital, mas não conseguiu cursar. Em 
2002, ingressaria no magistério indígena kadiwéu/kinikinau desenvol-
vido na aldeia São João, para vir a terminá-lo em 2004.32

Samuel Chamorro Lemes é um kaiowá nascido na aldeia Limão Verde, 
de mãe originária do Caarapó, mas criado na aldeia do pai: Amambai. 
Desde 2009, estuda Letras (português com habilitação em espanhol) na 
UEMS de Dourados. Em 2007, tentara sem sucesso ingressar em enfer-
magem na UEMS e acessar alguma das vagas destinadas a indígenas nas 
universidades públicas do Paraná (as estaduais e a UFPR). Depois disso 
e de “quase um ano parado” nos estudos, candidatou-se e obteve apro-
vação não apenas em Letras na UEMS, mas também em enfermagem 
na Unigran, possibilidade que deixou para trás em função de não poder 
obter mais do que 50% de abatimento no valor da mensalidade. Samuel 
fez o Ensino Fundamental na aldeia de Amambai: da primeira à quarta 
série, numa escola ali mantida por missionários evangélicos e, da quinta 
à oitava, na escola indígena. Ainda que já houvesse ensino médio na 
aldeia, Samuel optou pela escola estadual não indígena mais próxima: 
de olhos postos no desejado futuro de universitário, queria “ter a expe-
riência de estudar na cidade”. Seguiu morando na aldeia, utilizando o 
ônibus da prefeitura para ir e voltar da escola. A maioria de seus colegas 
de então “era de classe alta: fi lhos de gerente de banco, de loja”. Enfren-
tou muito “preconceito, desconhecimento, receio”. Samuel afi rma que 
muitos indígenas que fazem a mesma opção que ele “não aguentam e 
voltam”. Da turma dele, ele próprio teria sido “o único que fi cou”: “a 
pressão é muito forte”. Suas notas, que eram altas quando estudava na 
aldeia, “caíram muito na cidade”.

32 Para mais informações sobre a trajetória pessoal de Rosaldo e sobre a história de seu 
povo, ver trabalho dele próprio Souza (2009) e Castro (2011).
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Luiz Henrique Eloy Amado nasceu em 1988, na aldeia terena do Ipe-
gue. É advogado registrado na OAB, assessor jurídico do Conselho In-
digenista Missionário (Cimi) e recentemente terminou o mestrado em 
Desenvolvimento Local pela UCDB. Em 2011, bacharelou-se em Direi-
to pela mesma instituição, tendo completado o curso nos dez semestres 
regulamentares. Antes, fi zera um semestre de Direito na UEMS de Dou-
rados, mas unicamente porque a Funai lhe indicara que não teria mais 
do que 50% de desconto nas mensalidades da UCDB, universidade que 
ele considera mais forte do que a outra em sua área de estudo. Quando 
saiu sua bolsa do Prouni, que lhe permitiria abater 100% da mensalida-
de da UCDB, transferiu-se para esta instituição, deixando a UEMS. Da 
primeira à quarta série do Ensino Fundamental, Luiz estudara na escola 
indígena do Ipegue, que não oferecia mais do que estas séries iniciais. 
A partir da quinta, portanto, não poderia continuar estudando se não 
saísse da aldeia. Como a mãe já estava em Campo Grande, trabalhando 
como empregada doméstica, Luiz foi para a capital. Por lá, morando 
onde morava a mãe, nos fundos da casa dos patrões, concluiu o Ensino 
Fundamental numa escola municipal, logo passando a uma estadual 
para fazer o nível médio.

Se os depoimentos acima induzem a tomar como forte a presença da 
escola não indígena na formação pregressa dos universitários indígenas 
de Mato Grosso do Sul, também é possível conjecturar que esta situação 
esteja por mudar. Os testemunhos recolhidos seriam os de uma geração 
que chegou ao Ensino Superior sem que todo o ensino básico estivesse 
efetivamente consolidado nas escolas das aldeias. De hoje ao futuro, a 
tendência seria tal consolidação e, com ela, o rareamento de casos como 
os de Jonivaldo e Genildo, em que a decisão de continuar a estudar 
implicava, necessariamente, estudar em escola não indígena – na cidade 
ou na aldeia, em regime de extensão –, ou o de Luiz Henrique, em que 
a implicação da decisão era ainda mais radical: deixar a aldeia para ir 
morar na cidade.

Defi nitivamente esta situação é cada vez mais rara, tendo em vista 
que a partir de 2008/2010, todas as maiores aldeias de Mato Grosso do 
Sul possuem suas escolas de Ensino Médio, o que acaba gerando uma 
nova tendência no perfi l dos indígenas que chegam às universidades: 
cada vez mais jovens e menos maduros em termos de envolvimento com 
o movimento indígena.
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Ainda que faça sentido, a conjectura não elimina do horizonte outros 
aspectos contidos nos depoimentos. Desde logo, Tatiane vem-nos recor-
dar que ser indígena nem sempre corresponde a passar pelo menos os 
anos da infância nesse espaço supostamente oposto e distinto à cidade a 
que chamamos aldeia. Apenas nascida na cidade de Dourados, a futura 
estudante kaiowá foi viver na fazenda da família adotiva da mãe; voltou 
depois à cidade, sem nunca ter morado em aldeia. Ressalvadas as pecu-
liaridades biográfi cas envolvidas, seu caso aproxima-se dos de muitos 
jovens que compõem a população indígena ora habitante de ambientes 
urbanos em Mato Grosso do Sul. Para todos estes, cursar o ensino básico 
num regime diferenciado – ainda que fossem somente as primeiras séries 
do Ensino Fundamental, como nos casos de Jonivaldo, Genildo e Luiz 
Henrique – não é uma possibilidade colocada por suas atuais condições 
de vida, ou só o é se conceberem efetuar movimento inverso ao antes 
feito por eles próprios ou algum ascendente: deixar a aldeia para morar 
na cidade. Também esses jovens “urbanizados”, todavia, conformam o 
público atendido pelo sistema de inclusão de indígenas no Ensino Supe-
rior sul-mato-grossense33.

De volta à infância indígena mais “clássica”, passada na aldeia, en-
contramos um segundo aspecto merecedor de destaque, já tangenciado. 
É que as trajetórias pessoais dos estudantes em questão podem envolver, 
ao sabor de escolhas e necessidades várias, próprias ou familiares, alte-
rações no local de residência. O tipo de associação existente entre tais 
escolhas e necessidades, por um lado, e os rumos da vida escolar, por 
outro, nem sempre pode ser elucidado em rápidas conversas: muda-se 
de moradia para que os estudos possam prosseguir ou o que ocorre é 
que, em novos locais de residência, são novas também as escolas que 
podem ser acessadas? De certeiro, resta que, em meio aos deslocamen-
tos, encontram-se as cidades e, por lá, os estabelecimentos de ensino não 
indígenas. O advogado terena Luiz Henrique deixou de viver na aldeia 
Ipegue porque queria seguir estudando; mas deslocou-se para Campo 
Grande, e não para outro sítio, por motivos que seguramente envolvem 
o fato de sua mãe ter-se antes mudado para a capital. Com o kinikinau 
Rosaldo, por sua vez, vemos uma trajetória escolar ao nível básico que, 

33 Um levantamento inicial encontrou 491 crianças indígenas matriculadas em escolas mu-
nicipais de Campo Grande, sobretudo entre a 1ª e a 5ª série do Ensino Fundamental. 
Consideradas as demais séries e os estabelecimentos da rede estadual, é provável que o 
número seja bem mais expressivo (ver VIEIRA, FERREIRA & NASCIMENTO, 2011).
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embora iniciada e fi nalizada na aldeia São João, envolveu passagens por 
Dourados, pelo Distrito de Taunay, por Aquidauana e Campo Grande. 
Para o hoje mestrando da UnB, a itinerância escolar talvez tenha sido 
menos uma razão do que uma consequência das alterações de local de 
moradia, determinadas, estas, por outros fatores.

O que se quer extrair dos casos de Luiz Henrique e Rosaldo ganha 
maior nitidez quando os contrapomos a uma situação imaginária, em 
que todas as aldeias de Mato Grosso do Sul contassem com ensino bá-
sico completo e bem estruturado. Se fosse essa a situação nas aldeias, 
ela seria sufi ciente para que seus jovens moradores deixassem de ter as 
cidades como um polo atrator? Ou as cidades continuariam a exercer 
esse poder de atração, na medida em que já são locais de residência de 
parentes e abrigam, ademais, modos de se “levar a vida” que, inexisten-
tes nas aldeias, valeriam a pena ser testados? Se a segunda hipótese esti-
ver mais próxima da realidade do que a primeira, passagens por escolas 
regulares ao nível básico seguirão fi gurando nos currículos dos indígenas 
sul-mato-grossenses que ingressam no Ensino Superior, independente-
mente do número, da distribuição, dos níveis atendidos e da qualidade 
dos estabelecimentos de ensino diferenciado instalados nas aldeias.

Um terceiro aspecto digno de nota começa a aparecer quando obser-
vamos o que há de comum entre as trajetórias de Jonivaldo, Genildo, Sa-
muel e Ronildo. Todos eles chegaram a estudar em escolas nas cidades, 
para isto não necessitando deixar de morar nas respectivas aldeias. Há, 
contudo, uma diferença importante entre o que aconteceu com os dois 
ex-alunos da UCDB, nas suas respectivas passagens às séries fi nais do 
Ensino Fundamental, e o que se deu com os dois estudantes de universi-
dades instaladas em Dourados no momento em que ingressaram no nível 
médio. Para Jonivaldo e Genildo, prosseguir com os estudos implicava, 
necessariamente, ir estudar fora da aldeia Buriti. Para Ronildo e Samuel, 
não, já que as aldeias de ambos contavam com escolas de ensino médio. 
Mesmo assim, tanto o terena de Jaguapiru quanto o kaiowá de Amam-
bai quiseram conhecer o estudo oferecido para não indígenas, e foi este 
o caminho que efetivamente seguiram. A diferença que aqui se coloca, 
portanto, parece resumir-se a estudar fora por constrangimento ou por 
opção, e é possível empreender uma série articulada de especulações em 
busca de compreendê-la.
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Aparentemente, as escolhas de Samuel e Ronildo ganham sentido 
no bojo de um projeto pessoal mais amplo. Não se trata apenas de ex-
perimentar o que é estudar como os não índios e no meio deles, mas de 
tomar tal experimento como um teste antecipado de algo que se quer 
para si no futuro próximo: cursar o nível superior. Implicado nesse pro-
jeto de médio prazo, talvez haja um valor intrínseco que determinados 
indígenas concedem ao envolvimento pessoal em processos educacionais 
de caráter não específi co nem diferenciado, mas geral e regular.

Em existindo, a valorização que aqui se supõe não opera no vazio, 
mas tem por contexto um variado conjunto de políticas: de cotas, de 
bolsas e de suporte tanto a escolas diferenciadas dos níveis fundamental 
e médio quanto a licenciaturas interculturais. Nesse cenário, o sistema 
de escolarização indígena como um todo poderia caminhar para fracio-
nar-se em dois: um subsistema, o da “especifi cidade”, a pressupor rela-
ção de retroalimentação entre os egressos das escolas diferenciadas e os 
das licenciaturas interculturais; o outro, da “inespecifi cidade”, a poder 
combinar-se, no plano das trajetórias de vida dos estudantes, seja com a 
antecipação do momento de “arremessar-se para além da aldeia” a fi m 
de estudar, seja com a atração de jovens urbanizados.

Há que se observar, no entanto, que egressos de cursos universitá-
rios regulares parecem aptos a ser absorvidos profi ssionalmente tanto 
nas escolas das aldeias (a exemplo de Genildo) quanto em funções no 
campo indigenista que se vinculam à residência em meio urbano (casos 
de Jonivaldo e Luiz Henrique), ao passo que o destino de um egresso de 
licenciatura intercultural talvez esteja mais diretamente ligado apenas 
à primeira situação. Seria possível pensar, a partir daí, que a formação 
em graduações comuns abre mais perspectiva de futuro profi ssional ao 
indivíduo indígena do que a formação numa licenciatura específi ca, ten-
dendo a ser por ele mais valorizada do que a outra34? E como recolocar 
essas questões em termos que expressem compromisso não só com o 

34 Um matiz a ser aí considerado ocorre quando o candidato a universitário já é um pro-
fi ssional atuante na escola da aldeia. Em casos desse tipo, os cursos regulares podem 
ser explicitamente preteridos em favor das licenciaturas interculturais. Foi o que a 
equipe do Rede de Saberes pôde constatar junto a professores guarani da aldeia Porto 
Lindo, no município de Japorã, extremo meridional de Mato Grosso do Sul. Em 2004, 
no primeiro processo seletivo da UEMS em que as cotas tiveram vigência, três deles 
foram aprovados para o curso de Ciências Biológicas. No entanto, como sabiam do 
processo de constituição da licenciatura Teko Arandu, optaram por aguardar o seu 
início, que viria a dar-se dois anos depois.
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destino individual dos estudantes, mas também com o destino coletivo 
das comunidades de onde eles provêm?

Expectativas e sentidos atribuídos pelos indígenas não apenas ao ci-
clo completo de educação formal – do nível básico ao superior –, senão 
também às diferentes modalidades aí implicadas, constituem a base das 
perguntas e especulações anteriormente registradas. Com base em pou-
cos dados, um texto como este só pode lançá-las na chave do estímulo à 
refl exão. É um convite que se faz a todos os interessados por discutir o 
aprimoramento da educação escolar indígena. Dirige-se especialmente, 
porém, a formuladores, avaliadores e executores de iniciativas que têm 
por objetivo concreto favorecer a formação de indígenas em nível supe-
rior, como é o caso do Rede de Saberes.

Antecedentes do programa Rede de Saberes

Em meados de 2005, quando o programa começou a ser gestado – e logo 
veremos em que contexto interinstitucional –, já havia em Mato Gros-
so do Sul um campo relativamente conformado em torno da formação 
de professores e do acesso deles e de outros indígenas à Universidade. 
Boa parte disso deve-se à década de experiência de trabalho do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (Neppi). Constituído 
em 1995, no seio da UCDB, o Neppi tem sido, de fato, um importante 
centro dinamizador de discussões e ações relativas aos povos indígenas 
de Mato Grosso do Sul. Desempenha esse papel tanto no interior da 
própria UCDB quanto na articulação com outras universidades e demais 
atores do campo indigenista em geral, numa forma de atuar que muitas 
vezes ultrapassam as fronteiras estaduais e mesmo nacionais, com seus 
pesquisadores sendo frequentemente chamados, ademais, a participar de 
instâncias de formulação e execução de políticas públicas voltadas para 
os povos indígenas. Fazem parte do núcleo, professores/pesquisadores, 
um corpo de bolsistas de iniciação científi ca/estagiários e uma jornalista 
contratada, responsável, entre outras coisas, pela produção de notícias 
que alimentam constantemente o seu sítio na internet (www.neppi.org).

Até o momento em que o Rede de Saberes ganhou existência, o  Neppi 
avançara consideravelmente em sua dupla meta: constituir-se como es-
paço interdisciplinar de aglutinação de professores e estudantes dedica-
dos a assuntos indígenas; promover uma articulação entre pesquisa e 
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extensão universitárias que se caracterizasse por apoio às demandas das 
populações estudadas e envolvimento destas nas ações executadas. 

Na década de intervalo entre a criação do núcleo e a do Rede, os pes-
quisadores da UCDB puderam constatar um aumento de três para 25 no 
número de acadêmicos indígenas na instituição. O principal fator desse 
aumento certamente constituiu-se da vontade e dos esforços indígenas 
para ingressar no Ensino Superior, amparados, até certo ponto, por um 
regime de abatimento no valor das mensalidades para o qual a contribui-
ção da Funai não era lá das mais estáveis. Em 1998, com efeito, a UCDB 
e o órgão indigenista fi rmaram um convênio com base no qual cada par-
te arcaria com 50% do valor das mensalidades, sob a condição de que 
o acadêmico indígena estivesse envolvido em projetos de pesquisa e/ou 
extensão voltados para o conhecimento e/ou desenvolvimento da sua co-
munidade. Posteriormente, o órgão indigenista reduziu sua participação 
para 35%, direcionando aos estudantes a responsabilidade por cobrir os 
15% restantes. Indefi nida e sob constantes alterações, a situação chegou 
a 2005 com a Funai dispondo-se a apoiar qualquer novo ingressante in-
dígena na instituição apenas no momento em que outro estudante tivesse 
concluído o seu curso.

Note-se, de passagem, que situações como a dos alunos da UCDB 
talvez tenham estado na base das decisões que conduziram à edição das 
Portarias regulamentadoras da matéria em questão, comentadas ao iní-
cio deste texto. Na fala de atuais acadêmicos da UCDB, porém, “as 
bolsas da Funai acabaram”. Isso poderia signifi car que eles ainda desco-
nhecem o já aludido convênio celebrado em fevereiro de 2011 (FUNAI, 
2011c). Mais provável, no entanto, é que o signifi cado prático da nova 
medida seja virtualmente nulo. Uma hipótese é que, mediante o convê-
nio de 2011, o órgão indigenista tenha-se comprometido, apenas, a con-
tinuar fi nanciando os alunos da UCDB que já fi nancia, até que terminem 
seus cursos – o que não seria mais do que a ofi cialização da situação que 
se tinha em 2005.

Retornando à observação do aumento numérico de estudantes indí-
genas na UCDB entre 1995 e 2005, cabe dar-lhe a companhia de duas 
outras. A primeira é que tal crescimento não signifi cou que a presença 
dos alunos indígenas na UCDB tenha ensejado iniciativas institucionais 
mais consistentes de atenção específi ca – isto, claro, para além do que 
acabamos de ver: a disposição de incluí-los na política de bolsa social 
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e a embrionária proposta de integrá-los a projetos de pesquisa e exten-
são, uma e outra costuradas em convênio com a Funai. Saliente-se, em 
segundo lugar, que a ampliação do número de alunos indígenas pode ser 
atribuída, ao menos em parte, ao fato de a universidade salesiana ser 
conhecida em determinadas comunidades indígenas, e é precisamente 
aí que entra a importância dos vínculos previamente estabelecidos pelos 
pesquisadores do Neppi35.

Na estruturação do Neppi ao longo dos anos, constituíram-se pro-
gramas e iniciativas que, antecedendo o Rede de Saberes, com este man-
têm relações de mútua infl uência. Uma linha de ação junto aos Terena 
faz-se presente desde o início do núcleo, embora tenha fi cado desativa-
do entre 2000 e 2003. Originalmente coordenado pela professora Ieda 
Marques de Carvalho36, depois pelo frei Alfredo Sganzerla, o Programa 
Terena chega aos dias de hoje tendo à frente a professora Marta Regina 
Brostolin, cujas pesquisas, orientações e ações na área da educação es-
colar indígena têm particular incidência nas aldeias terenas Buriti e Cór-
rego do Meio, da área demarcada Buriti (municípios de Dois Irmãos do 
Buriti e Sidrolândia). A ligação profi ssional e pessoal da professora e de 
outros pesquisadores do Neppi com essas aldeias certamente contribui 
para que provenham delas muitos dos acadêmicos indígenas da UCDB.

Em 1996, a universidade salesiana incorporou ao seu quadro de do-
centes o historiador e indigenista Antonio Jacó Brand, fato que ofere-
ceria ao Neppi meios para ampliar suas atividades. Chegado à UCDB 
após oito anos como secretário executivo do Cimi, Brand trouxe consigo 
um projeto de intervenção na realidade indígena de Mato Grosso do 
Sul que já havia obtido aprovação pelo Fundo da Conferência Episco-
pal Italiana. Com tal projeto, o professor recém-contratado encontra-
ria assento para uma nova iniciativa no âmbito do núcleo: o Programa 
Kaiowá-Guarani. A viabilidade fi nanceira desse segundo programa viria 
a ser garantida, também, por meio de um Projeto Integrado de Pesquisa 

35 Como entra, também, embora de modo muito menos perceptível, a herança do longo 
trabalho missionário mantido pelos salesianos junto aos Bororo e Xavante. Entre os 
primeiros indígenas a entrar na UCDB estão xavantes. O cargo de diretor do Neppi é 
ainda hoje ocupado pelo Pe. Georg Lachnitt, um dos missionários salesianos com atua-
ção mais duradoura e destacada entre aquelas populações indígenas mato-grossenses.

36 Naqueles primeiros tempos do Neppi, era a professora Ieda quem costumava cuidar das 
necessárias articulações – direção da UCDB, por um lado, e Funai, por outro – para que 
os estudantes indígenas fossem contemplados com os descontos de mensalidade.
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apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tec-
nológico (CNPq), base para a obtenção de bolsas, de iniciação científi ca 
e aperfeiçoamento, de várias áreas do conhecimento.

As ações junto aos Kaiowá-Guarani têm especial desenvolvimento 
na área indígena de Caarapó, no cone sul do estado. Diferentemente 
dos Terena do Buriti, porém, os estudantes dessa área guarani não têm, 
até o presente, afl uído para a UCDB, o que se explica por uma muito 
menor experiência com a escolarização formal do que a dos primeiros e, 
também, pela distância geográfi ca – indivíduos Guarani que chegam ao 
Ensino Superior, não apenas os de Caarapó, tendem a fazê-lo nas insti-
tuições de Dourados e região.

Para além dos vários projetos desenvolvidos sob o abrigo dos pro-
gramas Terena e Kaiowá-Guarani37, o Neppi logrou obter parcerias e 
fi nanciamentos adicionais para ampliar signifi cativamente o acervo e a 
acessibilidade de um centro de documentação indígena que mantinha 
desde 1997. Inicialmente restrito a material sobre os Guarani, o Centro 
de Documentação Teko Arandu passou a abarcar um conjunto precioso 
de fontes primárias e secundárias – sobretudo microfi lmes, fotografi as, 
fi tas-cassete, vídeos, dissertações, teses e livros – referentes a todos os 
povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Sob a coordenação atual da his-
toriadora, professora Eva Maria Luiz Ferreira, uma equipe de bolsistas 
de iniciação científi ca oferece atendimento ao público externo e trabalha 
na catalogação e migração de seu acervo para meio digital. É ao Neppi, 
igualmente, que está vinculada a revista científi ca Tellus. Classifi cada na 
área da antropologia e focada especifi camente em assuntos indígenas, 
ela já chegou ao número 26, o primeiro dos quais datado de 2001. Em 
seus números 8/9, de abril/outubro de 2005, inaugurou a seção “Escritos 
Indígenas”, que desde então abre espaço para textos de indígenas forma-
dos ou em processo de formação no nível superior de ensino.

Na época em que o Rede de Saberes começou a ser articulado, o 
núcleo da UCDB estava empenhado na criação de um curso superior de 
agroecologia em terras indígenas, para o quê vinha mobilizando parce-
rias governamentais nas esferas estadual e federal. A proposta era ino-
vadora: formar profi ssionais indígenas aptos a promover a gestão so-
cioambiental de suas terras, numa linha semelhante à que, anos depois, 

37 Uma mostra de sua amplitude e variedade pode ser conferida no já mencionado sítio 
eletrônico do Neppi.
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orientaria a constituição dos já mencionados cursos de graduação pa-
raense e roraimense, bem como do mestrado brasiliense. Toda a concep-
ção e elaboração do projeto envolveu discussões detalhadas com repre-
sentantes indígenas e estudiosos da temática da agroecologia, de modo 
a que a grade curricular levasse em consideração aspectos culturais e 
conhecimentos e práticas tradicionais (FEHLAUER & AYALA, 2007; 
FOSCACHES, 2008). Até o presente, o curso superior, como tal, não 
se concretizou. O processo em questão, entretanto, levaria à realização 
de uma capacitação para indígenas na matéria em 2007 (FOSCACHES, 
2007b), e a ideia básica segue motivando ações no âmbito no Neppi, 
bem como sendo acalentada para o futuro.

A conformação, antes mesmo do Rede, de um ambiente institucional 
relativamente favorável ao acolhimento da presença indígena na UCDB 
também se benefi ciou do fato de dois de seus programas de mestrado 
mostrarem-se abertos à temática. No mestrado em Educação, projetos 
relacionados à questão indígena começaram a despontar em 1996, e se 
fortaleceram defi nitivamente em 2004, com a implantação da linha de 
pesquisa Diversidade Cultural e Educação Indígena. Indexada no âmbi-
to daquele programa de mestrado como “Linha 03”, ela tem por coor-
denadora a professora Adir Casaro Nascimento, que, apesar de não fa-
zer formalmente parte do Neppi e só tenha chegado à UCDB em 2003, 
trabalha no campo da educação escolar indígena – em especial com a 
formação de professores guarani-kaiowá – desde, ao menos, 1995. No 
mestrado em Desenvolvimento Local, por outro lado, a linha Cultura, 
Identidades Locais e Territórios Indígenas, instituída em 2002, chegou 
a resultar num bom número de dissertações. Atualmente, os projetos 
sobre a temática indígena incluem-se, porém, numa linha mais genérica: 
Cultura, Identidade, Diversidade. Como já vimos, os dois programas de 
pós-graduação costumam receber estudantes indígenas.

No campo mais geral onde o Rede veio a inserir-se, as mobilizações 
internas à UCDB ocorreram em paralelo a outras. Não se pode deixar 
de mencionar as de professores guarani-kaiowá, que, organizados desde 
1991, foram os grandes responsáveis por manter a pressão que levaria 
a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul a implantar, 
em 1999, o curso Normal de nível médio Ára Verá. Uma vez instalado, 
ele foi base para uma nova demanda: a por formação de professores 
indígenas em nível superior, posteriormente atendida com a licenciatura 
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intercultural Teko Arandu, em 2006 (RAMOS, 2006; ROSSATO, 2006; 
NASCIMENTO, 2009 [2007]; SILVESTRE & ROSSATO, 2009).

Para retornar, no entanto, ao plano da institucionalidade universitária 
prévia a 2005, é preciso observar que também a UEMS se mexia na dire-
ção de contemplar o ensino para indígenas. Aqui, um aspecto fundamen-
tal é a política de cotas que a universidade pública adotou formalmente 
em meados de 2003,38 e que, num movimento súbito, franqueou o acesso 
de indígenas ao Ensino Superior numa escala sem precedentes no país – e, 
ainda hoje, talvez sem correlato no plano nacional. Cabe lembrar que a 
medida não foi propriamente uma decisão tomada pela instituição, mas 
uma imposição legal, a que ela deveria submeter-se em curto espaço de 
tempo e como se as condições de que já dispunha fossem sufi cientes para 
lidar com processo tão inovador, conforme depois registraria quem à épo-
ca era sua pró-reitora de Ensino:

(...) nenhuma alteração em relação aos recursos fi nanceiros despendi-
dos pelo governo do Estado para a UEMS foi sequer cogitada pelo autor 
da lei, ou pelo governo do Estado, comprometendo, antecipadamente, 
as ações previstas como necessárias para a permanência dos indígenas 
cotistas no ambiente acadêmico e fora de sua aldeia (CORDEIRO & 
ZARPELON, 2011, p. 67).39

Quando as cotas estavam por ser implantadas, a UEMS mobilizou-
-se para oferecer a indígenas cursos de preparação para o acesso à uni-
versidade, o que fez candidatando-se a um fi nanciamento do Programa 
Diversidade na Universidade/MEC, em 2003. Naquele ano e no seguin-
te, já então com a primeira turma de cotistas ingressados, a instituição 
ofereceu cursos desse tipo em Aquidauana, Dourados e Amambai.40 

38 É do mês de julho a Resolução do Conselho Universitário da UEMS que estipulou a 
reserva de 10% das vagas de todos os seus cursos para indígenas (ver UEMS, 2003a). 
No mês seguinte, uma nova Resolução defi niu as normas para a realização do primeiro 
processo seletivo com reserva de cotas para indígenas e negros (UEMS, 2003b).

39 É preciso lembrar que o primeiro gesto do governo do estado no sentido de favorecer a 
permanência dos acadêmicos indígenas na UEMS só viria em 2005, com a instituição do 
Programa Bolsa Universitária. Tanto ele, porém, como seu sucedâneo (o PVUI, de 2009) 
estiveram sempre longe de atender satisfatoriamente a todos os estudantes implicados.

40 Com a mesma fonte de fi nanciamento e na mesma época que a UEMS, a Unigran foi a 
outra ofertante dessa espécie de cursos pré-vestibulares em Mato Grosso do Sul (BAR-
NES, 2010, p. 68).
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Vários concluintes viriam a efetivamente ingressar em bacharelados e 
licenciaturas da UEMS. 

Vale também notar que a instituição fazia-se presente nos debates 
sobre Ensino Superior para indígenas em Mato Grosso do Sul antes mes-
mo da promulgação da lei que conduziria à política de cotas: ao ocupar 
o assento destinado às universidades no Comitê Estadual de Educação 
Escolar Indígena, ela era, por lá, foco de reivindicações de representantes 
dos índios, no sentido de abrir-se a esse público. A tais reivindicações a 
UEMS já dera mostra de atenção, com a criação de um Curso Normal 
Superior Indígena que pode ser considerado precursor das licenciatu-
ras interculturais ora em andamento no estado. Em 2001, o campus da 
instituição em Aquidauana iniciou esse curso para um público terena e 
kadiwéu; em 2003, a experiência, aprimorada do ponto de vista curricu-
lar e já então voltada para os Guarani (Nhandeva e Kaiowá), seria ree-
ditada na unidade de Amambai. No currículo de alguns desses alunos, 
a marca da UEMS estava estampada, já que haviam passado por cursos 
de extensão para egressos indígenas do Ensino Médio que a instituição 
promovera a partir de 1998.

Na estrutura da universidade estadual, a experiência do Curso Nor-
mal Superior Indígena veio acrescentar-se à existência, desde 1999, do 
Núcleo de Pesquisas sobre a Questão Indígena (Nupequi). Em fi ns de 
2005, o Nupequi contabilizava 11 projetos recém-encerrados e outros 
5 em andamento, conjunto dedicado aos Guató, Kaiowá, Nhandeva e 
Terena, e ligado às áreas da Antropologia, Arqueologia, Direito, Lin-
guística, História, Psicologia e Saúde Coletiva. Internamente à UEMS, as 
experiências do Normal Superior específi co e dos pesquisadores formal-
mente reunidos no Nupequi conduziram à discussão sobre a constitui-
ção de um Programa de Educação Superior Indígena, para atendimento 
aos Guarani e aos Terena. Iniciado aproximadamente em 2003, tal de-
bate não parece ter ido adiante, talvez pelo processo de transformação 
institucional decorrente do advento do sistema de cotas. Seja como for, 
fato é que os registros internos da estadual contemplam a expressão aci-
ma e a sigla correspondente (Pesi), e o fazem em associação a planos que 
chegaram a estar cronologicamente marcados41.

41 No fi nal de 2005, informava-se que a criação do Pesi havia sido aprovada pela Câma-
ra de Ensino, órgão ligado a um dos conselhos superiores da UEMS: o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Previam-se, para breve, a apreciação da proposta 
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Ainda sobre a relação dessa universidade com as demandas dos po-
vos indígenas do estado por Ensino Superior no quadro que antecede 
à constituição do Rede de Saberes, valem dois acréscimos. O primeiro 
é que a instituição participou dos longos processos que conduziriam à 
implantação das licenciaturas Teko Arandu, em 2006, e Povos do Pan-
tanal, em 2010. O segundo é que, em 2004, ofereceu um curso prepara-
tório ao ingresso na pós-graduação para afrodescendentes e indígenas, 
em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e em conexão com 
o programa de bolsas da Fundação Ford a que mais à frente chegare-
mos. Foram 80 vagas, distribuídas entre duas turmas, nas unidades de 
Dourados e Cassilândia. Apesar de não ter resultado em nenhuma apro-
vação imediata nas pós-graduações visadas pelos estudantes, o curso 
 obteve uma boa avaliação por parte destes, que consideraram ter saído 
da experiência mais capacitados a candidatar-se a essas vagas em even-
tuais novas oportunidades.

Se o que vai nos parágrafos anteriores serve como mostra do que já 
existia e do que tinha potencialidade para existir em termos de Ensino 
Superior para indígenas em Mato Grosso do Sul no ano de 2005, logo se 
vê que o quadro combinava condições institucionais bastante díspares. 
De um lado, uma universidade com capacidade instalada, boa estrutura, 
acúmulo de experiência no relacionamento com indígenas e 25 desses 
acadêmicos naquela época – a UCDB, cujas mensalidades, porém, ainda 
que atenuadas por suas bolsas sociais, não deixarão de representar um 
fator sistêmico contrário à expansão do acesso e à garantia da perma-
nência de indígenas em seus cursos, salvo no dia em que convênios pa-
liativos com a Funai e/ou a atenção do Prouni aos índios estiverem mais 
bem trabalhados como política pública. De outro lado, uma universidade 
que, num momento em que se vinha testando como anfi triã de estudantes 
indígenas por diferentes vias, viu-se repentinamente recebendo em sua 
porta de entrada principal, por força das cotas, um bom número deles a 
cada novo processo seletivo, totalizando, naquele ano, 113 matriculados. 
Fala-se, obviamente, da UEMS, cuja gratuidade, mesmo representando 
um considerável desembaraço no tocante à permanência, está longe de 
solucionar todos os desafi os nela implicados. Para além das disparidades 
e difi culdades, restava um cenário de incomum fertilidade na comparação 

pelo próprio Cepe e pelo Conselho Universitário (Couni) e, se esta fosse por ambos 
aprovada, teriam resultados concretos ainda em 2006. (PRS, 2005: 35-36).
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com outros já então existentes no país – sobretudo se seus aspectos positi-
vos, a estrutura da UCDB e o alunato tendente ao crescimento da UEMS, 
pudessem ser colocados para jogar juntos, e, com mais razão ainda, se em 
questão estivesse o Ensino Superior para indígenas como tema de ações 
demonstrativas fora do contexto amazônico.

Foi conhecendo o que estava em andamento em Mato Grosso do 
Sul, e mirando justamente no seu potencial demonstrativo, que um ator 
ainda não mencionado neste texto aproximou-se, em 2005, do Neppi/
UCDB e dos responsáveis por lidar com a presença dos acadêmicos indí-
genas na UEMS. O ator em questão é o Laboratório de Pesquisas em Et-
nicidade, Cultura e Desenvolvimento (Laced), ligado ao Departamento 
de Antropologia do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, ou, mais especifi camente, um projeto por ele desenvolvido àquela 
altura: o Trilhas de Conhecimentos – o Ensino Superior de Indígenas no 
Brasil. Personalizando a referência, encontramos o antropólogo Anto-
nio Carlos de Souza Lima, professor do Museu Nacional, pesquisador 
do Laced e coordenador do Trilhas. Na medida em que foi uma espécie 
de incubador da proposta de que UCDB e UEMS se articulassem para 
desenvolver o que viria a ser o Rede de Saberes, o projeto do laboratório 
carioca é merecedor de uma rápida caracterização que inclua a linha de 
fi nanciamento que o viabilizou, ao cabo da qual logo reencontraremos a 
iniciativa sul-mato-grossense.

Iniciado em abril de 2004, o Trilhas de Conhecimentos atuou na 
promoção da educação superior para indígenas no Brasil como um 
todo, e o fez de modo multidirecional. Valeu-se, para tanto, de fi nan-
ciamento da Fundação Ford, em cuja arquitetura institucional inseriu-
-se numa iniciativa de grande envergadura e de abrangência mundial: 
a Pathways to Higher Education Initiative (PHEI). Com orçamento 
previsto de US$50 milhões e presença nos cinco continentes42, a PHEI 
apoiou em nosso país não apenas o Trilhas, mas também outras pro-
postas: o Políticas da Cor, por meio do qual o Laboratório de Políti-
cas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (LPP/Uerj) 
trabalhou igualmente na área do Ensino Superior, mas em relação 
aos negros; o Programa de Políticas Afi rmativas para Povos Indígenas 

42 Entre 2001 e 2010, chegou à África do Sul, Argentina, Chile, China, Costa Rica, Egito, 
Filipinas, Guatemala, Índia, Indonésia, México, Namíbia, Nicarágua, Nigéria, Peru, 
Quênia, Rússia, Tanzânia, Uganda e Vietnã. Ver FF (2008).
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e Populações Tradicionais (Papit) junto à Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação da Universidade Federal do Pará (Proeg/UFPA); e a cons-
tituição de um Fórum Interinstitucional em Defesa das Ações Afi rma-
tivas, viabilizado mediante convênio com o Núcleo de Estudos Afro-
-brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (Neab/UFSCar).43

No seio da Fundação Ford, a PHEI é complementar ao International 
Fellowships Program (IFP), destinado a fomentar, mundo afora, a for-
mação de lideranças oriundas de setores desfavorecidos da população, 
por meio da concessão de bolsas de estudos de pós-graduação. O IFP, 
que no Brasil é coordenado pela Fundação Carlos Chagas, confere uma 
especial importância à seleção de bolsistas negros e indígenas.

Como projeto de intervenção, investigação e fomento na área da 
formação de indígenas em nível superior, o Trilhas lastreou-se na ideia 
geral de que esta se apresenta como fator estratégico para a promoção 
do etnodesenvolvimento dos povos de que fazem parte os estudantes. 
No desenho de suas linhas de ação, propôs-se operar em várias frentes: 
participação em esferas de debate e implementação de políticas públi-
cas; realização de investigações; capacitação de profi ssionais atuantes 
em universidades; e organização de publicações na temática em apreço. 
Todas essas propostas, entretanto, gravitavam em torno de uma outra: a 
de induzir a constituição de núcleos promotores da educação superior de 
indígenas em universidades de distintas regiões do país. Mediante repas-
se de recursos da Fundação Ford e acompanhamento das atividades, o 
Trilhas fi nanciaria e apoiaria esses núcleos, cujas experiências deveriam 
ter caráter demonstrativo e replicabilidade44.

Ao construir sua proposta inicial de trabalho, em fi ns de 2003, a 
equipe do Laced procedeu a um levantamento prévio de universidades 
brasileiras que já tinham alguma experiência de acolhimento de alunos 
indígenas, e que, como tais, seriam as dotadas de maior potencial para 
abrigar os vislumbrados núcleos: as federais do Amazonas, Roraima, 
Acre e Bahia, a estadual de Mato Grosso e a nossa já conhecida UCDB. 
Posteriormente, entre abril de 2004 e junho de 2005, a equipe realizaria 
viagens a Amazonas, Roraima, Pernambuco, Tocantins e Mato Grosso 

43 Sobre essas três outras iniciativas, ver respectivamente (1) Ppcor (s/d); (2) Beltrão 
(2007) e TC (2008); (3) PFB (2007) e UFSCar (s/d).

44 Para mais informações sobre o projeto Trilhas de Conhecimentos, ver PTC (s/d) e Lima 
(2008).
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do Sul, momentos em que aprofundou sondagens anteriormente feitas, 
ampliou conhecimentos sobre realidades específi cas, fez e colheu suges-
tões, reavaliou possibilidades e empreendeu, por fi m, encaminhamentos 
concretos com vistas à implantação dos núcleos.

Na primeira visita ao Mato Grosso do Sul, em março de 2005, o pro-
fessor Brand sugeriu a possibilidade de que aquele núcleo específi co a ser 
fomentado pelo Trilhas consistisse, em verdade, na junção das experiên-
cias institucionais específi cas de UCDB/Neppi e UEMS, que àquela altura 
recebia sua segunda turma de cotistas. Coerentemente, o assunto esteve 
em discussão com representantes de ambas, em Campo Grande e Doura-
dos. A pauta seria recolocada numa segunda viagem, em maio do mesmo 
ano, quando pesquisadores do Laced estiveram presentes ao seminário 
Políticas de sustentabilidade nas terras indígenas de Mato Grosso do Sul, 
promovido, em Campo Grande, pela UCDB e por um conjunto de par-
ceiros entre os quais estava o próprio laboratório carioca. Ali começava a 
ganhar existência a iniciativa que deu ensejo a estas páginas.

Das incursões da equipe do Trilhas por diferentes pontos do país no 
biênio 2004-2005, resultou a implantação de dois núcleos de trabalho 
em prol da presença de indígenas no Ensino Superior. O primeiro a efe-
tivamente dar início a sua operação, ainda nos primeiros meses de 2005, 
defi niu-se por uma atuação que objetiva contemplar tanto a permanên-
cia quanto o acesso. Trata-se do Programa E’ma Pia, do preexistente 
Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena da Universidade Fede-
ral de Roraima. O segundo, cujas atividades começaram formalmente 
em novembro daquele ano foi o Rede de Saberes.

Entre os programas que foram apoiados pela PHEI/Fundação Ford 
no Brasil, o Rede de Saberes guarda a singularidade de ter sido colocado 
em marcha não por um único órgão instalado em determinada universi-
dade – como o próprio Laced na UFRJ, o Insikiran na UFRR, a Proeg/
UFPA e o LPP na Uerj –, senão mediante a articulação entre instituições 
distintas. Tal característica de interinstitucionalidade45, que decerto am-
plia o potencial de alcance e efetividade das ações desenvolvidas, gera 

45 Presente também, por óbvio, no Fórum Interinstitucional viabilizado a partir do Neab/
UFSCar. Nesse outro caso, porém, a articulação interinstitucional é um meio para um 
fi m mais abrangente e abstrato – o fortalecimento das ações afi rmativas no ambiente 
universitário e na sociedade brasileira –, ao passo que, com o Rede de Saberes, ela é um 
meio para um fi m de caráter mais específi co e concreto: o apoio à presença de indígenas 
no Ensino Superior sul-mato-grossense.
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igualmente, no entanto, muitos desafi os. Não apenas sua quantidade, 
como também o fato de parte deles dever-se às tão diversas realidades 
de UCDB e UEMS estavam claros desde o início – quadro a que viriam 
ainda somar-se as diferenças institucionais da UFMS e da UFGD.

Certamente que uma experiência deste nível, envolvendo simetrica-
mente duas e, na sequência quatro Instituições de Ensino Superior, apre-
sentou em seu início algumas difi culdades operacionais, tendo em vista 
as especifi cidades das IES e de seus representantes na confi guração do 
Programa Rede de Saberes.

Essa percepção da complexidade do trabalho implicado talvez ex-
plique uma opção restritiva revelada já no “sobrenome” do programa: 
o seu foco nas questões afetas à permanência. Mas os desafi os a que ele 
faz frente são verdadeiramente tantos, e tanto se repõem no curso de 
sua execução, que nem por isso suas ações deixam de cobrir aspectos 
concernentes ao acesso. Este, porém, é assunto para depois. Agora, é 
hora de observar como as equipes de trabalho da UCDB e UEMS, no 
aceite da proposta do Trilhas, lançaram-se combinadamente a construir 
o Rede de Saberes.

Atuação da Fundação Ford na área do Ensino Superior (incidência no Brasil).
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O Programa: desenho inicial

Desde o começo de suas ações, o Programa Rede de Saberes conta com 
um comitê gestor, integrado por representantes das instituições parcei-
ras; com uma coordenação geral, desempenhada pelo professor Antonio 
Brand até sua morte repentina em julho de 2012; com uma administra-
ção global, executada no âmbito do Neppi/UCDB; e com as chamadas 
coordenações locais, instaladas em cada uma das universidades implica-
das na parceria. 

Na UCDB, a coordenação local é atualmente exercida pela professora 
Eva Maria Luiz Ferreira, depois de já ter estado a cargo do antropólogo, 
professor Antonio Hilario Aguilera Urquiza e da professora Marta Re-
gina Brostolin. A partir de 2006, o professor Antonio Hilario deixou o 
corpo docente regular da UCDB para integrar-se ao da UFMS em Cam-
po Grande. Permaneceu, porém, como colaborador do Rede e do Pro-
grama de Pós-graduação em Educação da UCDB. Após a recente morte 
de Brand, assumiu a coordenação geral do programa.

Na UEMS, a coordenação ganha uma qualidade distinta, derivada 
da arquitetura da própria instituição na qual se insere. É, na realidade, 
de natureza supralocal, pois, executada a partir da sede da universidade, 
em Dourados, tem a responsabilidade de articular processos que trans-
correm nas suas outras unidades que contam com estudantes indígenas. 
Tem sido exercida, sem alterações ao longo do tempo, pela historiadora 
e arqueóloga, professora Beatriz dos Santos Landa, que também viria 
a assumir, em setembro de 2007, a Pró-reitora de Extensão, Cultura e 
Assuntos Comunitários da instituição. Junto às coordenações locais da 
UCDB e da UEMS, atuam representantes dos acadêmicos indígenas, que 
têm a oportunidade de conhecer, opinar e participar de processos decisó-
rios e encaminhamentos relativos à gestão do programa.

Quando a equipe do Rede ainda tratava de dar forma ao projeto 
que enviaria ao Trilhas, uma de suas primeiras providências foi realizar 
reuniões com estudantes indígenas de cada uma das duas instituições, a 
fi m de colher impressões e demandas referentes à vida universitária. A 
atividade, conduzida, sobretudo no mês de maio de 2005, foi a base para 
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a organização das questões mais prementes em termos do apoio que po-
deria ser dado à sua permanência no Ensino Superior. No desenho geral 
do programa, consubstanciado no projeto que viria a ser aprovado pelo 
comitê assessor do Trilhas em outubro do mesmo ano, foram identifi ca-
dos quatro blocos de questões que haveriam de ser trabalhados:

a. Para além das difi culdades, no caso específi co da UCDB, em se pa-
garem as mensalidades, os problemas de fundo econômico subdividem-
-se em dois conjuntos: o custeio da vida em geral – aluguel, alimentação 
e transporte – e o custeio da vida estudantil, com destaque para as apos-
tilas e fotocópias que os professores utilizam como material didático, e 
cuja aquisição cabe ao aluno. 

b. Difi culdades emocionais de adaptação ao meio universitário, visto 
como excessivamente individualista, discriminatório, preconceituoso, 
pouco aberto para os índios – em suma, um ambiente onde não é simples 
“sentir-se à vontade” e onde faltam espaços, até mesmo, para a mútua 
aproximação entre os de condição semelhante. 

c. Questões relativas ao acompanhamento dos cursos e ao cumpri-
mento das tarefas acadêmicas, seja porque não se compreendem bem de-
terminadas matérias e exigências, seja porque os conteúdos trabalhados 
não permitem conexões cognitivas com a realidade de onde se provém.

d. Questões de ordem infraestrutural: falta de equipamentos, como 
computadores e acesso à internet, para uso dos acadêmicos indígenas; 
bibliotecas dotadas de menos exemplares dos livros básicos do que os 
que seriam necessários para atender ao número de alunos que precisam 
consultá-los a fi m de estudar e cumprir tarefas.

Esses blocos de questões, e eventuais intersecções entre eles, desdo-
braram-se num amplo conjunto de ações e metas a serem perseguidas 
pelo programa. Dadas as peculiaridades de UCDB e UEMS, o conjunto 
subdividiu-se entre o que seria observado no âmbito específi co de cada 
instituição, o que seria trabalhado pelas equipes atuantes em cada qual, 
mas com particularidades caso a caso, e o que seria buscado por meio de 
esforços combinados entre ambas. As ações e metas aí implicadas, ao dia-
logar diretamente com as questões acima, podem ser consideradas como 
conformadoras do componente fi nalístico do Rede de Saberes, ao passo 
que outras diriam respeito, mais propriamente, à gestão do programa.
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A meio caminho das primeiras e das últimas, inseriu-se a proposta 
de realização de um levantamento que serviria como subsídio à refl exão 
sobre o Rede de Saberes durante a sua própria execução. Com o envol-
vimento direto de alguns dos acadêmicos indígenas sul-mato-grossenses, 
na condição de estagiários selecionados, o levantamento teria um escopo 
amplo. Permitiria conhecer mais a fundo a situação e o perfi l de todos 
eles, bem como qualifi car melhor a demanda por formação superior co-
locada pelas populações indígenas do estado, no que se refere tanto às 
áreas do saber e de atuação profi ssional vistas como desejáveis, quanto 
à realidade do ensino médio nas aldeias. 

As ações fi nalísticas e as de gestão são abaixo elencadas. Na exposi-
ção, será utilizada uma indexação numérica, que pretende facilitar a re-
missão, em futuras passagens do texto, a essas ações, suas inter-relações 
e seu conjunto.

Como (1) metas a serem buscadas conjuntamente pelas equipes da 
UCDB e UEMS, foram defi nidas, além da (1.1) realização do levanta-
mento acima mencionado, as publicações de uma (1.2) seleção da pro-
dução acadêmica de professores e alunos sobre a temática indígena e 
de (1.3) apostilas de apoio nas áreas do saber apontadas como mais 
problemáticas pelos estudantes. Eles e os próprios formadores envolvi-
dos no Rede também seriam estimulados a participar de eventos locais, 
regionais e nacionais, com o duplo objetivo de, por um lado, buscar a 
própria capacitação pessoal e, por outro, atuar em prol da sensibilização 
da comunidade acadêmica em geral sobre as questões indígenas. Essa 
linha de ação combinaria a (1.4) organização, pelas próprias equipes, 
de seminários e encontros e o (1.5) apoio à ida a eventos desse tipo que 
viessem a ser promovidos por outras instituições e em outras regiões.

As (2) ações a serem desenvolvidas pelas duas universidades, mas 
com especifi cidades caso a caso, foram defi nidas em número de cinco. A 
identifi cação de cada uma delas e as especifi cidades relativas à UCDB e 
à UEMS compõem a exposição que se segue.

Em (2.1) incentivo ao engajamento dos acadêmicos em projetos de 
pesquisa e extensão relacionados à questão indígena, cabe observar que 
a ação se entrelaça com políticas das instituições. Na UCDB, há uma 
exigência de que os acadêmicos indígenas, ao fazerem jus à bolsa social 
de 50% de abatimento do valor das mensalidades, envolvam-se em pro-
jetos de pesquisa e/ou extensão. Na UEMS, a existência dos programas 
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institucionais de Iniciação Científi ca (Pibic) e de Bolsas de Extensão (Pi-
bex) foi, desde o início, pensada como um caminho de viabilização da 
meta. A ideia era promover uma inovação no interior da instituição: 
reunindo recursos do Pibic e Pibex, realizar seleções unifi cadas de proje-
tos de pesquisa e extensão exclusivamente na temática indígena, com o 
envolvimento dos estudantes atendidos pelo Rede de Saberes. Os valores 
seriam utilizados para a aquisição de material de consumo, ao passo 
que a bolsa em si os estudantes a receberiam do já aludido programa do 
governo do estado.

No que se refere ao (2.2) oferecimento de cursos de suplementação 
à formação com que os indígenas chegam ao Ensino Superior, cada uni-
versidade fez seu próprio planejamento. A UCDB previu uma distinção 
entre cursos anuais e semestrais. Os primeiros, destinados a alunos do 
primeiro ano, estariam concentrados nas matérias em que os acadêmi-
cos afi rmavam ter mais difi culdade, com ênfase em língua portuguesa. 
Os outros, voltados a estudantes de séries mais avançadas, teriam um 
caráter mais de capacitação, enfocando a informática, a língua inglesa 
e a história e os direitos indígenas. Na UEMS, pensou-se numa grade 
curricular composta por 40 horas de cada uma das matérias a serem 
contempladas. Um núcleo comum, integrado por língua portuguesa, me-
todologia científi ca, informática, direitos indígenas e história indígena, 
sofreria alguns acréscimos, conforme a unidade universitária e, portan-
to, os bacharelados e licenciaturas especifi camente cursados pelos alunos 
a serem ali atendidos.

Por sua vez, a (2.3) implantação de laboratórios de informática, com-
postos por computadores com acesso à internet, impressora e mobiliário, 
foi pensada como o oferecimento de instrumentos para que os estudan-
tes executem tarefas acadêmicas, façam pesquisas e possam valer-se dos 
meios eletrônicos para comunicar-se com os integrantes de suas redes 
pessoais de contatos. Se a implantação na UCDB envolvia um único 
espaço físico, na UEMS foram previstos vários laboratórios: na sede de 
Dourados, em três outras unidades universitárias – Aquidauana, Amambai 
e Maracaju – e também, para dar conta de demandas apresentadas nos 
encontros inicialmente realizados com os estudantes, em espaços dentro 
de determinadas áreas indígenas, próximas aos campus.

A defi nição da linha de (2.4) incremento dos acervos bibliográfi cos à 
disposição dos alunos dependeu de diagnósticos da situação anterior que 
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foram também distintos nas duas instituições. Na UEMS, à constatação 
de que a biblioteca de sua unidade central (Dourados) contava com pou-
cos exemplares de obras didáticas que, por serem literatura obrigatória e 
básica de determinados cursos, eram procuradas além da oferta, somou-
se a de que faltavam livros fundamentais sobre a questão indígena no 
estado e no país como um todo, especialmente nas áreas da Antropologia, 
do Direito, da Educação e da História. Chegou-se, assim, a uma lista 
de 300 títulos a serem adquiridos, organizados e disponibilizados para 
consulta e empréstimo em espaço específi co: uma biblioteca própria ao 
Rede de Saberes na UEMS/Dourados, com coleções relativas a cada área 
de graduação e à questão indígena. Na UCDB, o número de exemplares 
da biblioteca central não apareceu como problema, e a produção especí-
fi ca sobre a temática indígena estava relativamente coberta pela coleção 
mantida no Centro de Documentação do Neppi. Desse modo, no caso 
da universidade salesiana, a ação em tela assumiu a forma de amplia-
ção do acervo do centro Teko Arandu, com a previsão de aquisição de 
200 livros, combinada a uma preparação do ambiente para consultas e 
estudos dos acadêmicos indígenas, o que implicaria selecionar, treinar 
e remunerar quatro deles como estagiários. A ideia era aperfeiçoar a 
acessibilidade do acervo, cuidando da catalogação de fotografi as, trans-
crição de fi tas cassete e migração, para suporte digital, de documentos 
históricos em forma de microfi lmes – em especial, relatórios dos postos 
que o antigo órgão indigenista do Estado brasileiro (Serviço de Proteção 
aos Índios – SPI) manteve, desde 1910, junto aos povos indígenas no 
Mato Grosso do Sul.

No planejamento, por fi m, da (2.5) capacitação do público univer-
sitário não indígena na temática indígena, previram-se ofi cinas para os 
professores e funcionários que, integrantes dos quadros das duas uni-
versidades, viessem a estar envolvidos direta ou indiretamente nas ati-
vidades do programa. Para além das ofi cinas, a capacitação de profes-
sores, em particular, mereceu um tratamento mais detido no tocante à 
realidade da UEMS, dada a circunstância de esta instituição contar com 
estudantes indígenas em campi variados, situados em distintas cidades. 
Os docentes da UEMS que se relacionam com esses alunos, e que, pela 
proposta do Rede de Saberes, deveriam fazê-lo ainda mais e melhor, es-
tão também geografi camente espalhados, e tal contingência precisava ser 
considerada no desenho inicial do programa. Isso nos leva ao seguinte 
tipo de ações e metas fi nalísticas nele previstas.
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Em grande parte, as ações (3) defi nidas especifi camente para a UEMS 
ligam-se a um dos laboratórios de informática a instalar-se na estadual: o 
da sua sede, em Dourados (item 2.3). Em função das demandas colhidas 
junto aos estudantes da instituição, da prevalência numérica destes no 
seu campus central e do fato de ali não existir uma estrutura física seme-
lhante ao conjunto de gabinetes e salas à disposição do Neppi no campus 
da UCDB, o planejamento relativo à UEMS dedicou grande importância 
à (3.1) implantação de um centro de convivência em Dourados. Esse 
espaço físico foi concebido de modo a abrigar o próprio laboratório 
de informática e servir, além disso, como “o lugar dos acadêmicos in-
dígenas” naquele campus. Conjugado à biblioteca do programa (item 
2.4), ele funcionaria como local para fazer refeições, trabalhos escolares, 
estudar individualmente ou em grupo, receber orientações acadêmicas 
e, não menos importante, socializar-se – desde logo, com outros alunos 
indígenas, mas também com professores e com colegas não índios que, 
interessados pela temática indígena, estivessem integrados a projetos de 
extensão a ela relativos (item 2.1). Servindo, sem dúvida, como (3.2) sala 
de estudo e orientação, esse lugar seria muito mais do que isso, ajudan-
do os alunos atendidos pelo programa a dissipar o sentimento de que a 
universidade lhes é um ambiente inóspito e hostil.

Qualquer projeto sempre terá de haver-se com condicionantes estru-
turais e limitações orçamentárias. A proposta do centro de convivência 
como articulador relacional, simbólico e subjetivo da indianidade no 
espaço universitário, surgida da atenção a demandas expressadas pelos 
estudantes da estadual, não poderia ser replicada nos demais campus 
da instituição. Isso se aplicava mesmo aos de Amambai, Aquidauana e 
Maracaju, que, por contarem com números de alunos de alguma mon-
ta, haviam sido escolhidos para compartilhar com a sede de Dourados 
uma maior atenção do programa em sua fase inicial. Nessas unidades, 
seria preciso imaginar outras maneiras de implantar o programa e cuidar 
do relacionamento entre docentes/orientadores e discentes. Derivou daí 
uma linha de (3.3) acompanhamento dos professores que viessem a mi-
nistrar os cursos suplementares e a atuar como orientadores nas unida-
des regionais da UEMS, a pressupor que integrantes da coordenação do 
programa realizariam viagens periódicas para com eles se reunir. Nessas 
reuniões, a capacitação pela qual os professores houvessem passado du-
rante as ofi cinas ganharia reforço, sendo-lhes oferecidos subsídios para 
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o aprofundamento de seus conhecimentos sobre processos de ensino/
aprendizagem e a temática indígena em geral, no estado e no país como 
um todo. Idealmente, o trabalho com cada um desses docentes seria uma 
via de ampliação da infl uência do programa: haveria profi ssionais sen-
sibilizados para o tratamento com os acadêmicos indígenas espalhados 
pelos campi do interior do estado, que conformariam uma rede, precisa-
mente, de colaboradores do Rede.

Ainda no que se refere às ações fi nalísticas do programa, cumpre 
 observar que a única (4) específi ca à UCDB foi a (4.1) preparação de 
alunos para ingresso em programas de pós-graduação stricto sensu. 
Tratava-se, nesse caso, de fornecer resposta a uma demanda claramente 
identifi cada, mas àquela altura restrita a um grupo de quinze alunos 
terena da universidade salesiana. Para auxiliá-los na construção de seus 
projetos pesquisa, os pesquisadores do Neppi construíram um plano de 
trabalho composto por encontros coletivos e sessões de orientação indi-
vidual, a ser levado a cabo por dois professores no ano seguinte.

Na atualidade, após amadurecimento, esta ideia virou uma proposta 
da Fundação Ford, via Fundação Carlos Chagas, chamada Programa 
Equidade, o qual trata exatamente da preparação de pessoas oriundas 
das classes sub-representadas (negros, índios e classes populares) para a 
seleção na pós-graduação.

Para fazer alusão, fi nalmente, às (5) ações de gestão do programa, é 
preciso voltar por um instante à sua estrutura básica: coordenação local 
da UCDB em Campo Grande, coordenação da UEMS instalada em Dou-
rados, mas de atuação supralocal, e comitê gestor composto por repre-
sentantes das duas universidades. Afora a necessidade de se encontrar um 
(5.1) espaço físico (sala) para a execução do trabalho de coordenação no 
âmbito da UEMS e a (5.2) contratação de um(a) secretário(a) para cada 
uma das duas coordenações, o projeto inicial do Rede previu a tarefa de 
(5.3) supervisão das atividades nas demais unidades da estadual. Não 
são necessárias muitas palavras para que se entenda que tal tarefa, a ser 
compartilhada pela própria coordenação da UEMS e pelo comitê gestor, 
implicava disponibilidade de tempo dos envolvidos e de recursos fi nan-
ceiros do programa para constantes viagens. Adicionalmente, foi previsto 
que o comitê gestor encontraria meios para engajar-se em (5.4) atividades 
de cooperação com outras instituições de Ensino Superior, o que se justifi -
cava pelo fato de também elas contarem com estudantes indígenas.
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Apesar de a ação (5.4) ser aqui apresentada em vínculo com os as-
pectos de gestão, sua importância vai muito além deles. Em primeiro 
lugar, porque ela revela como a implantação do programa guardou com-
promisso, desde o início, com uma visão que coloca em primeiro plano 
os acadêmicos indígenas. A rede que se almeja construir precisa chegar 
até onde eles estão, não sendo tão relevante a natureza desses lugares 
– se distintas unidades de uma das universidades parceiras (ações 3.4 e 
5.3) ou, como agora é o caso, instituições outras. Em segundo lugar, tal 
ação pode ser vista como uma seminal disposição à ampliação da área 
de infl uência – por assim chamá-la – do programa. 

Ao longo do desenvolvimento do programa Rede de Saberes, essa 
disposição ganharia manifestação concreta por duas vias: o convite a 
que estudantes de outras instituições participem dos eventos e discus-
sões promovidos por ele e a atração de mais universidades para o seio 
da parceria inicial, o que chegaria a ser várias vezes cogitado no caso 
da Unigran e acabaria de fato concretizado nos da UFMS e UFGD. Ao 
ser um prenúncio dessas duas vias, a defi nição da ação (5.4) indica, em 
suma, como “a rede do Rede” já se criou com uma salutar vocação 
expansionista, defi nida em função do interesse de colocar em conexão 
o maior número possível de universitários indígenas do estado de Mato 
Grosso do Sul – e mesmo de fora dele, o que muitas vezes acontece nos 
eventos organizados pelo programa.

Com a formatação fi nal do texto do projeto e sua aprovação pelo 
Trilhas, o Rede já estava em condições de ser formalmente lançado. Foi 
o que ocorreu na primeira quinzena de novembro de 2005, quando os 
reitores das duas universidades envolvidas e os coordenadores da inicia-
tiva em cada uma delas selaram a parceria. No mesmo período, repre-
sentantes da coordenação e dos alunos envolvidos no nascente programa 
viajaram a Temuco, no Chile, para o primeiro encontro internacional 
de estudantes apoiados pela PHEI/Fundação Ford. Eventos de apresen-
tação do programa para os acadêmicos implicados ocorreram em 24 
e 25/11/2005, em Dourados e Campo Grande. Em seguida, durante o 
recesso acadêmico daquele fi m de ano e início do seguinte, as equipes 
técnicas da UCDB e UEMS reestudaram, entre si e junto com a equipe 
do Trilhas, algumas propostas inseridas no projeto. Também planejaram 
a compra de equipamentos e estabeleceram interlocução com as reito-
rias, a fi m de defi nir os espaços físicos dentro dos campi que viriam a ser 
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ocupados pelo programa. Para que suas primeiras atividades começas-
sem de fato a desenvolver-se, porém, seria preciso aguardar o início do 
ano letivo de 2006.

Linhas de ação fi nalísticas do Programa Rede de Saberes (desenho inicial)

Instituições 
envolvidas

Linhas

UCDB e UEMS,
coordenadamente

(1.1) Levantamento do perfi l dos acadêmicos indígenas de Mato 
Grosso do Sul

(1.2) Publicação de produção acadêmica sobre a temática indígena

(1.3) Organização de material de apoio ao estudante (apostilas)

(1.4) Organização de seminários e encontros

(1.5) Apoio à participação em eventos externos

UCDB e UEMS, com
especifi cidades

(2.1) Apoio à participação em projetos de pesquisa/extensão

(2.2) Oferecimento de cursos de suplementação (tutorias)

(2.3) Implantação de laboratórios de informática

(2.4) Montagem/incremento de acervos bibliográfi cos próprios

(2.5) Capacitação de professores e funcionários sobre a temática 
indígena

UEMS

(3.1) Implantação de centro de convivência na unidade-sede 
(Dourados)

(3.2) Implantação de sala de estudo e orientação na unidade-sede

(3.3) Acompanhamento de professores nas unidades regionais

UCDB (4.1) Preparação para ingresso na pós-graduação





Implantação do Programa 2006-2007

O primeiro semestre de 2006

O processo de implantação do programa Rede de Saberes ao longo do 
primeiro semestre de 2006 foi marcado por investimentos de duas or-
dens: apresentação e discussão de suas linhas de ação com os estudan-
tes; interlocução com as estruturas institucionais das duas universidades, 
com vistas à instalação de suas bases de infraestrutura e à montagem das 
equipes. No que se refere a esse último aspecto, diferenças entre UCDB 
e UEMS vêm novamente à luz. 

Na UCDB, o novo programa, além de mobilizar a equipe do Neppi 
em torno de si – incluindo a destinação de duas pesquisadoras para o 
trabalho de (5.2) secretaria46 –, pôde valer-se da liberação do professor 
Antonio Hilario da maior parte de suas obrigações profi ssionais para de-
dicação prioritária àquela coordenação local. Na constituição da equipe 
da UEMS, por sua vez, logrou-se que a necessária (5.2) contratação de 
um secretário se desse de modo a incorporar o Kaiowá Tonico Benites, 
àquela altura pedagogo formado pela própria universidade e aprovado 
no mestrado em antropologia social do Museu Nacional/UFRJ.47 Para 
compor a equipe na UEMS, foram formalmente nomeadas pela universi-
dade quatro professoras e duas funcionárias. Essa designação, contudo, 
logo se acompanharia de afastamentos por motivos variados, e a coor-
denadora local teria consigo, na prática, pouquíssimos colaboradores. 
Ademais, os docentes da UEMS que de fato se integraram ao Rede logo 
em seu início não puderam contar com a mesma liberação de outras ati-
vidades de que dispôs, na UCDB, o professor Antonio Hilario. A própria 

46 Com o propósito de facilitar eventuais cotejamentos, retoma-se aqui a indexação nu-
mérica das ações que resultou estabelecida na seção anterior.

47 Em 2009, Benites viria a defender sua dissertação de mestrado e a iniciar, naquele 
mesmo programa de pós-graduação carioca, o doutorado, hoje concluído. Para mais 
informações sobre sua trajetória acadêmica, ver Benites (2010).
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coordenadora, professora Beatriz, tinha de dividir-se entre Dourados e 
Mundo Novo, já que lecionava disciplinas nas duas unidades.

Aspecto comum à montagem do programa nas duas universidades 
foi a incorporação de representantes indígenas a cada uma das equipes 
locais. Na UCDB, exerceram desde o início esse papel Eder Alcântara 
Oliveira (3º semestre de História) e Karine Silva Sobrinho (3º semestre 
de Psicologia), ambos Terena da aldeia Buriti.48 Na UEMS, os primeiros 
representantes indicados pelo conjunto de acadêmicos foram o Guarani 
Duadino Martines, do curso de Ciências Biológicas, e o Terena Arildo 
França, do Direito49.

Um balanço do modo como as atividades previstas no projeto inicial 
do Rede foram desencadeadas na primeira metade daquele ano letivo 
não pode deixar de mencionar as difi culdades enfrentadas, as quais não 
se deveram apenas ao número e à disponibilidade de tempo dos profi s-
sionais envolvidos. Na realidade, esse fator se somou a outros, entre os 
quais se destacam a complexidade intrínseca ao conjunto de ações pro-
postas e, como seu agravante, problemas afetos a condições estruturais 
indispensáveis para que algumas delas pudessem avançar. Trata-se, aqui, 
de problemas da ordem da ausência, da demora, da precariedade ou da 
instabilidade das contrapartidas institucionais oferecidas por UCDB e 
UEMS, cuja solução não estava ao alcance imediato da equipe de execu-
ção do programa. Eles hão de aparecer ao longo da exposição abaixo.

Até o início de fevereiro, o (1.1) levantamento sobre a realidade da 
escolarização indígena no Mato Grosso do Sul esteve em discussão no 
âmbito do comitê gestor, logo sendo incorporado à interlocução com os 
corpos discentes indígenas das duas universidades. Defi niu-se que, numa 
primeira etapa, o trabalho não abarcaria o público do ensino básico, 
mas focalizaria os próprios universitários. A coordenação e os estagiá-
rios fariam uma seleção entre os alunos envolvidos no programa para 

48 Karine viria a abandonar o curso de psicologia na UCDB e a ingressar, em 2009, no de 
pedagogia na UEMS/campus de Campo Grande, conforme depoimento que veremos 
mais adiante. Eder, formado em 2007, foi por alguns anos professor de história nas 
duas escolas de sua aldeia (Escola Municipal Indígena Alexina Rosa Figueiredo e Esco-
la Estadual Indígena de Ensino Médio Natividade Alcântara Marques). Posteriormente 
cursou mestrado em História Indígena na UFGD (ver OLIVEIRA, 2012) e atualmente 
é vereador eleito no município de Dois Irmãos do Buriti.

49 Atualmente, Arildo, já formado, atua no núcleo do Observatório dos Direitos Indíge-
nas (Odin) em Dourados (ver, por exemplo, CINEP, 2011).
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ajudar na aplicação do questionário. A equipe da UCDB aplicaria os 
questionários dentro da própria universidade e, também, entre os ma-
triculados em instituições das regiões Central, Norte, Leste e Oeste do 
estado; a equipe da UEMS faria o mesmo na região Sul. A defi nição 
dos nomes dos acadêmicos da UCDB que atuariam como estagiários 
na realização do levantamento saiu de uma série de reuniões realizadas 
com o grupo discente indígena entre fevereiro e abril. Seriam eles os 
Terena Genildo Alcântara (Letras) e Jonivaldo Alcântara (História) e a 
Kadiwéu Carla Mayara Alcantara Cruz (Direito), todos, àquela altura, 
no 3º semestre de seus respectivos cursos. Na UEMS, houve a capacita-
ção de um grupo de 50 acadêmicos, etapa preparatória para a escolha 
dos estagiários. O semestre chegou ao fi m com a indefi nição dos nomes 
dos estagiários da UEMS e com parte do trabalho realizado pela equipe 
da UCDB: questionários aplicados entre seu próprio corpo de alunos 
e início do agendamento das visitas para a realização do trabalho nas 
regiões Central, Norte, Leste e Oeste do estado.

As linhas de ação referentes a publicações (1.2 e 1.3) não chegaram 
a avançar. Foram logo consideradas problemáticas e suspensas até 
o segundo semestre, com previsão de que viessem a ser totalmente 
descartadas pelo comitê gestor. Por outro lado, a organização e partici-
pação de eventos (1.4 e 1.5) foi intensa. Sumariar alguns dos encontros 
a que estudantes e professores estiveram presentes no período inicial de 
desenvolvimento do Rede é sufi ciente para ilustrar o tipo de contato que 
por meio deles se favorece – oportunidades decerto pontuais, embora 
possam cumulativamente fazer diferença no processo de formação de 
agentes transformadores da realidade indígena:

Participação em eventos: alguns exemplos (primeiro semestre/2006)

Assembleia Continental Guarani (São Gabriel/RS, 04 a 07/02/2006). 
Reunindo representantes do povo Guarani do Brasil, Argentina, Bolí-
via, Paraguai e Uruguai, discutiu assuntos como sustentabilidade, de-
marcação de terras, educação e saúde, na perspectiva da troca de expe-
riências, junção de forças reivindicação de direitos. Com apoio do Rede 
de Saberes, integrou a delegação sul-mato-grossense que foi até o local o 
acadêmico Duadino Martines, do curso de Ciências Biológicas da UEMS.
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Palestra Povos Indígenas e Organizações Internacionais (Dourados, 
Curso de Relações Internacionais da Uniderp, 08/04/2006). A cargo do 
Dr. Marco Antônio Barbosa, que já atuou como advogado, entre outros 
grupos indígenas, dos Guarani, em São Paulo, e dos Terena, em Mato 
Grosso do Sul. Levados ao evento pela professora Rosely Aparecida 
Stefanes Pacheco, da equipe do Rede, estudantes indígenas do curso de 
Direito da UEMS de Dourados puderam contatar estudiosos das áreas 
da Antropologia, Arqueologia e História, e foram presenteados pelo pa-
lestrante com dois livros de sua autoria sobre direitos indígenas (BAR-
BOSA, 2001a e 2001b).

IIº Seminário de Estudantes Indígenas de educação Superior da UEMS 
(Dourados, 17 e 18/04/2006). A presença no encontro de acadêmicos 
de outras unidades da UEMS foi viabilizada pelo Rede. Como convida-
dos, participaram representantes de órgãos executores de políticas pú-
blicas afetas aos índios do estado e indígenas da região que já possuem 
títulos de nível superior: o já mencionado Tonico Benites, que trabalha-
ra como secretário do Rede na UEMS no início do programa, e o terena 
Paulo Baltazar, que é geógrafo pela UFMS, especializado em métodos e 
técnicas de ensino pela Universidade Salgado de Oliveira, especializado 
em gestão escolar pela Universidade Castelo Branco (RJ) e, desde 2010, 
mestre em Ciências Sociais/Antropologia pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (BALTAZAR, 2012). Nos momentos de debate 
entre os próprios estudantes, os temas mais discutidos foram a bolsa 
universitária indígena fornecida pelo governo estadual e os problemas 
associados à concepção e implementação desta política.

A (2.1) participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e ex-
tensão na temática indígena começou a ser incentivada pela UCDB de 
modo articulado a duas outras ações: o (1.1) levantamento do perfi l dos 
acadêmicos e o (2.4) incremento dos acervos bibliográfi cos. Em segui-
da reuniões com os alunos entre fevereiro e abril, a equipe do Rede na 
UCDB selecionou 15 deles para inaugurar o investimento em pesquisa. 
Nesse conjunto, três correspondiam aos estagiários implicados no levan-
tamento e quatro iniciariam, também como estagiários, o trabalho que 
fora previsto com as fotografi as, fi tas cassete e microfi lmes do Centro 
Teko Arandu, no curso do qual estariam tomando familiaridade com 
a pesquisa documental e com a história de seus povos: os estagiários 
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escolhidos para essa tarefa foram historiadores em formação: os antes 
citados Eder (representante indígena na coordenação local do Rede) e 
Jonivaldo (implicado no levantamento), além do Terena Ramão da Silva 
Fermino e do Kadiwéu Juvenil Cruz. A esse grupo se juntaram estu-
dantes em fi nal de graduação, necessitados de preparar seus Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) – caso do próprio Ramão (então no 7º 
semestre de História), de Amauri Souza Correa Dias (7º semestre de 
Educação Física) e de Marcella Vickie Ferreira (7º semestre de Farmá-
cia) – e outros que, estando em diferentes etapas de distintas carreiras, se 
engajaram em projetos em andamento de professores. Cada um dos 15 
acadêmicos envolvidos com pesquisa teria o seu respectivo orientador, 
como se nota na tabela mais abaixo. 

A partir do mês de abril, os componentes desse primeiro grupo de pes-
quisadores indígenas no âmbito do Rede/UCDB viriam a receber auxílios 
individuais de R$150. Lembranças de um casal que fez parte do grupo 
ajudam a que aqui se evoquem, de passagem, os signifi cados que podem 
ser associados a tal benefício. As recordações de Ramão e Edineide, hoje 
formados e lecionando na aldeia, remetem a um quadro de grandes di-
fi culdades nas condições de vida dos acadêmicos, que somos levados a 
imaginar como seriam as coisas se o auxílio não tivesse sido introduzido.

Constituição de grupo de pesquisadores indígenas do Rede de Saberes 
(UCDB, primeiro semestre de 2006)

Acadêmico Curso Envolvimento

1 - Amauri Souza Correia 
Dias (Terena, aldeia 
Limão Verde)

Educação Física 
(7º semestre)

TCC, sob orientação da profª 
Marina Vinha

2 - Antonio Fernandes 
Bernardo (Kadiwéu, 
aldeia terena Buriti)

Geografi a (1º semestre)
Projeto em andamento do 
prof. Celso Smaniotto

3- Carla Mayara 
Alcantara Cruz (Kadiwéu)

Direito (3º semestre)

Levantamento do perfi l dos 
acadêmicos indígenas em 
Mato Grosso do Sul, sob 
orientação do prof. Antonio 
Hilario A. Urquiza

4- Daniele Nutrição (4º semestre)
Projeto em andamento da 
profª Sônia Grubits
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Acadêmico Curso Envolvimento

5- Denivaldo Antonio 
Campos (Terena, aldeia 
Buriti)

Psicologia (3º semestre)
Projeto em andamento da 
profª Marta Regina Brostolin

6- Eder Alcântara Oliveira 
(Terena, aldeia Buriti)

História (3º semestre)

Estágio no Centro de 
Documentação Teko Arandu, 
sob orientação do prof. 
Antonio Brand

7- Edineide Bernardo 
Farias (aldeia Buriti, 
de mãe Kadiwéu e pai 
Terena)

Letras (3º semestre)
Projeto em andamento da 
profª Marta R. Brostolin

8 - Genildo Alcântara 
(Terena, aldeia Buriti)

Letras (3º semestre)

Levantamento do perfi l dos 
acadêmicos indígenas em 
Mato Grosso do Sul, sob 
orientação do prof. A. Hilario A. 
Urquiza

9 - Jaqueline
Terapia Ocupacional 
(3º semestre)

Projeto em andamento da 
profª Simone Parisoto

10 - Jonivaldo Alcântara 
Pinto (Terena, aldeia 
Buriti)

História (3º semestre)

Levantamento do perfi l dos 
acadêmicos indígenas em 
Mato Grosso do Sul/estágio no 
Centro de Documentação Teko 
Arandu, sob orientação do 
prof. A. Hilario A. Urquiza

11 - José Claudir Pinto 
Alves (Terena, aldeia 
Buriti)

Educação Física 
(3º semestre)

Projeto em andamento do 
prof. Aluisio Fernandes Souza

12 - Juvenil Cruz 
(Kadiwéu)

História (1º semestre)

Projeto em andamento da 
profª Marina Vinha / estágio no 
Centro de Documentação Teko 
Arandu

13 - Karine Silva 
Sobrinho (Terena, aldeia 
Buriti)

Psicologia (3º semestre)
Projeto em andamento da 
profª Marta R. Brostolin

14 - Marcella Vickie 
Ferreira

Farmácia (7º semestre)
TCC, ainda sem orientador 
defi nido

15 - Ramão da Silva 
Fermino (Terena, aldeia 
Buriti)

História (6º semestre)

TCC, sob orientação da 
profª Vera Lúcia Ferreira 
Vargas / estágio no Centro de 
Documentação Teko Arandu
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Conta Ramão que, antes de integrar-se ao trabalho com os microfi lmes 
no Teko Arandu, sustentava a sua vida de universitário por duas fontes: 
tinha um emprego diurno no Museu Dom Bosco, da própria UCDB, e 
ajudava o irmão, depois das aulas noturnas e das cerca de 2,5 horas diá-
rias de sono, a armar barracas de feira na madrugada. À época, o irmão 
feirante e a cunhada ofereciam-lhe moradia compartilhada no quarto 
que alugavam. Edineide, por sua vez, vivia na casa mantida pela mãe 
em Campo Grande.50 Relata que a sensação de fome era constante entre 
os indígenas que haviam passado a reunir-se no Neppi para iniciar-se 
como pesquisadores. Havia muita vergonha de pedir comida para os 
professores, que “muitas vezes pagavam do próprio bolso”, mas nem 
por isso se deixava de cobiçar “as bolachinhas” que eles e outros mem-
bros da equipe do programa tantas vezes levavam ao ambiente de traba-
lho no Neppi. Com os biscoitos, era possível “sanar um pouco a fome”. 
Nas ocasiões em que “tinha reunião do Rede, era a maior festa, porque 
aí tinha lanche”. Em geral, comia-se “fi ado” no restaurante universitá-
rio e pagava-se no fi m do mês, quando se recebia “o cheque do Rede”.

Casos como esses, de precariedade das condições básicas de vida dos 
acadêmicos, não eram isolados e nem deixaram de existir. Compõem, 
isto sim, um dado de realidade com a qual a equipe do Rede tinha e 
ainda tem de lidar. Não é por outro motivo que, numa proposta de bolsa 
permanência para indígenas que viria a encaminhar ao MEC em 2008, 
fez constar o seguinte registro:

(...) Os alunos que permanecem em Campo Grande para frequentar 
cursos na UCDB têm recorrido a todo tipo de subterfúgios para contor-
nar difi culdades (...). Quando não têm familiares, em Campo Grande, 
alugam pequenos quartos em locais inadequados, como por exemplo, 
no fundo de bares, dormem às vezes no chão, têm difi culdades com o 
vestuário e, sobretudo, com a alimentação. A UCDB não tem condi-
ções de oferecer o apoio necessário, embora conceda, nesse momen-
to, um desconto de 50% nas mensalidades dos acadêmicos indígenas 
e o Programa Rede de Saberes tenha buscado, na medida do possível, 

50 A casa ainda existe e serve de apoio a indígenas na capital. Os vizinhos a conhecem 
por “República dos estudantes”, conforme dito pela própria responsável por mantê-la. 
Desse modo, Dona Eva, Kadiwéu que vive na aldeia terena Buriti e por lá trabalha como 
professora concursada da prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, já providenciou moradia 
para Edineide e outros fi lhos, genros e também para o irmão que passou pela UCDB. 
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apoiá-los. Além disso, professores e funcionários solidários vez ou ou-
tra socorrem os estudantes em algumas de suas necessidades fi nanceiras, 
pois é visível a tenacidade com que enfrentam tantos obstáculos para 
prosseguir nos estudos. Todavia, esta ajuda só pode ser eventual, e não 
para todos (RS, 2008).

Não há dúvida de que o quadro de penúria vivido pelos estudantes 
indígenas foi o principal motivador da introdução do auxílio-pesquisa 
no desenho geral do Rede, o que ocorreu durante a sua própria execu-
ção. Ao fundo da nova fi gura, porém, distingue-se ao menos um outro 
elemento. Pois, para combinar estímulo à pesquisa e ajuda fi nanceira, a 
primeira opção a ser aventada na UCDB foi, na verdade, a inserção dos 
acadêmicos no programa de iniciação científi ca da instituição (Pibic), o 
que não pôde ser logo levado adiante, dadas as difi culdades de que eles 
deram mostras no cumprimento de exigências como preenchimento de 
formulários e apresentação de projeto em formato padronizado. Deve-
-se entender, portanto, que o auxílio-pesquisa de R$150 foi instituído 
na UCDB como uma maneira de fazer as coisas começarem a acontecer 
no mundo real – aproximar os estudantes uns em relação aos outros, à 
equipe de trabalho e ao universo da pesquisa, oferecendo-lhes uma míni-
ma ajuda para o enfrentamento das questões mais prementes do sustento 
econômico. Ao mesmo tempo, o programa trataria de perseguir certa si-
tuação ideal, na qual tanto essas questões estivessem atendidas por uma 
política pública de apoio à permanência indígena no Ensino Superior 
(bolsa permanência) como os próprios acadêmicos estivessem prepara-
dos para atender aos requisitos exigidos para acesso a bolsas do Pibic.

Na UEMS, por sua vez, os planos para dar concretude à linha de 
ação (2.1) esbarraram num quadro maior de difi culdades ao qual logo 
passaremos. Devido também a ele, a linha de (2.2) oferecimento de cur-
sos de suplementação foi desencadeada apenas na UCDB, tendo começa-
do com a informática básica aplicada à pesquisa científi ca e à elaboração 
de textos. Digitação, edição de texto – com ênfase na formatação nas 
normas da ABNT –, navegação na internet, correio eletrônico, instru-
mentos de busca, bem como pesquisa em bases de dados sobre produção 
científi ca e sobre a temática indígena foram alguns dos conteúdos pre-
vistos para o curso, desenvolvido em duas sessões semanais de três ho-
ras, ao longo de cinco semanas. Entre os 21 candidatos a participantes, 
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constatou-se que oito moravam em aldeia, e a eles se decidiu conceder 
um auxílio-transporte individual de R$14,50 a cada sessão.

A (2.3) implantação de laboratórios de informática envolveu alguns 
contratempos nas duas universidades. Na UCDB, a destinação do espa-
ço físico que abrigaria os equipamentos já adquiridos com os recursos 
da Fundação Ford atravessou um considerável período de indefi nição, já 
que, em se tratando de início de ano letivo, a administração da institui-
ção concedeu prioridade às salas de aula. Apesar da demora, a solução a 
que se chegou acabou sendo satisfatória, e o programa pôde contar não 
apenas com o espaço para instalar o laboratório, mas também com um 
gabinete administrativo e uma sala de reuniões conjugados, além dos 
mobiliários correspondentes. 

Na UEMS, as difi culdades foram maiores e mais gerais, com impacto 
negativo, também, sobre as ações relativas ao (3.1) centro de convivên-
cia, à (3.2) sala de estudo e orientação, à (2.4) biblioteca e à (5.1) sala de 
coordenação. Ocorre que, àquela altura, havia na estadual um problema 
de fundo quanto aos espaços físicos. Quando criada, seu campus central, 
em Dourados, instalara-se em terreno da UFMS (hoje, da UFGD), em 
regime de comodato. Para construir novos prédios numa área que per-
tencia não a si própria, mas à vizinha, a UEMS precisava, portanto, ne-
gociar com a outra. Num quadro em que ambas estavam em crescimen-
to, em termos de número de cursos e alunos, isso se traduzia, em última 
análise, em falta de espaço para qualquer novo projeto universitário.

Por via de consequência, as ações do Rede que dependiam central-
mente do componente espacial na sede da estadual em Dourados sofre-
ram atraso e alteração de planos. De início, a Pró-reitoria de Extensão, 
Cultura e Assuntos Comunitários da instituição empenhou-se em viabi-
lizar um abrigo provisório para o programa e seu secretário, bem como 
pessoal para ajudar na organização de atividades. A situação teria algum 
avanço em meados de março, com a disponibilização de uma pequena 
área onde antes funcionava um centro de fotocópias. Longe das condi-
ções ideais, os quinze computadores e a impressora adquiridos pelo pro-
grama com a fi nalidade de constituir o (2.3) laboratório de informática 
na sede da UEMS, bem como uma (5.1) estrutura mínima para a coorde-
nação, foram ali instalados. Em virtude, sempre, da exiguidade do espa-
ço, a projetada (2.4) biblioteca resumiu-se a um armário, a (3.2) sala de 
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orientação e atendimento a estudantes não se implantou e suspendeu-se 
a compra de vários itens previstos.

No fi nal de abril, o laboratório, bem ou mal, foi efetivamente insta-
lado, e começou a cumprir as funções de (3.1) aglutinar os estudantes 
indígenas e servir de apoio aos seus estudos, principalmente para os que 
cursam Ciências da Computação e Sistemas de Informação. Por outro 
lado, entre docentes e discentes não índios, a iniciativa gerou reações de 
inconformidade diante da sua dimensão de ação afi rmativa e discrimina-
ção positiva. Observações como “vou virar índio para ter computador 
novo”, “quero que me discriminem para eu ser benefi ciada”, “há mais 
computadores para os índios do que para os brancos” foram testemu-
nhadas tanto por acadêmicos participantes do programa quanto por 
membros da sua coordenação.

No que respeita à (2.5) capacitação do pessoal universitário na temá-
tica indígena, levaram-se a cabo experiências iniciais nas duas institui-
ções envolvidas. Na UEMS de Dourados, organizou-se um conjunto de 
palestras sobre aspectos históricos e socioculturais relativos aos povos 
Terena e Guarani, conduzidas pelos professores Levi Marques Pereira, 
da UFMS (hoje, na UFGD), Antônio Brand (UCDB) e Osvaldo Zorzato 
(UFGD). Compareceram à atividade discentes índios, não índios, que se 
mostraram dispostos a interagir com o programa, e funcionários de dife-
rentes unidades da estadual que foram igualmente receptivos. Estiveram 
presentes, no entanto, pouquíssimos professores, num claro indicativo 
da difi culdade de envolvimento do corpo docente da instituição num 
trabalho continuado com os estudantes indígenas.

Na UCDB, a opção foi por um primeiro encontro de caráter mais 
personalizado, envolvendo unicamente os coordenadores de cursos de 
graduação. A pauta do encontro compôs-se da apresentação geral do 
Rede de Saberes (objetivos, fi nalidades, ações e metas) e sua equipe gesto-
ra, bem como da identifi cação dos cursos onde existem alunos indígenas. 
Num segundo momento, um público de aproximados 45 coordenadores 
de cursos assistiu a palestras dos professores Antonio Brand e Antonio 
Hilário A. Urquiza, intituladas “Aspectos introdutórios sobre Antropolo-
gia: os conceitos de cultura e diversidade cultural” e “A questão indígena 
no Mato Grosso do Sul – a história de contato e a situação atual”.

O desafi o de (3.3) constituir uma rede de docentes da UEMS dispos-
tos a trabalhar com os acadêmicos indígenas começou a ser enfrentado 
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por professores do curso de Direito em Dourados, Rosely Pacheco e Car-
los Rodrigues Pacheco, que com essa fi nalidade estiveram nas unidades 
de Amambai e Ponta Porã, e pela coordenação, que para tanto recorreu 
a comunicações institucionais, contatos pessoais, telefônicos e por cor-
reio eletrônico. A (4.1) preparação de alunos da UCDB para ingresso em 
programas de pós-graduação stricto sensu foi iniciada em junho, con-
forme o cronograma estabelecido. Concedeu-se especial atenção à pre-
paração do grupo para candidatura às bolsas oferecidas pela Fundação 
Ford no âmbito do seu já aludido programa IFP. As (5.4) atividades de 
cooperação com outras instituições de Ensino Superior tiveram por foco 
a elaboração do (1.1) levantamento da realidade dos acadêmicos indíge-
nas em Mato Grosso do Sul.

Ao fi nal do semestre, consolidava-se a percepção de que o desenvol-
vimento das atividades nos moldes propostos não seria simples. Come-
çavam a acumular-se pendências para cuja resolução os profi ssionais im-
plicados não dispunham das condições necessárias. A situação era mais 
grave na UEMS, onde a dimensão mais básica da permanência, o sus-
tento econômico dos estudantes, via-se comprometida pela inefi cácia da 
política de bolsas que o governo do estado, na esteira da política de cotas 
e depois de alguma demora, havia fi nalmente implementado. Criada em 
maio de 2005, a bolsa universitária indígena poderia ter signifi cado um 
apoio bastante concreto e positivo à permanência na estadual. Um ano 
depois, entretanto, a política já revelava vários problemas, difi cultando 
sobremaneira a vida dos acadêmicos e, consequentemente, a execução 
de um programa como o Rede de Saberes, cuja viabilidade depende de 
que a manutenção individual dos estudantes com os quais trabalha este-
ja minimamente assegurada.

O Decreto de criação da política (GOV/MS, 2005) previa a conces-
são de benefício no valor do salário mínimo a um bom número de in-
dígenas, sufi ciente para abarcar todos os que naquela época estavam na 
UEMS. No entanto, dos 143 inicialmente contemplados, 48 não tiveram 
renovadas suas bolsas em 2006. Um dos motivos previstos no Decreto 
para a não renovação eram as faltas do aluno a mais de 10% das aulas. 
Estudando o assunto, a equipe do Rede percebeu que o Decreto sul-
-mato-grossense adotava em relação às faltas rigor muito maior do que 
o da legislação nacional. Em determinadas disciplinas, podia-se chegar 
aos 10% de ausência por um impedimento de frequência de meros dois 
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dias, motivado por doença, e foi exatamente isso o que ocorreu com ao 
menos uma estudante que compunha o grupo dos que não obtiveram re-
novação de suas bolsas. Averiguações feitas pela equipe deram conta de 
uma agravante dessa situação que podemos situar na ordem do absurdo 
burocrático: a apresentação de atestados médicos só era aceita como 
justifi cativa de faltas nos casos de ausência superior a 15 dias.

Além dos despropósitos de alguns critérios utilizados nessa política 
de bolsas, o volume de concessão dos benefícios entrou rapidamente 
em descompasso com a realidade existente na instituição. Na passagem 
de 2005 para 2006, o governo do estado diminuiu o total de bolsas 
concedidas, medida que caminhou na exata contramão do aumento do 
número de estudantes indígenas que a UEMS conheceu de um ano para 
o outro. Acrescente-se que, em 2006, chegou-se ao fi nal de abril sem 
que o pagamento do benefício tivesse sido iniciado. O pessoal adminis-
trativo da universidade havia-se empenhado em sensibilizar a área do 
governo responsável pela execução da política quanto à necessidade de 
que os recursos saíssem quase que imediatamente após a divulgação dos 
aprovados no processo seletivo. Prevaleceu, porém, a morosidade buro-
crática, que, naqueles meses de atraso, já vinha se traduzindo em casos 
de desistência e abandono do curso.

A situação colocava a equipe do Rede na necessidade de dar conta 
de um conjunto de tarefas que não haviam sido previstas, e que requere-
riam um enorme dispêndio de tempo. Além de negociar com o governo 
do estado uma mais satisfatória execução da política de bolsas universi-
tárias indígenas, seria preciso acompanhar o caso a caso de estudantes 
espalhados por diversas unidades da UEMS, a fi m de tentar motivá-los 
a seguir adiante mesmo em conjunturas adversas. À semelhança do que 
anteriormente vimos em relação à UCDB, também se fazia necessário 
administrar esta condição sine qua non da permanência indígena no En-
sino Superior que é a oferta de suporte econômico à vida de estudante. 
Assim, a coordenação do Rede decidiu conceder, em caráter emergen-
cial, uma ajuda de custo a cada acadêmico indígena da estadual: men-
salmente, cerca de R$40 em passes de ônibus e outros R$60 em espécie, 
a título de ajuda para alimentação. Ainda que o valor fosse bastante 
inferior ao da bolsa que o governo do estado deixara de pagar (R$350), 
testemunhos dos estudantes dão conta de que a ajuda foi fundamental 
para evitar abandonos de curso naquele momento.
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A concessão da ajuda emergencial não se deu, entretanto, sem uma 
contrapartida. Os estudantes deveriam cumprir quatro horas semanais 
de atividades no laboratório de informática, seja familiarizando-se com 
os equipamentos para a realização de pesquisas na internet e produção 
de trabalhos, seja responsabilizando-se pelo local quando da ausência da 
secretária do programa. Também se ensaiou uma contrapartida em ter-
mos de (2.1) engajamento em projetos de pesquisa e extensão coordena-
dos por algum docente. Verifi cou-se, contudo, que a maioria dos alunos 
não permanecia na universidade tempo sufi ciente para aprofundar rela-
ções com docentes que pudessem orientá-los; os que fugiam a essa regra 
geral não tinham defi nida uma específi ca área de interesse que permitisse 
tal engajamento. O efetivo início da ação (2.1) na estadual foi, portanto, 
protelado para o segundo semestre.

Não é custoso perceber como a paralisação do pagamento das bolsas 
por parte do estado apresentou-se, logo ao início do desenvolvimento 
do Rede, como caso particular, de manifestação específi ca na UEMS, do 
desafi o geral do sustento econômico dos estudantes. Do seu correlato na 
UCDB tratamos acima. Observamos que foi na universidade salesiana 
que a linha de ação (2.1) parece ter-se prestado a ser uma espécie de por-
ta de entrada da premência econômica na arquitetura geral do programa, 
com o reconhecimento de que, para o acadêmico, ela poderia signifi car 
a conciliação entre ganhos cognitivos e contribuição para o sustento. Na 
UCDB, como vimos, defi niu-se um grupo de 15 alunos que começariam 
a ser remunerados como pesquisadores – pesquisadores inseridos, pode-
-se agora acrescentar, num original modelo de iniciação científi ca para 
indígenas, que começava a brotar da própria prática do Rede de Saberes, 
isto é, das difi culdades e possibilidades afl oradas durante sua execução.

Segundo semestre de 2006

O segundo semestre de 2006 foi momento de seguir investindo nas múl-
tiplas articulações que se transformariam, pouco a pouco, numa impor-
tante marca do programa. De um lado, o trato, nem sempre fácil, com 
realidades e situações mais amplas que não deixavam de condicionar 
aquelas em que o Rede se propunha intervir. De outro, a coordenação 
entre as equipes das duas universidades, o acompanhamento de proces-
sos envolvendo as várias unidades da UEMS e a cooperação com outras 
instituições de Ensino Superior. Por fi m, mas não menos importantes, as 
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interlocuções com os estudantes indígenas, seus familiares e as lideran-
ças das comunidades de onde eles provêm.

Ao longo do período, o (1.1) levantamento da situação dos univer-
sitários indígenas em Mato Grosso do Sul progrediu. Todas as institui-
ções de Ensino Superior do estado foram consultadas sobre o assunto, 
e a maior parte enviou respostas dando conta da existência ou não de 
indígenas em seu quadro discente, além de informar números e cursos 
em que eles se faziam presentes. Um segundo passo consistiu em visitas 
à Anhanguera-Uniderp, em Campo Grande, e à Unigran, em Doura-
dos, que, ao lado da UFMS e UFGD, eram – e ainda são – as principais 
outras instituições sul-mato-grossenses com alunos indígenas no Ensino 
Superior. Junto a esses estudantes, membros das coordenações locais de 
UCDB e UEMS, na companhia dos estagiários antes selecionados, rea-
lizaram entrevistas individuais e aplicaram questionários. Por meio de 
tais recursos, reuniram-se dados relativos a uma grande variedade de 
tópicos, entre os quais gênero, etnia, município e aldeia de origem, rela-
ção com a língua materna, modalidade de escola cursada nos níveis fun-
damental e médio, domínio do computador, motivo da opção de curso, 
tipo de difi culdade acadêmica, perspectiva pós-formatura, estado civil, 
condição de emprego, renda mensal, recebimento ou não de auxílio da 
família, local de moradia do próprio entrevistado e de seus pais, local de 
alimentação, meio de transporte utilizado, escolaridade e profi ssão dos 
pais, número de pessoas na família, tipo de necessidade básica difícil de 
atender fi nanceiramente (alimentação, moradia, transporte etc.).

A participação em eventos, tanto os (1.4) organizados pelo próprio 
programa quanto os (1.5) externos, foi intensa. Na realidade, o estímulo 
a que os alunos indígenas das duas universidades frequentassem semi-
nários e congressos acadêmicos, sempre que possível apresentando co-
municações orais, escritas ou banners, bem como encontros de natureza 
mais política, passou a ser, já naquele segundo semestre de 2006, uma 
clara orientação do Rede de Saberes. Com isso, o programa começou a 
dar forma a uma ação de duplo signifi cado: por um lado, a promoção da 
inserção dos próprios estudantes e da temática indígena no mundo dos 
saberes universitários e, por outro, o estabelecimento de contatos por 
meio dos quais sua rede e os assuntos nela emaranhados espraiam-se pe-
los níveis local, regional, nacional e mesmo internacional, em múltiplos 
fl uxos de ir-e-vir de informações e ideias.
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Iniciativa relevante nesse sentido foi a realização combinada, em 
meados de setembro, do I Encontro dos Acadêmicos Indígenas de Mato 
Grosso do Sul (coordenado pelo Terena Éder Alcântara) e do II Semi-
nário Internacional – Fronteiras étnico-culturais, fronteiras da exclusão. 
No dia 18, 86 estudantes das duas IES parceiras, somados a alguns de 
outras instituições sul-mato-grossenses e do programa roraimense igual-
mente fomentado pelo Trilhas de Conhecimentos, o E’ma Pia, reuniram-
-se na UCDB para troca de experiências e discussão de problemáticas co-
muns. Debateram entre si e, na sequência, com representantes de MEC, 
Funai, Fundação Ford e Assembleia Legislativa do estado, com destaque 
para questões como necessidade de divulgação de editais de vestibular e 
do Enem nas aldeias, curso pré-vestibular nas aldeias, apoio para acesso 
ao Prouni, informatização nas aldeias como estrutura de apoio à ativi-
dade acadêmica, revisão da política de bolsas da Funai e caminhos para 
a obtenção de auxílio fi nanceiro no que tange a moradia, alimentação e 
custeio de material didático (RS, 2006b). Entre a noite da mesma data e 
o dia 21, ocorreu o seminário internacional. Organizado pela UCDB e 
um vasto grupo de instituições parceiras, ele contou com a participação 
de pesquisadores de Mato Grosso do Sul, Amazonas, Distrito Federal, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bo-
lívia e Paraguai. Na ocasião, produções dos acadêmicos indígenas que 
começavam a ser desenvolvidas com o suporte do Rede foram dissemi-
nadas, como se observa a seguir.

Apresentação de trabalhos no II Seminário Internacional – Fronteiras étnico-culturais, 
fronteiras da exclusão (segundo semestre de 2006)

Acadêmicos Cursos (Universidade) Trabalhos

Claudinei Souza, 
Dino Marcos, Odair 
Gabilon, Avanildo 
Figueiredo 
Patrocínio e 
Cleonice Cândido

Geografi a (UEMS/Glória de 
Dourados), Agronomia (UEMS/
Aquidauana) e Turismo (UEMS/
Jardim)

Educação ambiental, 
etnoturismo e 
etnodesenvolvimento da 
comunidade Terena

Daiane Cáceres História (UEMS/Amambai)
A mulher Guarani e a educação 
na aldeia Amambai

Rose Mariano 
da Silva e Luiz 
Henrique Eloy 
Amado

Direito (UEMS/Dourados e 
UCDB)

Levantamento preliminar 
das causas da evasão de 
acadêmicos indígenas da UEMS
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Acadêmicos Cursos (Universidade) Trabalhos

Paulo Apolinário,  
Arildo França, 
Enoque Roberto 
Reginaldo, Jeude 
Sol e Ezequias 
Vergílio

Direito (UEMS/Naviraí e 
Dourados)

Vislumbrando um horizonte 
pluralista

Samuel Miguel 
Gerônimo

Administração em Comércio 
Exterior (UEMS/Ponta Porã)

A exploração comercial e os 
instrumentos normativos de 
proteção do conhecimento das 
comunidades indígenas

Ezequias Vergílio Direito (UEMS/Dourados)

Por um direito à diferença: 
situa ção jurídico-penal dos 
presos indígenas kadiwéu em 
MS

Luiz Henrique Eloy 
Amado

Direito (UCDB)
As políticas de acesso e 
permanência dos indígenas no 
Ensino Superior

Rute Torres 
Poquiviqui 
Bondarszuk, 
Simone Eloy 
Amado, Marinês 
Cândido, Genivaldo 
da Silva Vieira

Direito (UEMS/Dourados)
Estudo de casos de violação a 
direitos humanos na reserva 
indígena de Dourados

Eder Alcântara de 
Oliveira

História (UCDB)

Os rituais Terena no processo 
de construção de sua história 
na aldeia Buriti, em Dois Irmãos 
do Buriti-MS

Jackeline da Silva 
Vargas

Enfermagem (UCDB)

Avaliação das práticas 
alimentares como indicadores 
de risco para cárie precoce da 
infância na população Kaiowá e 
Guarani de MS

Marcella Vickie 
Ferreira

Farmácia (UCDB)
A cocaína e sua identifi cação 
forense

Jonivaldo Alcântara 
Pinto

História (UCDB)

O processo dos índios Terena 
na construção da aldeia Buriti 
no município de Dois Irmãos 
do Buriti

Juvenil Cruz História (UCDB)
O posto Nalique e a política do 
SPI, no período de 1940-1960
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Acadêmicos Cursos (Universidade) Trabalhos

Denivaldo Antonio 
Campos, Edneide 
Bernardo Faria 
e Karine Silva 
Sobrinho

Letras e Psicologia (UCDB)

Etnoeducação: uma análise a 
partir do gênero de ensino e 
sua articulação com o estilo de 
aprendizagem terena

Ao longo do semestre, trabalhos de acadêmicos foram igualmente 
apresentados em encontros da Anpuh (Associação Nacional de Histó-
ria), seção de Mato Grosso do Sul, e da Anped (Associação Nacional 
de Pós-graduação e Pesquisa em Educação), conforme se vê na tabela 
logo a seguir. Na Anpuh, alguns estudantes também fi zeram minicursos 
importantes para a sua formação. Foi o caso de três dos estagiários do 
Centro de Documentação Teko Arandu, que tiveram a oportunidade de 
tomar contato com noções arquivísticas.

Apresentação de trabalhos em outros encontros científi cos (segundo semestre de 2006)

Acadêmicos
Cursos 
(Universidade)

Trabalhos Eventos

Claudinei Souza
Geografi a (UEMS/
Glória de Dourados)

O processo de 
ocupação do espaço 
da aldeia e as 
consequências da 
devastação ambiental

VIII Encontro 
da Anpuh – MS 
(Dourados, 24 a 
27/10)

Daiane Cáceres
História 
(UEMS/Amambaí)

História das mulheres 
indígenas Guarani/
Kaiowá da aldeia 
Amambai

VIII Encontro da 
Anpuh – MS

Cleonice Cândido
Turismo 
(UEMS/Jardim)

Etnoturismo na 
comunidade indígena 
Terena do Bananal

VIII Encontro da 
Anpuh – MS

Avanildo 
Figueiredo 
Patrocínio

Turismo 
(UEMS/Jardim)

Etnoturismo na 
comunidade indígena 
Terena Lalima

VIII Encontro da 
Anpuh – MS

Juvenil Cruz História (UCDB)
Refl exões sobre 
futebol na escola dos 
indígenas Kadiwéu

VIII Encontro 
de Pesquisa em 
Educação do 
Centro-oeste 
(Anped – Centro-
oeste) (Cuiabá, 13 a 
15/06)
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Ainda no mesmo período, o Rede viabilizou a viagem de três repre-
sentantes dos acadêmicos a Cuzco, no Peru, para que participassem do 
II Encontro Latino-americano de Universidades [apoiadas pela] PHEI, 
da Fundação Ford. Um aluno indígena de Turismo (UEMS) pôde, por 
outro lado, integrar-se ao grupo de seu curso que fez uma visita técnica 
à Chapada dos Guimarães (MT). Na volta, trouxe consigo importante 
refl exão sobre atividades em que o componente ambiental é mais um 
apelo contido no rótulo ecoturismo do que propriamente uma prática. 
A exemplo desse estudante, todos os que participaram de eventos com 
suporte do programa foram convidados a elaborar pequenos relatórios 
de avaliação da importância da experiência para a própria trajetória 
pessoal e acadêmica, prática que viria a tornar-se sistemática no âmbito 
do programa.

As tabelas há pouco apresentadas são uma mostra dos frutos que, 
tanto na UCDB quanto na UEMS, o (2.1) incentivo ao engajamento dos 
estudantes em projetos de pesquisa e extensão começou a render ainda 
no segundo semestre de efetiva execução do Rede. No caso específi co da 
universidade salesiana, redefi niram-se no período as condições de par-
ticipação nessa linha de ação. Isto porque, como forma de conferir à 
iniciativa visibilidade no seio da UCDB e, ao mesmo tempo, conquistar 
maior compromisso por parte dos acadêmicos com as atividades de in-
vestigação, a coordenação local do programa selou, no segundo semes-
tre, um acordo com o setor de pesquisa da instituição. Por meio deste, os 
pesquisadores indígenas vinculados e remunerados pelo Rede passaram 
a ser reconhecidos como integrantes do Pibic da universidade.

Compôs o acordo a exigência de que cada pesquisador elaborasse 
um plano de trabalho individual que estivesse inserido em projeto de 
maior alcance de algum professor da universidade e, ao mesmo tempo, 
relacionado a temáticas de interesse direto das comunidades indígenas. 
Às atividades previstas no Plano, o pesquisador deveria dedicar um mí-
nimo de 20 horas semanais, incluindo reuniões de orientação, leituras, 
fi chamentos e, em muitos casos, levantamentos de campo. Com a passa-
gem à forma reconhecida como iniciação científi ca no âmbito da UCDB, 
a coordenação do Rede entendeu que o valor do auxílio-pesquisa indivi-
dual merecia ser equiparado ao da bolsa paga pelo Pibic da instituição, 
e ele assim subiu de R$150 para R$200.
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Considerando o conjunto de projetos então em andamento, abaixo 
listados, verifi ca-se que quase todos os estudantes àquela altura envolvi-
dos com a linha de ação (2.1) haviam-se nela incluído no semestre ante-
rior. Comparando a tabela com a dos trabalhos apresentados no II Semi-
nário Internacional – Fronteiras étnico-culturais, fronteiras da exclusão, 
também se notam muitas coincidências, reveladoras da visibilidade que 
estava sendo dada a essas pesquisas. Apesar das novas regras de parti-
cipação, tratava-se claramente da continuidade de um trabalho exitoso, 
com poucas desistências e que, com o passar do tempo, viria a frutifi car 
em textos que sistematizaram as experiências (CTI, 2008; CRUZ, 2008; 
ALCÂNTARA & BROSTOLIN, 2011; BERNARDO, 2011; OLIVEIRA 
& VARGAS, 2011; PINTO, 2011). A única nova adesão era a de um 
acadêmico do primeiro ano de Direito.

Projetos de pesquisa dos acadêmicos da UCDB (segundo semestre/2006)

Acadêmico Curso Orientador Projeto

1 - Antonio 
Fernandes 
Bernardo

Geografi a 
(2º semestre)

Celso 
Smaniotto

“Visão cartográfi ca da terra 
indígena Buriti”

2 - Carla Mayara 
Alcantara Cruz

Direito 
(4º semestre)

Andréa Flores
“A violação dos direitos e 
garantias constitucionais entre 
os detentos indígenas”

3 - Denivaldo 
Antonio Campos

Psicologia 
4º semestre)

Marta R.
Brostolin

“Etnoeducação: uma análise a 
partir do gênero de ensino e sua 
articulação com o estilo Terena”

4 - Eder Alcântara 
de Oliveira

História 
(4º semestre)

Vera Lúcia 
Ferreira Vargas

“Os rituais no processo de 
construção da história do povo 
Terena na aldeia Buriti em Dois 
Irmãos do Buriti-MS”.

5 - Edineide B. 
Farias

Letras
(4º semestre)

Marta R. 
Brostolin

“Etnoeducação: uma análise a 
partir do gênero de ensino e sua 
articulação com o estilo Terena”

6 - Fernando da 
Silva Mamedes

Direito 
(1º semestre)

Andréa Flores
“A violação dos direitos e 
garantias constitucionais entre 
os detentos indígenas”

7 - Genildo 
Alcântara

Letras 
(4º semestre)

Marta R. 
Brostolin

“O Processo de escolarização 
da educação indígena da aldeia 
Buriti”
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Acadêmico Curso Orientador Projeto

8 - Jackeline Silva 
Sobrinho

Enfermagem 
(5º semestre)

Simone 
Parisoto

“Avaliação das práticas 
alimentares como risco para 
cárie precoce da infância na 
população Kaiowá e Guarani de 
Mato Grosso do Sul”

9 - Jonivaldo 
Alcântara Pinto

História 
(4º semestre)

Antonio Brand

“O processo dos índios Terena 
na construção da aldeia Buriti, 
no município de Dois Irmãos do 
Buriti-MS”

10 - José Claudir 
Pinto Alves

Educação Física 
(6º semestre)

Aluisio 
Fernandes 
Souza

“Saúde e povo Terena”

11 - Juvenil Cruz
História 
(2º semestre)

Antonio Brand
“O Posto Indígena Nalique e a 
política do SPI, no período de 
1940 a 1960”

12 - Karine da 
Silva Sobrinho

Psicologia 
(4º semestre)

Marta R. 
Brostolin

“Etnoeducação: uma análise a 
partir do gênero de ensino e sua 
articulação com o estilo Terena”

13 - Marcella 
Vickie Ferreira

Farmácia 
(8ºsemestre)

Eduardo 
Carvalho

TCC – “Cocaína e sua 
identifi cação forense”

14 - Ramão 
Fermino

História 
(8º semestre)

Vera Lúcia 
Ferreira Vargas

“A importância da oralidade 
para a Educação Terena”

Experiências adicionais de (2.2) cursos de suplementação foram 
desenvolvidas tanto na UCDB quanto, agora também, na UEMS. Na 
UCDB, as difi culdades em leitura, interpretação, análise e produção de 
textos, testemunhadas pelos acadêmicos, conduziram ao oferecimento 
de um Curso de Suplementação em Produção Textual, em duas sessões 
semanais de quatro horas, ao longo de cinco semanas. Dos 22 inscritos, 
participaram em torno de 12, mas com queda de frequência ao longo do 
curso. Na estadual, os cursos de informática (unidades de Dourados e 
Maracaju) e inglês (Dourados) apresentaram semelhante diminuição da 
assiduidade dos inicialmente interessados. Em busca de explicações para 
o fenômeno, a coordenação do programa chegou a alguns fatores: falta 
de dispensa do trabalho, no caso daqueles acadêmicos que são, também, 
professores ou funcionários das escolas das aldeias; necessidade de dedi-
cação à família no contraturno das atividades universitárias; difi culdade 
de compatibilizar as aulas regulares, os cursos suplementares e, ademais, 
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às 12 horas semanais de atividades de estágio, no caso dos bolsistas da 
UEMS; manifestação de um padrão que é comum ao alunado do Ensino 
Superior de modo geral: preocupar-se com as defi ciências de desempe-
nho mais em momentos “emergenciais” – ao fi nal do semestre –, e não 
de modo preventivo.

Por conta de suas elevadas taxas de desistência, esses cursos de ca-
ráter mais regular e prolongado deram lugar à experimentação de uma 
outra modalidade de acompanhamento e reforço pedagógico: as tutorias 
em matérias específi cas, conforme a demanda dos alunos. Na UEMS, 
as tutorias foram testadas num bom número de casos: Ciência Política, 
Direito Penal, Direito Administrativo e Espanhol (alunos de direito do 
campus de Dourados); Química, Física e Matemática (alunos de Agro-
nomia e Zootecnia do campus de Aquidauana); Matemática (alunos 
de cursos diversos de Dourados); Contabilidade (alunos de Turismo de 
Dourados) e Português (alunos de Pedagogia do campus de Maracaju). 
Na UCDB, ocorreram com os acadêmicos do curso de história, que, 
sentindo difi culdades em acompanhar determinadas disciplinas, pediram 
apoio. Atendidos pelo professor Fernando Azambuja e por colegas não 
índios atuantes como monitores ao longo do semestre e, principalmente, 
no período imediatamente antecedente às provas e exames, esses estu-
dantes tiveram uma sensível melhoria no seu desempenho acadêmico.

Na avaliação do professor Fernando Azambuja, as defi ciências do 
ensino médio realizado pelos acadêmicos eram decisivas para que eles 
não pudessem assimilar conteúdos transmitidos em sala de aula e aca-
bassem por obter notas baixas nas provas. As difi culdades acentuavam-
-se pelo preconceito dos colegas não índios e pelos sentimentos de timi-
dez e vergonha, que lhes impediam de pedir explicações aos professores. 
Os efeitos da tutoria se constataram não apenas nas notas, mas na pos-
tura geral em sala de aula. De acordo com um dos alunos em questão:

Quando aqui chegamos, não tinha apoio dos colegas e nem dos profes-
sores, e nós éramos altamente passivos e indiferentes em sala de aula. 
Com as atividades do Programa Rede de Saberes, e a criação do Reforço 
Pedagógico [tutoria], a gente passou a participar mais e a ser a diferen-
ça em sala de aula, melhorando o desempenho, passando a interagir 
com colegas e professores... Os acadêmicos não indígenas começaram 
a respeitar a gente, a convidar para participar nos grupos de estudo e 
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de trabalhos, e nós fi zemos bonito, nas apresentações, participando em 
eventos acadêmicos, e passando de ano (RAMÃO FERMINO).

Já ao fi nal do primeiro ano de efetivo desenvolvimento do Rede, 
a (2.3) implantação dos laboratórios de informática mostrava-se uma 
ação bem-sucedida, e isto nas duas universidades envolvidas. Espaços 
de realização de pesquisas, de elaboração de trabalhos acadêmicos e de 
aperfeiçoamento no uso da internet, revelavam-se, também, como efeti-
vos locais de aglutinação, reunião e promoção de sociabilidade entre os 
estudantes indígenas em cada uma das instituições – sociabilidade entre 
alunos que, fi liados a diferentes cursos, difi cilmente teriam a oportunida-
de de conviver tão de perto, muitas vezes em língua indígena, se não fos-
se pelos laboratórios. Lideranças das aldeias que visitaram a UCDB em 
2006 fi caram muito bem impressionadas com o local, ao ali testemunhar 
o acesso e a familiaridade de seus jovens estudantes com a tecnologia. 
Na UEMS, a coordenação do Rede logrou, em negociação com a secre-
taria responsável pela bolsa universitária indígena (Secretaria de Estado 
de Trabalho e Assistência Social – Setas), que seis dos seus benefi ciários 
cumprissem as necessárias 12 horas de estágio no laboratório. Alunos de 
ciências da computação, sistemas de informação, matemática (dois de-
les), química e turismo, eles colaboravam com o bom funcionamento do 
espaço, orientavam colegas com difi culdades em informática, digitavam 
trabalhos para quem não estava habituado a fazê-lo e, em alguns casos, 
ajudavam a melhorar o desempenho de equipamentos.

No que se refere aos (2.4) acervos bibliográfi cos, um destaque deve 
ser dado aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Centro de Documen-
tação Teko Arandu, do Neppi/UCDB. O ano de 2006, com efeito, conso-
lidou o modelo de se fazer do Centro o espaço de confl uência de múlti-
plas iniciativas: aproximar o estudante da pesquisa (iniciação científi ca), 
fornecer-lhe mínimas condições de sustento econômico e incrementar a 
organização do acervo documental sobre a temática indígena em Mato 
Grosso do Sul que ali já se reunia. Trabalhando na companhia de colegas 
não índios, e sob a supervisão de professores da UCDB, os estagiários 
indígenas do Teko Arandu foram então tomando contato com uma rica 
documentação referente à história de seus povos, consubstanciada em 
coleções oriundas do SPI (Serviço de Proteção aos Índios), do Museu do 
Índio, do Museu Nacional e do Museo Andrés Barbero (Paraguai). Os es-
tagiários também participaram de treinamentos nas áreas da Tecnologia 
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da Informação, da arquivística e do uso da informática na pesquisa cien-
tífi ca, bem como de discussões destinadas a estabelecer diretrizes para 
a organização, em específi co, do acervo do Programa Kaiowá-Guarani/
Neppi. Como resultado prático dessas atividades de inclusão digital dos 
jovens pesquisadores, a catalogação do acervo bibliográfi co do referido 
Centro passou a estar disponível para consultas on-line – atualmente, no 
endereço eletrônico (www.dombosco.phlnet.com.br).

A linha de (2.5) capacitação teve continuidade com duas etapas vol-
tadas a funcionários de setores da UCDB com os quais os acadêmicos 
indígenas entram em contato mais direto: biblioteca, tesouraria, secreta-
ria acadêmica, coordenações de determinados blocos do campus (“A”, 
“B” e “C”) e apoio comunitário. Cada etapa consistiu num total de 
quatro horas de atividades, distribuídas em duas tardes consecutivas. 
Trabalharam-se as mesmas temáticas do encontro de capacitação para 
coordenadores de cursos que se realizara no primeiro semestre de 2006, 
novamente sob a responsabilidade dos professores Antonio Brand e An-
tonio Hilário A. Urquiza. No total, participaram 70 funcionários, aos 
quais foram entregues apostilas de apoio individual com o conteúdo tra-
balhado. Na UEMS, não houve atividades de capacitação no segundo 
semestre de 2006.

Naquele período, na realidade, foi o desenvolvimento como um todo 
do Rede na UEMS que, para além da instalação do laboratório de in-
formática, pouco avançou. Contribuíram para essa situação três fatores 
principais. Se à equipe do programa na UEMS nunca faltou empenho 
e disposição, faltava-lhe àquela altura a disponibilidade de tempo que 
seria necessária para fazer frente aos desafi os de sua execução – talvez 
maiores, pelo número de alunos envolvidos e pelo fato de se tratar de 
uma universidade pública, do que na UCDB. Em segundo lugar, havia 
difi culdades para operacionalizar a comunicação interna entre a coorde-
nação, instalada na sede em Dourados, e os estudantes e professores das 
demais unidades. Por fi m, a questão do espaço físico. Como há pouco 
mencionado, o laboratório de informática da unidade-sede já havia sido 
instalado, e estava sendo relativamente capaz de acolher e dinamizar as 
relações entre os acadêmicos indígenas. Entretanto, ele ganhara existên-
cia num lugar que já se mostrava pequeno – insufi ciente para atender ao 
número de estudantes indígenas e, ainda mais, para que pudesse confi gu-
rar-se, conforme o planejado, como uma soma de (2.4) biblioteca, (3.1) 
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centro de convivência e (3.2) sala de estudo e orientação. Em agosto de 
2006, uma reunião com o reitor da instituição assentou a perspectiva de 
o espaço destinado ao Rede na UEMS de Dourados ser ampliado no cur-
to prazo, uma vez que um dos prédios então utilizados pela recém-criada 
UFGD estava previsto para retornar ao usufruto da estadual no início de 
2007. Projetava-se para o futuro imediato, portanto, um melhor encami-
nhamento das linhas (2.4), (3.1) e (3.2).

O (3.3) acompanhamento de professores nas unidades regionais da 
UEMS, por sua vez, viu-se difi cultado por uma somatória de fatores: as 
grandes distâncias em relação à sede de Dourados – superiores, nalguns 
casos, a 400 km – e o fato de a sede acabar de fato por concentrar as 
atenções da coordenação, dados o elevado número de alunos ali reuni-
dos, os problemas que aquela realidade específi ca por si só apresentava 
e a já mencionada pequena disponibilidade de tempo. A fi m de equa-
cionar as questões colocadas pela execução da linha (3.3), planejou-se, 
ao fi nal de 2006, um modelo mais descentralizado de trabalho, com a 
constituição de uma rede de apoio institucional aos acadêmicos da esta-
dual. A ideia era que a coordenação “local” da UEMS contasse, em cada 
unidade, com duas pessoas de referência: um estudante, responsável pelo 
repasse de informações e de demandas entre a coordenação e o coletivo 
de acadêmicos indígenas, e um docente, responsável tanto por acompa-
nhar os estudantes no andamento dos cursos quanto por inseri-los em 
projetos de pesquisa, ensino ou extensão. Uma lista com tais nomes foi 
produzida ao término daquele ano.

Voltando à realidade da UCDB, observa-se que 2006 chegou ao fi m 
com efetivos avanços no que diz respeito, também, à (4.1) preparação 
para ingresso na pós-graduação. Como resultado das ofi cinas de elabo-
ração de projeto de pesquisa que haviam sido oferecidas no primeiro se-
mestre, doze acadêmicos Terena da UCDB inscreveram-se na seleção da 
Fundação Ford para bolsas de pós-graduação. Desses, cinco acabariam, 
no fi m do ano, contemplados pelo benefício, sendo quatro bolsistas de 
mestrado e um de doutorado. Nesse meio tempo, o trabalho foi refor-
çado com uma nova ofi cina do mesmo tipo, desenvolvida aos sábados, 
entre setembro e outubro. No conjunto de 56 participantes, de diversas 
aldeias de Mato Grosso do Sul, havia tanto quem já viesse da experiência 
anterior quanto quem ali começasse sua caminhada mais decidida rumo 
à pós-graduação, o que exigiu atenção individualizada, por parte de três 
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professores. Daqueles 56, dois se inscreveram para a seleção do Pro-
grama de Mestrado em Desenvolvimento Local da própria universidade 
católica. Um foi aprovado e o outro, apenas classifi cado, o que signifi ca-
va que teria de aguardar o momento da matrícula para saber se haveria 
vaga remanescente, estando desde logo habilitado a, em caso contrário, 
frequentar como aluno especial as aulas do mestrado em 2007. 

Primeiras lições

Depois de um ano de desenvolvimento do Rede de Saberes, a equipe de 
coordenação pôde constatar necessidades que não haviam sido previstas 
no projeto inicial. Para além de demandas mais pontuais51, cabe repisar 
o aspecto econômico. Apesar da variedade das situações, a observação 
geral, válida para os casos da UCDB e da UEMS, é que as famílias dos 
indígenas que chegam à universidade não costumam ter uma fonte es-
tável de renda sufi ciente para fazer frente ao conjunto de gastos que se 
associam ao estudo. Já ao fi nal de 2006, portanto, a equipe do Rede 
de Saberes tinha clareza de que as difi culdades fi nanceiras vividas pela 
quase totalidade dos acadêmicos indígenas constituía a grande questão 
estrutural do programa, que só poderia vir a ser plenamente resolvida 
mediante pressão organizada junto aos órgãos públicos com vistas à ga-
rantia de novas políticas para essa categoria de estudantes.

No caso específi co da UEMS, por outro lado, uma demanda espe-
cial que despontou foi a de acompanhamento psicológico. A solicitação 
partiu de três alunas do curso de enfermagem, que compartilhavam um 
mesmo quadro de estresse. No fi m do ano, com a aproximação das pro-
vas e exames decisivos, a intensifi cação do estágio e a necessidade de 
apresentar trabalhos de conclusão, elas se sentiram sob forte pressão, 
próximas do limite da exaustão. Comentaram que a possibilidade de de-
sistência do curso chegou a ser cogitada. Ao tomar conhecimento dessa 
situação, a coordenação do Rede na UEMS mobilizou-se para agendar 
horários com a psicóloga da instituição, que atende a todos os segmen-
tos da universidade. O relato das estudantes após as consultas deu conta 
do proveito da iniciativa. A profi ssional conseguiu captar o momento 

51 Caso, por exemplo, da solicitação de que fossem instalados computadores nas aldeias 
terena Buriti e Córrego do Meio, já que, dadas as específi cas condições dos acadêmicos 
de lá oriundos, não lhes era tão conveniente servir-se do laboratório de informática do 
Rede na UCDB.
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difícil das acadêmicas, tranquilizou-as e proporcionou-lhes ânimo reno-
vado para a continuidade dos estudos.

Na esteira do acontecido, a coordenação local da UEMS passou a 
refl etir sobre aspectos anteriormente relegados, os quais, se não são pro-
priamente acadêmicos, talvez interfi ram na aprendizagem e na confi ança 
que cada um tem em seu desempenho escolar. É possível que muitos ca-
sos de abandono dos cursos estejam relacionados ao estresse provenien-
te de exigências nunca antes conhecidas pelos estudantes indígenas, em 
termos de prazos, dinâmicas, leituras, produção e apresentação de resul-
tados. A regularidade presencial, a pressão por bons resultados, o pouco 
tempo para pensar sobre qualquer situação nova apresentada seriam, 
dessa perspectiva, fatores altamente desmotivadores para a continuidade 
dos estudos. A inevitável comparação com os colegas de turma poderia 
ser mais um fator desagregador, produtor de baixa estima e de insegu-
rança. Com atenção à evasão e ao baixo desempenho em disciplinas, a 
equipe do Rede extraiu do episódio envolvendo as estudantes de enfer-
magem da UEMS uma orientação de enfrentamento mais permanente 
dos problemas psicológicos e emocionais dos estudantes. A ampliação 
da oferta do serviço de atendimento psicológico foi solicitada, junto à 
Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da estadual. 
Muitas vezes, no entanto, eram os próprios membros da equipe que, 
mesmo sem formação profi ssional para tal, acabavam tendo por vezes 
de desempenhar esse papel de escuta, apoio e aconselhamento ao aca-
dêmico, numa situação que não se transformou substantivamente até o 
tempo presente.

Numa outra dimensão de demanda, um importante elemento im-
previsto pelo projeto inicial dizia respeito à circulação das informações 
sobre as universidades, os cursos existentes e as formas de acessá-los. 
Em contatos com membros de diversas aldeias, constatou-se que essas 
informações estavam longe de ser de domínio comum por parte do pú-
blico que por lá concluía o ensino médio, e decidiu-se envidar esforços 
para suprir tal carência.52 Em visitas a aldeias situadas nos municípios de 
Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Miranda e Sidrolândia, 
equipes tanto da UCDB quanto da UEMS, incluindo acadêmicos índios, 
divulgaram informações acerca do acesso e permanência de indígenas 

52 Vale lembrar que essa demanda também fi gurou entre as registradas no I Encontro dos 
Acadêmicos Indígenas de Mato Grosso do Sul, realizado em setembro de 2006.
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nas universidades, oferecendo explicações sobre cursos, vestibulares, o 
Enem, o sistema de cotas da estadual, o Prouni e alternativas de bolsas, 
bem como sobre o próprio programa Rede de Saberes. Tais iniciativas 
foram muito bem recebidas pelas comunidades. O fato de as equipes de 
divulgação terem contado com a participação de indígenas que eram, 
àquela altura, universitários atendidos pelo Rede propiciou discussões 
centradas nos problemas vivenciados por quem chega ao Ensino Superior 
e na importância deste para a autonomia e a sustentabilidade das aldeias.

Consolidação – 2007

O ano de 2007 marca o encerramento da primeira fase do Rede de Sabe-
res e o seu prolongamento no tempo, em novos termos. Com efeito, em 
outubro daquele ano, um novo projeto viria a ser encaminhado à Funda-
ção Ford, já prevendo a incorporação ao programa, a partir de 2008, da 
UFMS – sobretudo do seu campus de Aquidauana – e da UFGD. Segue 
abaixo um balanço do que foi feito, no ano de encerramento da primeira 
fase do Rede, em cada linha de ação prevista.

O (1.1) levantamento do perfi l dos acadêmicos indígenas de Mato 
Grosso do Sul foi concluído. No entanto, se ao longo do seu processo de 
concepção e execução, chegou-se a imaginar que ele poderia contemplar 
uma vertente adicional, de aferição da demanda por Ensino Superior das 
populações indígenas do estado, a ideia acabou descartada, dadas as di-
fi culdades enfrentadas para realizar já a primeira parte do trabalho. Tais 
difi culdades disseram respeito, especialmente, à falta de pessoas qualifi -
cadas e com tempo disponível para fazer as necessárias visitas a várias 
instituições de Ensino Superior do estado, coletar informações e aplicar 
os questionários do levantamento. Ademais, em vários casos nos quais 
se dispunha de informação sobre a existência de indígenas em cursos su-
periores, o questionário não foi preenchido, em virtude do fato de esses 
mesmos estudantes não se terem autoidentifi cado como tais. Uma hi-
pótese explicativa para esses casos, muitos deles envolvendo estudantes 
Terena da UFMS de Campo Grande que moram em aldeias urbanas da 
capital, poderia passar por denegação da identidade indígena em reação 
a situações de discriminação negativa.

De todo modo, ainda que não possa pretender ter abarcado 100% 
dos acadêmicos indígenas de Mato Grosso do Sul, o levantamento fi -
nalmente concluído foi sufi ciente para cobrir uma amostra considerável 
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desse universo. Entre os dados que se extraíram dos questionários res-
pondidos, alguns confi rmaram impressões prévias da equipe. São os casos 
da supremacia numérica e da anterioridade da presença dos Terena no 
Ensino Superior quando comparados com os demais povos indígenas do 
estado. Outros dados, no entanto, podem ser considerados como porta-
dores de alguma novidade. Assim com a distribuição de gênero: ali onde 
se esperava uma forte prevalência do elemento masculino, constatou-se, 
na realidade, uma situação muito mais equilibrada em relação às mulhe-
res. De maneira geral, o levantamento fi nalizado em 2007 apontou para 
o perfi l do(a) acadêmico(a) indígena de Mato Grosso do Sul como sendo 
o de um(a) jovem, entre 20 e 30 anos, solteiro(a), desempregado(a), estu-
dando no período noturno e morando no centro urbano onde se oferece 
o seu curso. As difi culdades econômicas (moradia, transporte, alimenta-
ção etc.) e culturais de adaptação à nova realidade apareceram como os 
grandes desafi os para o ingresso e, particularmente, para a permanência 
desse estudante no Ensino Superior53.

Conforme tendência anunciada ainda no primeiro ano do Rede, as li-
nhas de ação referentes a (1.2) publicações acadêmicas e (1.3) produção 
de apostilas, consideradas demasiadamente onerosas e incapazes de con-
duzir aos objetivos propostos sem um maior conhecimento da realidade 
dos acadêmicos indígenas, foram canceladas. Recursos a elas referentes 
foram redirecionados para outras frentes de trabalho previsto e para 
demandas surgidas durante a execução do programa.

O envolvimento da equipe e dos acadêmicos com eventos, fossem 
os (1.4) organizados “domesticamente” ou os (1.5) externos, continuou 
intenso. Reeditando iniciativa de quando o programa começava a ser 
concebido, a equipe do Rede engajou-se na promoção do II Seminário 
Povos Indígenas e Sustentabilidade – Saberes e Práticas Interculturais na 
Universidade, realizado em agosto de 200754. Participaram do evento 
492 pessoas, entre 200 lideranças e acadêmicos indígenas de Mato Gros-
so do Sul e outros estados (Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande 

53 O leitor interessado em mais dados e discussões relativas ao referido levantamento 
pode conferir o artigo sobre ele que foi coletivamente produzido por integrantes da 
equipe do Rede de Saberes. Ver Brostolin et al. (2007).

54 A primeira edição do evento ocorreu em maio de 2005, sob o nome de Políticas de Sus-
tentabilidade nas terras indígenas de Mato Grosso do Sul. Foi, como vimos, uma das 
ocasiões em que a equipe do projeto Trilhas de Conhecimentos e aqueles que viriam a 
fazer parte do Rede discutiram a criação do programa em tela.
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do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins), pesquisadores 
do Brasil e de outros países (Argentina, Chile, México, Paraguai e Peru), 
representantes de 23 instituições de Ensino Superior e de órgãos públicos 
brasileiros (RS, 2007b; NASCIMENTO et al., 2009 [2007]). Como pré-
via ao Seminário, os universitários integrantes do Rede organizaram seu 
II Encontro, que recebeu a visita de pares e lideranças de outras regiões 
do país, como Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Roraima (RS, 2007a). Ao longo de 2007, acadêmicos 
da UCDB e da UEMS ligados ao Rede deslocaram-se, por outro lado, a 
diversos pontos do país – como Belém/PA, Campinas/SP, Florianópolis/
SC, Porto Seguro/BA, São Leopoldo/RS –, a fi m de participar de en-
contros de áreas e temáticas variadas, a exemplo de educação superior 
indígena, formação jurídica e povos indígenas, formação universitária 
indígena em saúde, leitura e escrita em sociedades indígenas, design, 
educação física e história. No total, foram cerca de 60 participações em 
mais de 20 eventos. Aproximadamente um terço dessas participações 
seguiu um modelo que a coordenação do Rede procurava e segue procu-
rando estimular: não apenas fazer-se presente ao encontro, mas também 
apresentar resumos de pesquisas em que se esteja envolvido – apresenta-
ções feitas na forma de banner e, sempre que possível, na companhia do 
respectivo orientador.

Em grande parte das vezes, a avaliação oral ou escrita que os estu-
dantes, instados pela equipe do Rede, fazem desses encontros assumem 
um tom de genérica aprovação – na linha da “oportunidade importante” 
ou “experiência rica”, seja em termos de “obtenção de novos conheci-
mentos”, “troca de informações” ou “aprendizado de falar em públi-
co”. Para além dessas formulações típicas, no entanto, a participação 
em eventos externos pode gerar efeitos positivos que, transbordando o 
plano subjetivo da pessoa diretamente envolvida, alcança concretude 
intersubjetiva e coletiva – mas isto não seria possível se o processo em 
questão não transcorresse em ambiente fecundado por iniciativa como o 
programa Rede de Saberes. Para ir esclarecendo a ideia, comecemos por 
conferir o que conta uma acadêmica sobre sua participação no I Semi-
nário Formação Jurídica e Povos Indígenas (Belém/PA, março de 2007), 
durante o qual realizou uma apresentação em mesa redonda sobre o 
tema “Para que formar juristas indígenas?”:
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A participação neste evento acadêmico, com patrícios de todo o Brasil, 
foi muito importante, não só porque tive a possibilidade de participar de 
uma mesa e falar em público para contar nossa experiência, mas, porque 
tive a possibilidade de ouvir as experiências de outros indígenas e fazer 
contato com eles. Aprendi muito sobre a realidade do Direito Indígena 
e a forma como está sendo negligenciado em nossos cursos. Esta é a rea-
lidade em todo o Brasil, a temática indígena fi ca fora dos currículos dos 
cursos de direito (Carla Mayara Alcantara Cruz, Kadiwéu então cursan-
do o 5º semestre de Direito na UCDB, formada em 2009).

Quem lê a constatação fi nal de Carla Mayara não pode imaginar que 
ali estivesse a fagulha inicial de um intenso debate e processo prático que 
viria a ser desencadeado na sua volta a Campo Grande. Pois, havendo 
despertado em Belém para a negligência dos currículos universitários de 
Direito em relação à temática indígena,55 Carla acabou por prolongar 
a discussão junto a colegas e professores da UCDB envolvidos com o 
Rede; ali encontrou eco, e o efeito dessa interlocução foi o apoio do pro-
grama a uma proposta feita por ela e outros acadêmicos indígenas: a es-
truturação de um curso de extensão sobre direito indígena e indigenista. 

Subvertendo por um instante a organização cronológica do presente 
texto, cabe observar brevemente os efeitos desdobrados desse processo 
que começou no apoio à ida de uma estudante a Belém, passou pela efetiva 
realização do curso de extensão desenhado especialmente para estudantes 
indígenas de Direito e gerou frutos para além dele e do ano de 2007.

Ao início da concretização da proposta, em abril daquele ano, o 
Rede/Neppi envolveu a coordenação do curso de Direito da UCDB e 
a assessoria jurídica do CIMI/MS. O conjunto inicial de parceiros am-
pliou-se, de modo a incorporar não apenas a UEMS, mas também a 
Anhanguera – Uniderp, a Unigran e a Escola de Governo de Mato Gros-
so do Sul. O curso transcorreu entre julho de 2007 e dezembro de 2009, 
em cinco etapas intensivas realizadas em Campo Grande e uma em Dou-
rados. Totalizaram-se 152 horas de aulas, versando sobre as relações 
dos direitos civil, trabalhista e penal com os povos indígenas, o direito 
indígena em instrumentos internacionais e estudos de caso. Além das 
aulas, defi niu-se um programa de leituras, seminários e estudos orienta-
dos. Foram em número de 31 os alunos que, tanto vinculados aos cursos 

55 Para mais informações sobre o seminário em Belém, consultar Beltrão & Benatti 
(2007).
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de direito de UCDB, UEMS, Unigran e Anhanguera-Uniderp quanto al-
guns já graduados, receberam seus certifi cados de conclusão do Curso 
de Extensão em Direito Indigenista em junho de 2010 (BRAND, 2007a, 
2007b e 2007c; FOSCACHES, 2007a; CRUZ, 2008; MALDONADO, 
2008a, 2009 e 2010a).

Na esteira da realização do curso, dois de seus participantes, Luiz 
Henrique Eloy Amado e Marcelo Ribeiro Coelho, ambos Terena e então 
estudantes de Direito na UCDB56, tomaram a iniciativa de conduzir uma 
série de ofi cinas sobre a mesma temática na aldeia Ipegue, de modo a com-
partilhar o seu próprio saber e, aproveitando a oportunidade, recolher e 
tentar dar orientação ou encaminhamento concreto a demandas judiciais 
concretas por parte da comunidade. Entre outubro de 2010 e abril de 
2011, foram quatro ofi cinas, iniciadas por uma que receberia registro em 
vídeo por outro acadêmico Terena da UCDB – o estudante de jornalismo 
Sidney Albuquerque – e concluídas com a visita de um procurador da Re-
pública à aldeia (MALDONADO, 2010b, 2010c, 2011b e 2011c).

À mesma época, Marcelo e Luiz Henrique não se contentaram em 
prolongar a experiência que eles próprios haviam tido no curso de 
extensão de modo a, por assim dizer, “levar o direito à aldeia”, mas 
atuaram também na mão inversa. Novamente bem-sucedidos na busca 
de apoio junto às coordenações do Rede e do curso de Direito da UCDB, 
organizaram, em abril de 2011, um seminário sobre direito indigenista 
na própria instituição, direcionado, sobretudo, à sensibilização do pú-
blico universitário não indígena. Tratava-se, de certo modo, de “levar 
a aldeia – a refl exão sobre o mundo indígena – à universidade” e, mais 
especifi camente, aos estudantes e mesmo professores de Direito. Nas pa-
lavras de Luiz Henrique no momento de preparação do evento, que rece-
beu o nome de Direito Indigenista em Foco: refl exões sobre os povos de 
Mato Grosso do Sul, “Será uma ótima oportunidade de apresentar aos 
meus colegas a importância de refl etir sobre o meu povo e ainda quebrar 
alguns estereótipos a respeito dos povos indígenas” (MALDONADO, 
2011a). A iniciativa do seminário de 2011 colocava em questão, assim, a 
falta de tratamento da temática indígena por parte do curso universitário 
de direito – campo fértil para a proliferação, entre futuros profi ssionais 

56 A trajetória de Luiz Henrique já foi apresentada; Marcelo, estagiário do Ministério 
Público Federal, defendeu seu trabalho de conclusão de curso em agosto de 2012 (EM-
BOAVA, 2012).
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da área, de opiniões superfi cialmente construídas e, convém lembrar, 
preocupação seminal da àquela altura já formada Carla Mayara.

Se há, portanto, óbvios fi os de sentido a conectar a participação de 
Carla no seminário de Belém em 2007 e a organização tanto das ofi ci-
nas na aldeia Ipegue quanto do seminário na UCDB por parte de Luiz 
Henrique e Marcelo, esses fi os são apenas alguns dos que compõem as 
redes que o programa Rede de Saberes vai ajudando a tecer. Os eventos 
apoiados pelo programa permitem, em geral, que indígenas chegados ao 
Ensino Superior em diferentes cursos, unidades de uma mesma institui-
ção (como ocorre na UEMS), instituições e às vezes regiões do país ou 
mesmo países refl itam coletivamente sobre as potencialidades e difi cul-
dades associadas à sua condição. Propiciam, por exemplo, a discussão 
de estratégias e diretrizes para o prosseguimento dos estudos dos que já 
estão na universidade, articulando-as a preocupações que dizem respeito 
àqueles que nela ingressarão nos anos vindouros.

Embora os grandes seminários e encontros de acadêmicos sejam a 
parte mais visível desse processo, ele não deixa de alimentar-se de reu-
niões e conversas mais ordinária e regularmente realizadas. Nesse plano 
de organização permanente e continuada dos estudantes, enquadram-se 
as reuniões que, convocadas pela Associação de Acadêmicos Indígenas 
da UEMS ao longo de 2007, sempre com apoio do programa, proporcio-
naram o contato interpessoal e a troca de experiências entre estudantes 
de diferentes unidades da estadual, a fi m de tratar de assuntos tanto 
especifi camente relacionados a ela quanto a envolver outros órgãos pú-
blicos, a exemplo da secretaria estadual responsável pela bolsa universi-
tária indígena (Setas), da Funai e das prefeituras.

Por trás das linhas de ação do Rede ocupadas com a organização e 
o apoio à participação de eventos (1.4 e 1.5), procura-se aqui salientar, 
enfi m, a existência de um forte aspecto de aglutinação e organização dos 
acadêmicos. Atinente à refl exão, à deliberação, à tomada de decisões e 
ao encaminhamento de demandas pela via coletiva, não há dúvida de 
que ele, revestindo-se de um sentido de fortalecimento da permanência 
dos indígenas no Ensino Superior, começou a manifestar-se ainda na pri-
meira fase do desenvolvimento do programa.

Já sendo hora de retomar o balanço das realizações por linha de ação 
em 2007, cabe dizer que a UEMS atravessou aquele ano com défi cit fi -
nanceiro, o que inviabilizou muitos dos projetos de pesquisa e extensão 
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aprovados pelos setores da universidade com competência para geri-los. 
Em tal contexto, a atuação do Rede foi fundamental para que a (2.1) 
participação de estudantes indígenas em projetos dessa natureza tivesse 
conhecido, mesmo em face das difi culdades, um pequeno aumento em 
números absolutos: de cinco em 2006, passou a sete em 2007. Na ava-
liação da coordenação do programa, esse resultado parcial foi logrado 
mediante os esforços empreendidos para que os docentes da instituição, 
em termos gerais, superassem seus próprios preconceitos e desconheci-
mentos em relação à questão indígena. Não se deve supor, no entanto, 
que se trate de uma superação defi nitiva. A referência que aqui se faz é, 
na verdade, as tentativas de transformar uma instituição universitária 
atuando desde o seu interior – um trabalho “de formiguinha”, que não 
se deixa caracterizar com facilidade em relatórios de atividades e nem se 
encerra subitamente.

A linha de ação ora abordada já manifestava em 2007, por outro 
lado, um evidente entrelaçamento com outros aspectos do programa: 
o pragmático enfrentamento do desafi o do sustento econômico dos es-
tudantes; a apresentação de trabalhos em eventos científi cos; os ganhos 
cognitivos e anímicos que o engajamento em projetos e grupos de pes-
quisa pode signifi car para o aluno. Esse entrelaçamento parece ter sido 
mais feliz na UCDB do que na UEMS, devido, sobretudo, às diferenças 
globais de perfi l e de funcionamento entre as duas instituições. Quanto 
a essas diferenças, basta lembrar da existência e da estrutura do Neppi 
como núcleo coordenador dos trabalhos envolvendo indígenas na pri-
meira, versus a dispersão de um número consideravelmente de acadêmi-
cos indígenas por diferentes unidades da segunda.

Na universidade salesiana, passaram a ser 20 os indígenas inseridos 
no Pibic em 2007. Dos 14 estudantes indígenas pesquisadores do segun-
do semestre de 2006, dois se formaram (Ramão e Marcella) e uma (Kari-
ne) deixou o grupo. Contudo, o projeto em que estava inserida, orientado 
pela professora Marta Brostolin, teve continuidade com a incorporação 
de nova pesquisadora: Izarita. Esse caso e os 8 projetos que se iniciaram 
em 2007 vão apresentados na tabela a seguir. São eles que, somados aos 
11 que continuaram do ano anterior, totalizam o número de 20.



106 Indígenas no ensino superior

Segundo grupo de pesquisadores indígenas da UCDB (2007)

Acadêmico Curso Orientador Projeto

1 - Alexandre 
Silva Alves

Educação Física
Aluisio 
Fernandes 
de Souza

“O jogo tradicional e 
esporte na cultura terena: 
infl uências e desafi os”

2 - Daniele Matchua Psicologia Sônia Grubits
“Aprendizagem da criança 
terena na escola da aldeia 
Córrego do Meio”

3 - Dilene Matchua Enfermagem Nádia Heusi Não informado

4 - Dorália Barbosa Comércio Exterior
Paulo César 
Santos do 
Valle

“Artesanato terena na 
aldeia Lalima: uma análise 
da ambiência da produção”

5 - Genivaldo Campos Pedagogia
Susete 
Rosana C. 
Wiziak

“Percepção socioambiental 
de alunos e professores da 
aldeia terena Buriti”

6 - Gilmar Martins 
Galache

Design
José 
Francisco 
Sarmento

Não informado

7 - Izarita Sol da Silva Pedagogia
Marta R. 
Brostolin

“Uma análise a partir do 
gênero de ensino e sua 
articulação com o estilo 
de aprendizagem terena”57

8 - Joyner Alcântara Zootecnia
Antonio José 
Teodoro

“Piscicultura: implantação 
e criação de peixe na 
aldeia Buriti”

9 - Lude
Reginaldo Sol

Educação Física
Aluisio 
Fernandes 
de Souza

“A educação física na 
escola da aldeia Água Azul 
no município Dois Irmãos 
do Buriti/MS”

57

Um registro especial pode ser feito em relação ao projeto de Joyner 
Alcântara, aluna Terena do curso de Zootecnia. Solicitado e apoiado 
por lideranças da aldeia de origem da estudante, nele se combinavam as 
dimensões da pesquisa e da extensão, na medida em que se articulava 
à intenção de que tanques de piscicultura fossem implantados por lá. 
Outro caso a merecer menção específi ca é o de Gilmar Martins Galache. 
Estudante Terena do curso de design, seu envolvimento com o grupo de 

57 Projeto anteriormente desenvolvido pelos acadêmicos Denivaldo, Edineide e Karine e, 
a partir de 2007, pelos dois primeiros e por Izarita.
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pesquisa signifi cou também um fi rme compromisso com o desenvolvi-
mento e manutenção, na companhia de seu orientador, da página web 
do Rede de Saberes.

Uma novidade em relação aos pesquisadores de iniciação científi ca 
foi a inclusão, no plano de trabalho de cada qual, da participação num 
grupo de estudos reunindo todos eles. Contando com a facilitação de 
professores e pesquisadores da UCDB e de outras instituições, e anco-
rando-se na discussão de textos e vídeos de apoio, esse grupo reuniu-se 
periodicamente ao longo de todo o ano letivo de 2007. Na passagem do 
primeiro para o segundo semestre, uma reunião de avaliação realizada 
com os acadêmicos indicou estarem eles sobrecarregados de atividades, 
o que levou à decisão de transformar as sessões de semanais em quinze-
nais. De todo modo, foram sempre sessões de duas horas cada, abordan-
do temas variados, conforme se observa na tabela a seguir.

Grupo de Estudos “História, cultura e indigenismo” (UCDB, 2007)

Data Tema Facilitador(es)

26/02
Introdução: apresentação da proposta do grupo; 
noções básicas de antropologia e diversidade 
cultural

Fernando Azambuja, Marta 
R. Brostolin e Antonio H. A. 
Urquiza (UFMS).

05/03
Conceitos de cultura (natureza/cultura, 
evolucionismo, relativismo etc.)

Antonio H. A. Urquiza 
(UFMS)

12/03
Relação entre história e cultura 
(história social da cultura)

Neimar M. de Sousa

19/03
Pré-história regional – os primeiros habitantes de 
Mato Grosso do Sul

Antonio H. A. Urquiza 
(UFMS)

26/03
Os Guarani/Kaiowá na história 
(história do contato)

Neimar M. de Sousa e 
Fernando Azambuja

02/04 Os Guarani e a Cia. Matte Larangeira Eva Maria e Fernando

09/04
Situação das terras indígenas em Mato Grosso do 
Sul (história do confi namento e situação atual)

Antonio Brand

16/04 As línguas indígenas (famílias e troncos)
Antonio H. A. Urquiza 
(UFMS)

23/04
SPI-Funai, posto indígena, aldeia, terra indígena, 
organização administrativa da Funai

Fernando Azambuja e 
Neimar M. de Sousa

30/04 A história do povo Terena
Marta e Antonio H. A. 
Urquiza (UFMS)
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Data Tema Facilitador(es)

07/05 Desenvolvimento local e a questão indígena Marta Brostolin

14/05 A história do povo Kadiwéu Marina Vinha (UCDB/UFGD)

21/05 O conhecimento indígena – etnoconhecimento Maria Aparecida Perrelli

28/05
Cartografi a das regiões de Mato Grosso do Sul – 
os povos indígenas e a questão da espacialidade

Celso Smaniotto

04/06 Educação intercultural (“inter” x “multi”) Adir Casaro Nascimento

18/06
Educação indígena (questões teóricas e 
resultados de pesquisas)

Adir Casaro Nascimento

23/07 História e organização social do povo Terena Marta Brostolin

06/08
Situação das terras indígenas em Mato Grosso do 
Sul (história do confi namento e situação atual)

Antonio Brand

20/08 Antropologia e saúde indígena Nádia Heusi (UFSC)

03/09 Mitologia do povo Kadiwéu e cultura imaterial Mônica Pechincha

17/09
SPI-FUNAI, posto indígena, aldeia, terra indígena, 
organização administrativa da FUNAI

Fernando Azambuja e 
Neimar M. de Sousa

01/10 Sustentabilidade em terras indígenas Antonio Brand

22/10 Organização social e cultural do povo Guarani Levi Marques (UFGD)

05/11 Políticas públicas e os povos indígenas no Brasil Mônica Pechincha

19/11 A saúde indígena e o “cuidado” Renata Piccoli (UFMS)

Antes de passar à linha de ação seguinte, cabe uma nota circunscrita 
à individualidade, novamente, de Gilmar Galache – ao modo como ele 
hoje constrói o sentido que o grupo de estudos de 2007 teve para si. 
Conta o Terena que, ao ingressar na UCDB um ano antes, o lugar que a 
questão indígena ocupava em sua vida derivava muito da infância passa-
da em aldeias do município de Miranda e da atuação do pai, funcionário 
da Funai. Depois de uma adolescência vivida em Campo Grande, porém, 
andava “afastado desses assuntos”. Tomar conhecimento e começar a 
participar das atividades do Rede de Saberes fora, para ele, reencontrar 
a temática indígena como algo que dizia respeito a si próprio – reencon-
trar, justamente, aquilo em que ela lhe dizia respeito. Nesse contexto, o 
vasto leque de discussões proporcionado pelo grupo de estudos em tela 
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é retrospectivamente caracterizado por Gilmar como fundamental para 
que ele recuperasse o sentido subjetivo de sua indianidade e se recolocas-
se no caminho da “luta”, como diz.

No tocante aos (2.2) cursos de suplementação, organizou-se um de 
informática básica para os ingressantes da UCDB em 2007. Entre 28/03 
e 14/06, foram 44 horas de aulas, em duas sessões semanais. O respon-
sável, prof. Msc. Carlos Alberto Panek Junior, atendeu a oito alunos que 
não dispunham de nenhum conhecimento prévio na matéria, servindo-se 
para tanto do (2.3) laboratório de informática da UCDB. Tanto por lá 
como na sede da UEMS em Dourados, os laboratórios continuaram a 
ser um dos pontos altos do Rede, cumprindo o papel de importante lu-
gares de referência, socialização e afi rmação identitária dos acadêmicos 
indígenas nas respectivas instituições – isto, a despeito de persistirem, na 
estadual, os problemas referentes tanto ao espaço físico inapropriado 
quanto à intolerância do público universitário não indígena diante dos 
equipamentos colocados à disposição dos índios. Na UEMS, de todo 
modo, a disponibilidade e a sensibilidade de duas secretárias – uma da 
instituição e outra contratada pelo programa – em muito iam contri-
buindo para o acolhimento dos estudantes e para o encaminhamento de 
questões de cunho mais pessoal e humano.

Na UCDB, o trabalho realizado no (2.4) Centro de Documentação 
Teko Arandu, coordenado pelo professor Neimar M. de Sousa com o en-
volvimento de estagiários indígenas, passou a perseguir uma nova meta: 
a digitalização de parte do seu acervo, para disponibilização na internet.

Na linha de (2.5) capacitação de não índios, houve, na UEMS, even-
tos de sensibilização geral e, na UCDB, etapas de atividades concentra-
das destinadas, primeiro, a professores e, depois, reeditando iniciativa 
do ano anterior, a funcionários. Em 17/03, cerca de 30 professores, ou 
10% do corpo docente da instituição, compareceram a palestras dos 
professores Antonio Hilario A. Urquiza/UFMS (“Aspectos introdutórios 
sobre Antropologia: os conceitos de cultura e diversidade cultural”) e 
Antonio Brand (“A questão indígena no Mato Grosso do Sul – a história 
de contato e a situação atual”). Receberam textos subsidiários e partici-
param com perguntas e comentários. Em 22 e 23/05, aconteceu a segun-
da etapa da capacitação de funcionários, com um público de 33 pessoas 
estimuladas a discutir com base em vídeos e textos. No primeiro dia, a 
temática “Fronteiras de etnicidade e a realidade do acadêmico indígena” 
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foi trabalhada pelo professor Antonio Hilario Aguilera Urquiza (UFMS) 
mediante, ademais, a contribuição de depoimentos em viva voz de aca-
dêmicos indígenas. As atividades do segundo dia, em torno do tema 
“A realidade indígena regional e a questão da sustentabilidade”, foram 
conduzidas pelo professor Antonio Brand. Por meio de formulários de 
avaliação entregues aos participantes, a equipe do Rede na UCDB pôde 
extrair ideias para aprimoramento da ação em etapas subsequentes.

Na UEMS, constatou-se um aumento da participação do segmen-
to discente e da comunidade extrauniversitária nos eventos promovidos 
pelo programa, ao passo que o mesmo não se verifi cou em relação aos 
docentes. Eventuais atividades culturais e esportivas mostraram-se posi-
tivas para a integração dos estudantes indígenas à comunidade universi-
tária da estadual. No entanto, apesar de o laboratório de informática em 
funcionamento ser um ponto a comemorar no que se refere à execução 
do programa na instituição, a perspectiva de resolução das pendências 
relativas ao espaço físico para a (2.4) biblioteca, o (3.1) centro de con-
vivência e a (3.2) sala de estudo e orientação na sua sede de Dourados 
não se cumpriu – na realidade, apenas em 2011 o Rede conquistaria 
uma sala adequada ao seu funcionamento na estadual, que hoje dispõe 
de 21 computadores, espaço para a secretária, anexo destinado a pe-
quenas refeições e acervo bibliográfi co para empréstimo aos alunos. Em 
acréscimo, contudo, àquilo que ainda se confi gurava como um grave 
problema de espaço, uma coordenação “local” com atribuições, na rea-
lidade, supralocais, contando com poucos profi ssionais de apoio e com a 
resistência docente a aceitar e aprender a lidar com a presença indígena 
na universidade, continuava a ser uma limitação para o satisfatório de-
senvolvimento do programa nas unidades regionais da UEMS, conforme 
o previsto na linha (3.3).

Persistiam na instituição, ainda, problemas de ordem mais geral, re-
lativos ao tratamento dado pelo governo de Mato Grosso do Sul a as-
suntos estudantis indígenas. Conforme já mencionado, os critérios do 
programa de bolsa universitária previam que faltas acima dos 10% se-
riam razão sufi ciente para suspensão do benefício. Mais grave do que 
isso: segundo o edital que tratava do vestibular de acesso diferencia-
do para indígenas na estadual, superar os 10% de faltas seria, no caso 
deles, motivo para reprovação, o que vinha gerando altas taxas nesse 
sentido. Ademais, qualquer atraso no envio dos relatórios de controle 
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de presença por parte dos professores, que deviam ser mensais, gerava 
o imediato corte das bolsas, rigor que não se mantinha quando, tudo 
transcorrendo de acordo com os prazos e normas, esperava-se que o go-
verno remunerasse em dia os estudantes. Para estes, os ainda costumei-
ros atrasos signifi cavam fortes constrangimentos em termos de custeio 
de itens como transporte, alimentação e material didático.

Retornando uma última vez ao desenvolvimento das linhas de ação 
da UCDB em 2007, acrescente-se que a (4.1) preparação para ingresso 
na pós-graduação contou com nova ofi cina de elaboração de projetos. 
Ministrada pelo professor Carlos Alberto Panek, com apoio dos profes-
sores Fernando Azambuja, Marta Brostolin e Antonio Hilario A. Ur-
quiza (UFMS), realizou-se aos sábados, das 8h às 13h30, entre 31/03 
e 19/05. Muito embora a lista inicial de inscritos contasse com 67 no-
mes, difi culdades de locomoção, em especial, levaram a que os efetivos 
participantes acabassem por ser cerca de 25. Destes, 12 concluíram os 
projetos a tempo de encaminhá-los para a seleção da bolsa da Fundação 
Ford. Já na seleção para ingresso em 2008 no Mestrado em Educação da 
UCDB, linha de pesquisa “Diversidade cultural e educação indígena”, o 
conjunto de 10 aprovados contou com 6 indígenas, 5 dos quais tendo 
sido preparados pelo Rede de Saberes.

Este fato demonstra a capilaridade de certas ações do programa, em 
especial esta, que é o empoderamento dos indígenas, a partir da prepa-
ração específi ca para a entrada na pós-graduação strito senso. Muitos 
destes indígenas, na atualidade, são mestres e atuam em suas respectivas 
áreas, especialmente na educação e gestão de escolas, colaborando na 
formação de outros “patrícios”, e outros inclusive, no nível de formação 
dentro das equipes da Licenciatura Povos do Pantanal.
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No momento de conclusão do projeto inicial do Rede, nenhuma das 
partes envolvidas cogitava que as difi culdades verifi cadas pudessem ser 
motivo para o encerramento do programa. A percepção geral, ao contrá-
rio, era de que, com base nos recursos fi nanceiros doados pela Fundação 
Ford, tinha-se conseguido dinamizar um quadro de transformação que 
já vinha em curso – em termos de algum grau de abertura do sistema 
universitário brasileiro e, em específi co, sul-mato-grossense ao acesso e 
permanência de indígenas –, e que tal dinamização merecia ser prolon-
gada no tempo, além de ampliada no espaço. Ou seja, pequenas ações 
deixaram de ser realizadas, porém, além das que foram programadas, 
muitas outras demandas passaram a ser contempladas e abrindo sempre 
novas e dinâmicas possibilidades.

Em visita à UCDB e à UEMS realizada em outubro de 2007, o as-
sessor de Meio Ambiente e Desenvolvimento do escritório da Fundação 
Ford no Brasil, antropólogo Aurélio Vianna, pôde comunicar à equipe 
de coordenação do Rede de Saberes e a grupos de estudantes das duas 
instituições seu total interesse em manter o apoio, ainda que num novo 
formato. Aurélio e o coordenador do projeto Trilhas de Conhecimentos, 
Antonio Carlos de Souza Lima, que então o acompanhava, tiveram a 
oportunidade de dar e colher sugestões acerca desse novo formato junto 
à equipe. Conheceram, ademais, posicionamentos de acadêmicos sobre 
a importância do programa e os desafi os por eles enfrentados em suas 
experiências como universitários:

Juvenil Cruz (Kadiwéu, História/UCDB) falou sobre a necessidade de 
orientação que os indígenas sentem ao ingressar na universidade: en-
contram um ambiente muito diverso daquele da aldeia, o que cons-
tantemente gera constrangimento e o consequente isolamento, sendo o 
apoio do Rede importante para contornar esses obstáculos. Jonivaldo 
Alcântara Pinto (Terena, História/UCDB) complementou a ideia dizen-
do que a criação do programa possibilitou que indígenas espalhados 
por diferentes cursos pudessem se conhecer, o que, argumentou ele, 
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estaria possibilitando uma maior articulação entre eles em torno de 
suas demandas específi cas de universitários. Aguinaldo Arruda (Terena, 
Turismo/UEMS) afi rmou que, quando ingressam na universidade, os 
indígenas sofrem um grande choque em função das diferenças existen-
tes entre os costumes e modos de vida que ali encontram e aqueles de 
suas comunidades, com os quais estão habituados. Ele, que ingressou 
na UEMS no primeiro processo seletivo em que a instituição aplicou 
cotas, pôde ir observando que, defrontados com aquele novo ambiente, 
e estando longe de suas comunidades, os indígenas que ali chegavam se 
sentiam desamparados e isolados. Com a implantação do Rede, esse ce-
nário teria se alterado, na medida em que a sala do programa se tornou 
um espaço de referência para eles, onde podem buscar informações e 
auxílio, além de funcionar como espaço agregador, possibilitando que 
se reúnam para discutir questões relativas às suas vidas acadêmicas e se 
confraternizem. Disse ainda que outra contribuição trazida pelo progra-
ma, por meio desse espaço de convivência, foi ter conferido visibilidade 
à presença indígena na UEMS, o que contribuiu para o fortalecimento 
dos debates em torno da temática indígena na universidade.

Arildo França (Terena, Direito/UEMS) afi rmou que a promoção de se-
minários e palestras que abordam a temática indígena – como aquela 
sobre Etnoastronomia, que estava ocorrendo na UEMS de Dourados 
na exata ocasião em que ele falava – contribuía para a legitimação dos 
saberes tradicionais indígenas na universidade. Ressaltou a importância 
desses eventos na formação dos estudantes indígenas, argumentando 
tratar-se de oportunidades para discutir com outros acadêmicos e pro-
fi ssionais de fora da universidade questões relativas à temática indígena 
e, em conjunto, pensarem estratégias para a superação dos obstáculos 
que eles enfrentam. Carla Mayara Alcantara Cruz (Kadiwéu, Direito/
UCDB) destacou que o Rede, por meio da realização e do apoio à parti-
cipação em eventos, teria dado oportunidade para que eles ampliassem 
suas perspectivas sobre a temática indígena, pondo-os em contato com 
acadêmicos de outras universidades da região, de outras regiões do país 
e até mesmo de outros países da América Latina.

Genivaldo Vieira (Terena, Direito/UEMS) afi rmou que ações como o 
curso de Informática e de Línguas estrangeiras têm cumprido papel 
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fundamental no processo de formação dos acadêmicos, uma vez que 
lhes dão acesso a instrumentos importantes para o melhor aproveita-
mento de seus cursos. Da mesma forma, observou ele, as monitorias 
implementadas nos cursos de Letras e Direito têm oferecido importante 
apoio aos estudantes indígenas, auxiliando-os na superação das difi cul-
dades enfrentadas em algumas matérias, difi culdades estas oriundas de 
uma formação escolar muitas vezes defi citária. 

Genivaldo também disse que, do seu ponto de vista, a questão fi nan-
ceira seria um dos maiores obstáculos enfrentados pelos acadêmicos 
indígenas. Segundo ele, a falta de recursos para arcar com os gastos re-
lativos à aquisição de material didático, transporte, alimentação e mo-
radia muitas vezes se tornavam um impeditivo para a permanência dos 
indígenas da universidade. Arildo agregou que a bolsa que os acadêmi-
cos da UEMS recebem do governo do estado, apesar de ter um baixo 
valor, é fundamental para que a grande maioria deles se mantenha na 
universidade. Justamente por isso, argumentou, os constantes atrasos 
em seu pagamento, um dos quais chegou a se estender por vários meses 
quando da mudança do governo estadual, seriam responsáveis por boa 
parte do número de evasões de acadêmicos indígenas da universidade. 
Ele lembrou que a entrada de um indígena na universidade comumente 
signifi ca uma sobrecarga em sua economia familiar, uma vez que, seja 
pela rotina das aulas ou mesmo pela mudança para a cidade, este aca-
dêmico se afasta, parcial ou completamente, das atividades de onde sua 
família extrai renda. Desta forma, ressaltou, por mais que as famílias se 
esforcem para conseguir suprir a ausência da força de trabalho daquele 
acadêmico e ainda ajudá-lo a cobrir os gastos com seus estudos, geral-
mente não conseguem. 

Denivaldo Antonio Campos (Terena, Psicologia/UCDB) contou estar 
recebendo do programa um auxílio de R$200,00, em função de seu 
envolvimento com o projeto de pesquisa de um professor da universi-
dade. Disse ainda que, por meio de um convênio fi rmado entre UCDB e 
Funai, obtém um abatimento de 75% no valor da mensalidade universi-
tária (50% de desconto por parte da instituição e 25% a cargo do órgão 
indigenista). Sem o auxílio fi nanceiro recebido do Rede, complementou, 
não poderia arcar com os 25% restantes. Alexandre Silva Alves (Terena, 
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Educação Física/UCDB) reforçou a observação do colega, comentando 
que sua permanência na universidade estava diretamente associada à 
possibilidade de pagamento da mensalidade e esta, ao auxílio recebido 
como pesquisador.

Rosinete Barbosa (Guarani-Kaiowá, Letras/UEMS) apontou como ou-
tro grande obstáculo enfrentado pelos acadêmicos indígenas o precon-
ceito com o qual estes se deparam no ambiente universitário. Relatou 
que foram muitas as vezes em que percebeu resistência tanto do corpo 
discente quanto do corpo docente em relação à presença indígena na 
universidade. Em sua opinião, isso teria a ver com a falta de compreen-
são dos não índios quanto ao interesse dos indígenas na aquisição dos 
conhecimentos da academia. Arildo remeteu-se à contribuição da cole-
ga para defender a necessidade de ações de esclarecimento e sensibiliza-
ção da comunidade universitária em relação às demandas indígenas por 
Ensino Superior. Comentou que o laboratório de informática do Rede, 
além de atender aos acadêmicos indígenas como ferramenta para a rea-
lização de trabalhos acadêmicos, estaria propiciando a aproximação 
entre estes e os acadêmicos não indígenas, uma vez que estes últimos, 
em face da precariedade dos recursos de informática disponibilizados 
pela universidade, têm procurado colegas indígenas para a realização 
de trabalhos em grupo. Argumentou que essa aproximação em função 
de interesses estritamente práticos tem funcionado, muitas vezes, como 
ponto de partida para um contato mais aprofundado e a consequente 
sensibilização dos acadêmicos não indígenas no tocante à temática in-
dígena, o que, segundo ele, seria de grande importância, visto que os 
colegas não indígenas serão, no futuro, parte da elite regional. 

Genildo Alcântara (Terena, Letras/UCDB) opinou que os dois anos de 
existência do programa não foram sufi cientes para que suas ações ge-
rassem resultados satisfatórios e sustentáveis no campo das políticas 
institucionais e públicas. Nesse sentido, defendeu que, em havendo uma 
segunda etapa, as ações do Rede deveriam ser desenhadas tendo como 
norte a conquista de espaços permanentes para as demandas indígenas 
– nas universidades e nos órgãos públicos responsáveis pela área da 
educação.
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A essas falas, pode-se agregar um depoimento extra. Apesar de si-
tuado em contexto distinto e posterior ao dos já apresentados, retrata 
também os primeiros tempos do Rede, em específi co na UCDB: 

Tive o privilégio de participar da implantação do programa Rede de 
Saberes na qualidade de acadêmica (UCDB 2005) tendo todo o res-
paldo garantido enquanto suporte acadêmico laboratório de informá-
tica, internet, xerox, biblioteca, além da imprescindível valorização da 
cultura que o programa oportunizou. Sabemos que esse é um grande 
marco educacional dentro da óptica da educação escolarizada, pois por 
séculos tivemos nossa identidade sufocada e exterminada, oriunda do 
período colonial, um grande exemplo disso é o relato de meu avô:

“Quando ia para escola, não sabia falar o português nem eu nem meus 
patrícios ainda kalivonó, quando íamos ao banheiro se não pedíssemos 
em português não podíamos ir” (Tibúrcio Sobrinho).

Compreendo que estamos caminhando nessa reorganização de auto-
nomia, e participo desse momento histórico. Não concluí meu curso, 
inicialmente por motivos pessoais, além de perder a bolsa da Funai pri-
mordial para a continuação do curso. No fi nal de 2008, me candidatei 
para o vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 
unidade de Campo Grande, curso Pedagogia, instituição gênese do sis-
tema de cota no estado, passei em primeiro lugar e, atualmente, estou 
cursando o 2º ano (Karine Silva Sobrinho, Terena da aldeia Buriti, ex-
-aluna de Psicologia na UCDB, em depoimento datado possivelmente 
de 2010, registrado em AGUILERA URQUIZA, NASCIMENTO & 
ESPÍNDOLA, 2011).

De volta à conversa entre o assessor da Fundação Ford e os acadêmi-
cos indígenas ocorrida em 2007, cabe acrescentar que ele também pôde 
questioná-los sobre seus planos para depois de formados, colocando em 
debate o tema do campo de trabalho para profi ssionais indígenas com 
formação em nível superior. Ouviu, então, as seguintes reações:

Carla Mayara afi rmou que, uma vez formada, pretende atuar como 
advogada, em algum órgão do movimento indígena regional. Gilmar 
Martins Galache (Terena, Design/UCDB) disse que pretendia trabalhar 
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com construção de edifi cações em bambu, já que esse modo de aprovei-
tamento de uma matéria-prima que seria, segundo ele, abundante na re-
gião poderia ajudar a melhorar as condições de vida em muitas aldeias 
indígenas. Jonivaldo contou ter a intenção de retornar à sua aldeia de 
origem e por lá atuar como professor. Robson (Xavante, Administra-
ção/UCDB) admitiu não ter muita clareza sobre os passos a dar após a 
conclusão do seu curso. Destacou que o término da graduação apresen-
taria uma grande questão aos acadêmicos indígenas: como contribuir 
com o movimento indígena e, ao mesmo tempo, assegurar seu espaço 
num mercado de trabalho competitivo e preconceituoso? Por sua vez, 
Jonivaldo relatou ter ido, certa vez, a um posto da Funasa em busca de 
informação sobre vagas de estágio para sua esposa, estudante Kadiwéu 
de enfermagem. Foi informado não apenas de que não havia vagas dis-
poníveis para estágio naquele momento, mas também de que não havia 
nenhuma política de abertura de vagas específi cas para profi ssionais 
indígenas. A inexistência dessas vagas num órgão que trabalha com a 
saúde indígena seria, para Jonivaldo, uma incoerência, já que profi ssio-
nais indígenas da área estariam mais aptos a lidar com uma situação 
em que dois sistemas de conhecimento distintos sobre saúde, o indígena 
e o não indígena, se encontram. Citou como exemplo ocasiões em que 
idosos indígenas não falantes do português deixam de receber o devido 
atendimento porque enfermeiros e médicos não índios não conseguem 
comunicar-se com eles.

Como base para a elaboração do novo projeto, a equipe de coorde-
nação procedeu a uma avaliação geral da primeira etapa de desenvolvi-
mento do Rede de Saberes. Em termos gerais, tal avaliação alinhou-se 
com as percepções dos acadêmicos. Incorporando as discussões havidas 
durante a visita do assessor da Fundação Ford a Mato Grosso do Sul, o 
projeto estaria pronto para ser encaminhado pouco tempo depois. Desta 
feita, entretanto, o destinatário seria a própria Fundação, e não mais o 
Trilhas de Conhecimentos.

O ponto, aqui, é que o momento de passagem do Rede à sua segunda 
fase de execução – muitas vezes denominada informalmente como Rede 
2 – se deu simultaneamente, e de modo entrelaçado, a momento correla-
to da trajetória de desenvolvimento do Trilhas. Se a iniciativa do Laced/
Museu Nacional/UFRJ, em sua primeira fase, atribuiu ênfase à criação 
e ao monitoramento dos programas em Mato Grosso do Sul e Roraima, 
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optou, numa segunda, por dedicar-se a ações de capacitação de pessoal 
universitário e quadros indígenas, de pesquisa e de elaboração de publi-
cações que já não tivessem focos regionais tão marcados. Isso implicou o 
reconhecimento, em conversas entre, por um lado, a Fundação Ford, por 
outro, o próprio Trilhas e, por um terceiro, cada um dos dois programas 
regionais, de que estes últimos, criados e em pleno funcionamento, po-
deriam prescindir da intermediação do Laced ao seguir adiante – o que 
facilitaria enormemente, inclusive, sua gestão fi nanceira.58 Desse modo, 
o Rede, em sua segunda etapa, passaria a ter uma relação direta com a 
instituição doadora, muito embora os vínculos de atuação, interesse e 
bom relacionamento pessoal tenham levado a que a colaboração com o 
programa por parte do coordenador do Trilhas, professor Antonio Car-
los de Souza Lima, se estendesse até o presente59.

O projeto do Rede 2, que acabaria aprovado e apoiado pela Funda-
ção Ford ao longo do período 2008-2010, com duas posteriores exten-
sões que viriam a estender o amparo até o fi nal de 2012, partiu de uma 
avaliação da equipe sobre o impacto concreto do programa em seus dois 
primeiros anos de execução (2006-2007). Para tanto, os profi ssionais da 
UCDB e da UEMS implicados consideraram alguns dados quantitativos 
disponíveis e os interpretaram à luz de parâmetros qualitativos possibili-
tados pela sua experiência de trabalho com os acadêmicos.

Um primeiro dado diz respeito ao aumento de indígenas matricula-
dos. Entre 2004 e 2006, tal aumento foi contínuo nas duas universida-
des; em 2007, conheceu queda no caso da UEMS, com impacto sobre o 
número global. Junto com a política de cotas da UEMS, que gerou sua 
primeira turma em 2004, pode-se inferir que esta que foi uma tendência 
geral de crescimento no número de matriculados nas duas instituições ao 
longo do período deva-se também ao Prouni e ao trabalho de divulgação 

58 A equação triangular de execução fi nanceira, segundo a qual recursos doados pela 
Fundação Ford ao Trilhas eram repassados aos programas em Mato Grosso do Sul e 
Roraima, dependeu da inclusão, na verdade, de um quarto elemento: a Fundação Uni-
versitária José Bonifácio (FUJB), ligada à UFRJ. Enquanto essa “triangulação quadran-
gular” esteve vigente, os serviços prestados pela FUJB mostraram-se, por uma série de 
fatores administrativos que não cabe detalhar, morosos e problemáticos.

59 O Trilhas, propriamente dito, chegaria ao fi m em 2009, mas não o trabalho de pes-
quisa e intervenção do professor Antonio Carlos com relação ao Ensino Superior de 
indígenas no Brasil, ainda hoje desenvolvido no âmbito do Laced, com recursos da 
Fundação Ford e em permanente contato com iniciativas regionais signifi cativas, como 
é o caso do Rede de Saberes.
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dos cursos universitários e políticas de acesso e permanência a eles rela-
cionados que o Rede de Saberes realizou nas aldeias.

Aumento de matriculados (2004-2007)

Ano Número de matrículas Total

2004
UEMS 67

78
UCDB 11

2005
UEMS 113

138
UCDB 25

2006
UEMS 225

266
UCDB 41

2007
UEMS 181

233
UCDB 52

Os dados de evasão escolar, por sua vez, mostravam quadros opostos 
nas duas instituições: na UEMS, números muito mais elevados do que 
na UCDB, embora esta revelasse uma tendência de aumento e aquela, 
de diminuição. Numa tentativa de interpretar especifi camente o caso da 
UCDB, a equipe do Rede na instituição ponderava, àquela altura, que 
vinha diminuindo a idade dos novos acadêmicos, agora chegados à uni-
versidade logo após a conclusão do ensino médio. Faltariam a eles in-
formações sobre os cursos escolhidos, fator que, somado às difi culdades 
fi nanceiras, levaria muitos deles a desanimar e desistir ainda no primeiro 
ano, ou então, a trancar matrícula para voltar em um futuro incerto.

Evasão (2004-2007)

2004 2005 2006 2007

UCDB 6,0% 6,3% 16,6% 18,7%

UEMS 72,0% 52,0% 32,2% 30,0%

No que se refere à média das notas dos alunos não desistentes, o 
quadro era mais alentador, indicando uma sutil tendência de aumento 
entre 2004 e 2007, que talvez pudesse ser creditada à infl uência posi-
tiva do programa, em especial dos cursos de suplementação e tutorias 
personalizadas.



Estruturação do programa – O Rede 2 121

Média de rendimento acadêmico (2004-2007)

Ano UCDB UEMS

2004 7,16 6,8

2005 7,07 6,7

2006 7,24 7,2

2007 7,43 7,4

Ainda com relação ao aspecto de rendimento escolar, dados dispo-
níveis na secretaria acadêmica da UCDB revelavam um signifi cativo de-
clínio do número de alunos em situação de “matérias em dependência”, 
isto é, aquelas em que haviam obtido nota fi nal abaixo de 5,0. Esses 
dados, que se referem especifi camente à universidade salesiana, devem 
ser observados em seu aspecto proporcional, não absoluto, na medida 
em que o número de acadêmicos na instituição foi sempre maior de ano 
para ano. Desse ponto de vista, a redução das dependências no período 
foi signifi cativa, como se observa na tabela abaixo.

Alunos da UCDB com dependências (2004-2007)

Total de alunos
Alunos com

dependências
Percentual

2004 11 6 54,54%

2005 25 11 44%

2006 41 13 31,70%

2007 52 10 19,23%

Para além desses dados quantitativos, porém, a avaliação realizada 
pela equipe do Rede quanto aos dois primeiros anos de execução do 
programa levou em conta impressões gerais que seus integrantes haviam 
podido construir com base em relatos e considerações dos estudantes 
sobre suas próprias experiências. E, aqui, as falas indígenas anterior-
mente destacadas voltam a fazer sentido. Com efeito, um dos resultados 
mais relevantes do programa, na percepção dos profi ssionais que haviam 
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acompanhado as trajetórias dos acadêmicos indígenas em 2006 e 2007, 
era o aumento de sua visibilidade e autoestima no cotidiano das duas 
instituições universitárias envolvidas. Para tal resultado, tinham sido de 
fundamental importância o apoio a participações em seminários, grupos 
de estudo, projetos de pesquisa, assim como a constituição de espaços 
físicos aparelhados de modo a que os acadêmicos pudessem dedicar-se a 
suas tarefas escolares e tivessem a oportunidade de aprofundar relacio-
namentos com colegas – espaços cuja signifi cância ultrapassava, assim, 
o plano meramente instrumental marcado na designação ‘laboratório de 
informática’. Conforme um recorrente relato colhido pela equipe junto 
aos jovens atendidos pelo Rede, o programa vinha contribuindo para 
que eles não mais se sentissem como “peixe fora d’água”, sentindo-se, 
bem ao contrário, “enturmados” e com um ponto de referência no am-
biente universitário. De modo consistente com essas ideias, já era en-
tão comum que tais jovens se referissem aos “laboratórios” em questão 
como ‘a sala do Rede’ ou, simplesmente, ‘o Rede’.

Considerando que o propósito de que o fortalecimento da presença 
de indivíduos indígenas no Ensino Superior reverta em benefícios co-
letivos foi um compromisso de origem do programa, a avaliação das 
atividades até então realizadas não podia deixar de passar, também, pela 
verifi cação de sua incidência sobre o grau de articulação entre os aca-
dêmicos de diferentes instituições, bem como entre estes e os canais de 
organização e expressão das demandas de suas comunidades de origem 
– nominalmente, as lideranças e eventuais associações. Considerando, 
ademais, que os desafi os ligados à permanência na universidade nunca 
serão plenamente resolvidos mediante um apoio de caráter temporário 
oferecido pela cooperação internacional, requerendo, isto sim, políti-
cas públicas permanentes, a capacidade de infl uenciar as instâncias res-
ponsáveis pela formulação e implementação dessas políticas devia estar 
igualmente em questão. Dessa dupla perspectiva, embora reconhecesse 
avanços na articulação orgânica entre os acadêmicos indígenas sul-ma-
to-grossenses e as formas de organização sociopolítica de seus povos, a 
equipe do Rede avaliou que a ela deveria ser dada uma atenção especial 
na segunda etapa do programa.

Na formatação, assim, do novo projeto, previu-se não apenas dar 
continuidade a ações que se haviam confi rmado como importantes du-
rante a execução da proposta inicial, mas também promover certas 
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transformações do que fora originalmente concebido, bem como amplia-
ções de escopo. A mais palpável dessas ampliações consistia na disposição 
a envolver estudantes de outras instituições com a “rede do Rede”. Tal 
envolvimento teria um aspecto mais marcadamente institucionalizado nos 
casos da UFMS/campus de Aquidauana e da UFGD, que passariam a fazer 
parte da parceria inicial e teriam também seus docentes e estruturas impli-
cados. Por outro lado, não se descartava a inclusão de alunos da Unigran 
e Anhanguera-Uniderp em atividades do programa, muito embora sem 
nenhuma formalização no plano das relações interinstitucionais. Menos 
palpável, mas nem por isso não transcendente, era a intenção de aumentar 
os graus de (1) articulação dos acadêmicos entre si e com suas comunida-
des, povos e organizações; e (2) discussão de alternativas de atuação pro-
fi ssional para os egressos do Ensino Superior. Adicionalmente, projetava-
-se um maior investimento na divulgação das realizações do programa, 
sobretudo por meio do incremento do seu sítio na internet.

Para o enfrentamento combinado das questões de articulação dos 
acadêmicos e de suas perspectivas futuras em termos de atuação pro-
fi ssional, defi niu-se como estratégica a promoção de encontros de duas 
modalidades. Numa delas, a ideia era adensar o diálogo entre estudan-
tes, lideranças e representantes de associações indígenas em torno de 
temas prementes de sua realidade sociopolítica. Na outra, aproveitando 
o exitoso exemplo do curso de extensão em direito indigenista que fora 
levado a cabo, concebia-se possibilitar a aproximação entre acadêmicos 
que, embora vinculados a diferentes instituições, se dedicassem a áreas 
de estudo idênticas ou correlatas. Nessa perspectiva, seriam criadas 
oportunidades para discussões focadas na intersecção entre as realidades 
indígenas e não mais apenas a área temática do direito, senão também as 
da saúde, ciências agrárias e educação.

Num esforço de sintetizar, em termos de linhas de ação fi nalísticas, 
os principais aspectos tanto de continuidade como de transformação do 
Rede 2 em relação ao projeto inicial, poderíamos chegar a um quadro 
como este:
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Do “Rede de Saberes 1” ao “Rede 2”

“Rede 1” “Rede 2”

Implantação de laboratórios de 
informática

Implantação de laboratório de informática na 
UFMS/campus de Aquidauana; incorporação de 
UFMS e UFGD ao programa

Oferecimento de cursos de 
suplementação (tutorias)

Acompanhamento e orientação acadêmica aos 
estudantes (cursos de suplementação e tutorias)

Apoio à participação em projetos de 
pesquisa/extensão

Apoio à participação em projetos de pesquisa/
extensão; digitalização e disponibilização 
na internet do acervo atual do Centro de 
Documentação Teko Arandu

Montagem de acervo bibliográfi co 
próprio na UEMS/Dourados 
e incremento do Centro de 
Documentação Teko Arandu/Neppi/
UCD

Organização de seminários e 
encontros Organização de seminários e encontros; apoio à 

participação em eventos externosApoio à participação em eventos 
externos

Organização de material de apoio ao 
estudante (apostilas)

—

Publicação de produção acadêmica 
sobre a temática indígena (acadêmicos 
e professores)

Publicação de produção acadêmica sobre a 
temática indígena (acadêmicos e professores), 
também no sítio eletrônico do programa, 
que deve igualmente servir para divulgar as 
atividades realizadas

Preparação para ingresso na pós-
graduação

Fortalecimento dos vínculos dos acadêmicos 
com suas comunidades e organizações; 
promoção de ofi cinas para acadêmicos e 
lideranças em temas relativos à organização 
política; discussão de possibilidades de inserção 
profi ssional após a conclusão dos cursos, 
incluindo ingresso na pós-graduação

—
Promoção de encontros e cursos de extensão 
por área temática (direito, ciências agrárias, 
saúde e educação)

Levantamento do perfi l dos 
acadêmicos indígenas de Mato 
Grosso do Sul

Constituição e atualização de um banco de 
dados acerca da realidade dos acadêmicos; 
levantamento da situação dos alunos indígenas 
no ensino médio e da demanda por Ensino 
Superior

Capacitação de professores e 
funcionários sobre a temática 
indígena

Capacitação e sensibilização de não índios 
(professores, estudantes e funcionários) sobre a 
temática indígena.
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O detalhamento do conteúdo da tabela anterior será perseguido logo 
a seguir, com uma narração relativa ao desenvolvimento das atividades 
do programa entre o início de 2008 e o fi nal e 2012. Para fi ns expositi-
vos, utilizaremos uma simplifi cação das ações do programa em sua nova 
fase que as agrupa em 9 linhas, como se observa na tabela.

O Rede 2 e as incorporações de UFMS e UFGD

Conforme já dito, uma das grandes novidades do Rede 2 foi a amplia-
ção da parceria interinstitucional que dá sustento ao programa, com as 
incorporações de UFMS e UFGD. Representantes das duas instituições 
começaram a participar das reuniões da coordenação geral Rede em 
abril de 2008. No mês seguinte, durante os dois dias de atividades que 
marcaram o I Seminário Interno de Coordenação do programa em sua 
segunda fase, também representantes dos acadêmicos indígenas de cada 
qual viriam a se somar à equipe de trabalho.

No caso da UFGD, a incorporação esteve claramente vinculada à 
proposta de integrar os estudantes da licenciatura intercultural Teko 
Arandu ao conjunto mais amplo de acadêmicos indígenas que, frequen-
tando cursos regulares de Ensino Superior, já eram atendidos pelo Rede 
de Saberes. Profi ssionais então envolvidos com aquela licenciatura, como 
a professora Meire Adriana da Silva, participaram desse processo, cuja 
ofi cialização se deu por meio da celebração de um termo de cooperação 
entre UFGD e UCDB, em maio de 2008, e de um ato solene de lança-
mento, em julho do mesmo ano.

De lá para cá, o apoio do Rede aos cursistas da licenciatura Teko 
Arandu tem-se dado sobretudo no plano da organização e da articu-
lação, uma vez que eles, à diferença dos alunos indígenas em cursos 
regulares, dispõem de uma política pública específi ca para a sua con-
dição, o já mencionado Prolind/MEC. Os estudantes da licenciatura 
tiveram a oportunidade de criar, ainda em 2008, o Centro Acadêmi-
co Teko Arandu (Cata), por meio do qual discutem os problemas que 
ocorrem durante o curso e encaminham propostas para sua melhoria. 
Representantes indígenas participam da maior instância de organização 
da licenciatura, a Comissão Interinstitucional, e do Conselho Diretor 
da Faculdade de Educação (Faed), que foi a responsável pelo curso no 
âmbito interno da UFGD até o ano de 2012, quando da criação da Faind 
(Faculdade Intercultural Indígena, 28/05/2012). A relevância da atuação 
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dessa representação indígena junto aos referidos conselhos reside no 
encaminhamento de reivindicações dos cursistas, seja no tocante ao pla-
nejamento da licenciatura, seja no que se refere à experiência universi-
tária mais ampla. Uma demanda indígena canalizada por essa via é a de 
que o Conselho Universitário da UFGD abra assento para um represen-
tante dos acadêmicos indígenas, em específi co, já que eles não se sentem 
contemplados pela atuação do não índio que ali representa todo o corpo 
discente da instituição. Trata-se de uma discussão ainda em andamento, 
que gera, por seu próprio ineditismo, uma considerável carga de resis-
tência por parte da estrutura universitária.

Numa frente adicional de atuação, o programa Rede de Saberes/
UFGD tem sido responsável por identifi car os indígenas que ingressam 
nos cursos regulares da instituição, trabalho muitas vezes dependente 
das redes de contatos pessoais dos próprios estudantes e das conver-
sas informais a este respeito, visto que os cadastros do vestibular e da 
matrícula na instituição não se ocupam de conhecer a condição étnica 
dos calouros. É por essa via que vai sendo possível, pouco a pouco, 
aproximar esses alunos uns em relação aos outros, aos cursistas da li-
cenciatura Teko Arandu, aos de outras instituições de Ensino Superior 
de Mato Grosso do Sul e ao campo de atividades do programa como um 
todo. Aproveitando-se do fato de os campi de UFGD e UEMS/Dourados 
estarem um literalmente em frente ao outro, a uma travessia de rua de 
distância, aos estudantes da primeira é franqueado o uso do “labora-
tório indígena de informática” na segunda, o que contribui para a sua 
integração à rede do Rede.

No caso da UFMS, o processo de adesão ao programa teve em vis-
ta exclusivamente alunos de cursos regulares, já que ainda não existia 
a licenciatura intercultural Povos do Pantanal, iniciada em 2010, com 
apoio do Prolind. Apesar de ter contado com o empenho do professor 
Antonio Hilario A. Urquiza, que se havia transferido da UCDB à equi-
pe da federal em Campo Grande, tal processo resultou em bases mais 
fi rmemente instaladas no campus da instituição em Aquidauana, muni-
cípio cuja população conta com cerca de 25% de indígenas, especifi ca-
mente da etnia Terena, ademais de estar em plena contiguidade urbana 
em relação ao de Anastácio, onde se encontra a área conhecida como 
Aldeinha, deste mesmo povo. Para a integração dos acadêmicos indíge-
nas da UFMS/Aquidauana ao Rede, foi de fundamental importância o 
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envolvimento do diretor daquela unidade, professor Antonio Firmino de 
Oliveira Neto, geógrafo, das professoras Iára Quelho de Castro e Vera 
Lúcia Ferreira Vargas, especializadas em história indígena, bem como 
de Jussara Dias Nimbu, indígena Terena que, já formada em pedagogia 
pela instituição, combinaria as funções de secretária do programa com 
as de coordenadora da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, 
situada na Aldeinha.

A mera identifi cação dos estudantes com os quais estaria trabalhan-
do exigiu da equipe do programa na UFMS/Aquidauana um esforço 
prévio de cadastramento e aplicação de questionários com vistas ao le-
vantamento do seu perfi l. Contaram-se 27 acadêmicos.60 Conhecedora, 
assim, do conjunto de estudantes com os quais estaria trabalhando, da 
sua patente exclusão digital e da falta de estrutura física da instituição, 
a coordenação do Rede considerou fundamental que a implantação do 
programa naquela realidade começasse pela montagem de um labora-
tório de informática que viesse a cumprir funções análogas às de seus 
correlatos na UCDB e UEMS/Dourados. Foram então adquiridos três 
microcomputadores e uma impressora; o diretor do campus propiciou 
uma sala; a coordenadora local do programa, professora Iára, doou ao 
espaço um pequeno acervo bibliográfi co sobre a temática indígena. Em 
junho de 2008, com danças e cantos indígenas, estava inaugurado o pon-
to de referência física e simbólica do Rede em Aquidauana e Anastácio. 

Para organizar as atividades no laboratório, os acadêmicos estabele-
ceram critérios que possibilitariam o convívio, a preservação do espaço 
e o manuseio dos computadores, tratando de registrar as normas por 
escrito em cartaz afi xado no espaço. A sala viria a atender não apenas 
a quem já estava na universidade, mas também a quem buscasse infor-
mações sobre procedimentos para nela ingressar, precisasse de auxílio 
para trâmites como a inscrição on-line no processo seletivo ou dese-
jasse consultar seus resultados. Considerando que a biblioteca da uni-
versidade conta com poucos exemplares dos livros didáticos utilizados 
nos cursos, estipularam-se, para cada aluno, uma mesma cota mensal 
de fotocópias a ser fi nanciada pelo programa e uma mesma quantida-
de máxima de páginas a serem impressas no laboratório. Ali também 

60 Esse levantamento foi conduzido pela coordenação local do Rede em parceria com a 
professora Alice Maria Derbocio, responsável por um projeto de extensão na UFMS/
Aquidauana denominado Conexões de Saberes. Ver Derbocio et al. (2009).
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os estudantes passariam a encontrar apoio para digitar seus trabalhos 
escolares e aprender a fazê-lo por si sós. Posteriormente, a UFMS/Aqui-
dauana rumaria para a integração do Rede com duas outras iniciativas: 
a licenciatura Povos do Pantanal/Prolind, acolhida em seu interior em 
2010, e o Laboratório de História Indígena, implantado no mesmo ano, 
sob a coordenação da professora Iára, com o objetivo de congregar pes-
quisadores dedicados à temática indígena. Dispondo de salas vizinhas no 
subsolo da sede da UFMS no centro de Aquidauana, o Rede, a licencia-
tura e o Laboratório passaram a compor o que foi inaugurado, em agos-
to de 2010, como a Base de Pesquisas da Diversidade Étnica e Cultural 
na instituição (PMA, 2010).

Com o passar do tempo, não apenas a licenciatura Povos do Panta-
nal, mas também a modalidade ensino à distância no campus da UFMS 
em Miranda foram acarretando aumento no número de estudantes po-
tencialmente relacionados ao Rede. A inserção desses e de outros acadê-
micos, quer da Unigran e da Uniderp, quer, especialmente, membros do 
povo Guarani frequentando cursos de pequenas instituições de Ensino 
Superior do interior do estado, passou a fazer parte das preocupações e 
do horizonte de execução do programa, mesmo que, até o presente, ain-
da não tenha sido plenamente equacionada. De modo geral, a prioridade 
do Rede continua sendo o suporte aos estudantes de cursos regulares da 
UCDB, UEMS, UFMS e UFGD, bem como a aproximação entre eles, os 
acadêmicos de outras instituições e das duas licenciaturas Prolind exis-
tentes em Mato Grosso do Sul com vistas à discussão de suas proble-
máticas comuns e ao encaminhamento de estratégias coletivas junto aos 
seus povos.

Acompanhamento e orientação aos acadêmicos

No transcorrer do Rede 2, as iniciativas de apoio aos estudantes 
 objetivando a melhoria do seu desempenho acadêmico seguiram formas 
experimentadas ainda na primeira fase do programa: cursos de suple-
mentação, na UCDB, e tutorias individualizadas em matérias específi cas, 
tanto na universidade salesiana quanto na estadual e, agora, também na 
UFMS/Aquidauana. Já no fi nal de 2008, um primeiro acadêmico desta 
última chegava a apresentar seu TCC depois de ter contado com apoio 
do Rede não só em suas pesquisas bibliográfi cas, impressões, fotocópias 
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e na digitação do trabalho, senão também por meio de aulas de tutoria 
especifi camente concebidas para ajudá-lo a concluir o estudo.

Na UEMS, o incremento da ação de tutorias benefi ciou-se de um 
rearranjo institucional e de uma biografi a individual. Conforme a Re-
solução do Conselho Universitário da estadual de número 329, de 1º 
de outubro de 2007, os serviços voltados à atenção dos cotistas foram 
fundidos em um só local, passando a fazer parte da Divisão de Inclusão 
e Diversidade da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comuni-
tários. Para lá foi direcionado um funcionário da instituição, concursado 
como técnico de nível superior, que difi cilmente teria perfi l mais apro-
priado para trabalhar no apoio aos acadêmicos indígenas. Trata-se de 
Rogério Ferreira da Silva, Terena que, com seu doutorado em agronomia 
pela Universidade Estadual de Londrina (PR) e pós-doutorado na uni-
dade que a Empresa Brasileira de Agropecuária mantém em Dourados 
(Embrapa Agropecuária Oeste), é, desde 2010, professor e coordenador 
pró-tempore do curso de Tecnologia em Agroecologia da unidade da 
UEMS no município de Glória de Dourados (SILVA, 2012). A participa-
ção de Rogério, ainda como Técnico de Nível Superior, na coordenação 
local do Rede facilitou consideravelmente o contato com os estudantes 
indígenas da instituição. Além de ser originário da mesma região terena 
de onde provém boa parte deles – Miranda –, sua formação contempla 
uma das áreas que vinha gerando, desde o início do programa, muitas 
reprovações e dependências: os cursos de Agronomia e Zootecnia. Com 
a contribuição de Rogério, foi possível desenvolver um plano de acom-
panhamento, orientação e avaliação da trajetória acadêmica dos alunos 
indígenas desses cursos, com resultados bastante satisfatórios. Evidente-
mente, também houve tutorias na UEMS sob responsabilidade de outras 
pessoas, para alunos de outras carreiras. Em 2011, por exemplo, cinco 
estudantes foram atendidos na disciplina semiologia e biologia celular e 
dois, na de física.

No modelo que está em questão nesses outros casos, os tutores são 
acadêmicos de séries mais avançadas. Ele foi também colocado em práti-
ca na UCDB, entre 2008 e 2011. As iniciativas nesse sentido desenvolvi-
das na universidade salesiana cobriram um vasto leque de matérias: teo-
ria da história, psicologia da aprendizagem, imunologia e microbiologia, 
química, bioestatística, física, metodologia científi ca, contabilidade de 
custos, geoprocessamento, estatística e matemática fi nanceira, design, 
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inglês, introdução a linguística, desenho geométrico, gestão ambien-
tal, história do Brasil, bioquímica e farmacologia, introdução ao Corel 
Draw. Paralelamente às tutorias, uma experiência que teve continuidade 
na UCDB durante o Rede 2 foram os cursos semestrais de suplementa-
ção, defi nidos sempre conforme os interesses e necessidades expressados 
pelos alunos atendidos pelo programa:

Cursos de suplementação na UCDB (Rede 2)

Curso Ementa Professor
Carga 
horária

Nº de 
alunos

2º sem.
2008

Ofi cina de 
redação

Leitura e produção de texto 
gênero técnico-científi co

Maria 
Fernanda 
Daniel

40 horas/
aula, em 10 
encontros

17

Informática 
básica e 
avançada

Introdução ao uso de 
tecnologias com objetivos 
educacionais (Word, Excel, 
internet e PowerPoint)

Rosimeire 
Martins 
Régis dos 
Santos

40 horas/
aula, em 10 
encontros

10

Sarau do 
pensamento 
(Metodologia 
científi ca)

Confi guração do conhecimento 
científi co; métodos e pesquisa; 
subsídios instrumentais para 
concepção e sistematização do 
trabalho científi co

José 
Francisco 
Sarmento

40 horas/
aula, em 10 
encontros

12

1º sem.
2009

Informática 
básica e 
avançada

Introdução ao uso de
tecnologias com objetivos 
educacionais (Word, Excel, 
internet e PowerPoint)

Rosimeire 
Martins 
Régis dos 
Santos

40 horas/
aula, em 10 
encontros

11

Ofi cina de 
redação

Leitura e produção de texto 
gênero técnico-científi co

Maria 
Fernanda 
Daniel

40 horas/
aula, em 10 
encontros

12

1º sem.
2010

Informática 
básica e 
avançada

Introdução ao uso de 
tecnologias com objetivos 
educacionais (Word, Excel, 
internet e PowerPoint)

Rosimeire 
Martins 
Régis dos 
Santos

40 horas/
aula, em 10 
encontros

10

Ofi cina de 
redação

Leitura e produção de texto 
gênero técnico-científi co

Neli Porto 
Soares

40 horas/
aula, em 10 
encontros

15

1º sem.
2011

Informática 
avançada

O uso do computador e as redes 
sociais no processo de ensino e 
aprendizagem61

Rosimeire 
Martins 
Régis dos 
Santos

20 horas/
aula, em 5 
encontros

10

Apesar de alguns problemas de ausências, justifi cados pelos estudantes 
em razão do excesso de compromissos e das difi culdades de deslocamento 
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até as sedes universitárias, os cursos de suplementação manifestaram, 
noutros casos, uma evidente relação de continuidade com a elaboração 
de TCCs e a apresentação de trabalhos em eventos científi cos. Signifi ca 
dizer que os cursos, embora não tenham sido seguidos com demasiado 
afi nco por uma parte dos alunos, o foram por outra, para cujo processo 
de amadurecimento e formação acadêmica certamente contribuíram.

TCCs apresentados com apoio do Rede 2

Aluno
Curso 
(Universidade)

Etnia TCC

2008

Claudinei de 
Souza

Geografi a (UEMS) Terena
“A territorialização da agricultura na 
Reserva Indígena Lalima, município de 
Miranda-MS”

Ezequias 
Vergilio

Direito (UEMS) Kadiwéu
“Por um direito à diferença: situação 
jurídico-penal dos presos indígenas no 
município de Dourados-MS”

Gilmar 
Martins M. 
Galache

Design (UCDB) Terena
“A representação da pluralidade étnico-
cultural através do design”

Izarita Sol 
da Silva

Pedagogia (UCDB) Terena
“Formação docente: um estudo sobre a 
trajetória dos professores indígenas da 
aldeia Córrego do Meio”

Lucimara de 
Lima Baltazar

Agronomia (UEMS) Terena
“Produção de mudas para o 
desenvolvimento sustentável da aldeia 
Lagoinha”

Zanone 
Cristóvão 
Rodrigues

Matemática (UFMS) Terena

“As difi culdades de aprendizagem dos 
alunos do ensino médio, na matemática, 
na Escola Indígena da aldeia 
Cachoeirinha”

2009

Aderci Flores 
Leandro

Pedagogia - 
Habilitação em 
Educação Infantil 
(UFMS)

Terena
“A música e sua contribuição como 
recurso pedagógico na educação 
infantil”

Arildo
França

Direito (UEMS) Terena
“Os direitos indígenas na Constituição 
brasileira”

Carla Mayara 
Alcântara 
Cruz

Direito (UCDB) Kadiwéu
“Análise da competência estadual e 
federal em crimes cometidos por ou 
contra indígenas”

Duadino 
Martinez

Ciências Biológicas 
(UEMS)

Guarani/
Kaiowá

“O etnoconhecimento dos estudantes 
do 6º ao 9º ano da Escola Municipal 
Indígena Agustinho da aldeia Bororó de 
Dourados/MS”
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Aluno
Curso 
(Universidade)

Etnia TCC

2009

Edijane 
Fragoso

Ciências Biológicas 
(UFMS)

Terena
“Análise preliminar das variáveis físicas 
e químicas da água superfi cial da Lagoa 
Comprida – Aquidauana/MS”

Elbeson de 
Oliveira

Enfermagem 
(UEMS)

Terena
“Estudo do processo ensino/
aprendizagem em estudantes de 
Turismo da UEMS de Dourados”

Jane 
Francisco 
Antônio

Geografi a (UFMS) Terena

“Diagnóstico das condições domiciliares 
de saneamento básico da aldeia 
indígena Água Banca, distrito de Taunay, 
município de Aquidauana -MS”

Josué Gabriel 
de Leão

Física (UEMS) Terena
“Estudo dos efeitos biológicos em célula 
causada por Raio-X”

Marcia Franca 
Borlinque

Pedagogia - 
Habilitação em 
Educação Infantil 
(UFMS)

Terena

“Compreendendo a brincadeira e o 
brinquedo como elementos culturais 
que contribuem no desenvolvimento 
infantil”

Rejane 
Miguel da 
Silva

Enfermagem 
(UEMS)

Terena
“Brincando e desenhando: uma 
estratégia na prevenção de acidentes na 
infância”

Roseli 
Samanhego

Geografi a (UFMS) Terena
“Índice de arborização no bairro Vila 
Bancária em Aquidauana/MS”

Rosila Pedro 
Francisco

Enfermagem 
(UEMS)

Terena
“Assistência pré-natal aos adolescentes 
indígenas da Reserva Indígena do 
município de Dourados/MS”

Sandra 
Ventura 
Domingo

Letras (UCDB) Terena

“Análise das cartas dos alunos do 9º ano 
da Escola Municipal Indígena Feliciano 
Pio da aldeia Ipegue em conjectura 
com o discurso do projeto político 
pedagógico”

Vanusa 
Gabriel Lipú

Geografi a (UFMS) Terena
“Retratos ambientais urbanos ao 
longo do córrego João Dias: uma visão 
documental e ilustrativa”

2010

Anderson 
da Silva 
Gonçalves

Geografi a (UFMS) Terena
“Trabalho nas usinas de álcool como 
fonte de renda para o jovem terena da 
aldeia Ipegue: perspectivas futuras”

Clodolina 
Martins

Enfermagem 
(UEMS)

Guarani/
Kaiowá

“Planejamento familiar e métodos 
contraceptivos: educação em saúde 
na Escola Estadual Indígena Marçal de 
Souza em Dourados/MS”

Genivaldo da 
Silva Vieira

Direito (UEMS) Terena
“Espécies de violências contra crianças e 
adolescentes ocorridas na aldeia Bororó 
de Dourados”
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Aluno
Curso 
(Universidade)

Etnia TCC

2010

Thaisa Dias
Enfermagem 
(UEMS)

Terena
“Alterações celulares do colo do útero 
que ocorre em mulheres indígenas do 
Brasil: revisão bibliográfi ca”

Zuleica da 
Silva Tiago

Enfermagem 
(UEMS)

Terena
“Estudo epidemiológico de sífi lis/HIV/
Aids na população indígena: revisão 
bibliográfi ca”

2011

Benilda 
Vergílio

Design (UCDB) Kadiwéu
“Projeto de uma coleção de vestidos – 
modelo anos 60 com grafi smo Kadiwéu”
Foram confeccionados 3 vestidos.

Cleide Nara 
da Silva 
Sebastião

Pedagogia (UFMS) Terena
“Aspecto formativo da cultura lúdica da 
criança indígena”

Daniel 
Samaniego

História (UEMS/
Amambai)

Guarani
“Educação Indígena na aldeia 
Amambai”

Emerson 
Barros 
Chimene

Educação Física 
(UCDB)

Terena
“Verifi cação dos níveis de fl exibilidade 
dos idosos da Universidade da Melhor 
Idade (UMI)”.

Évelin Tatiane 
da Silva 
Pereira

Geografi a (UFMS) Terena
“Mapeamento da língua Terena da 
Aldeia Aldeinha Anastácio/MS”

Geicislaine 
Eliza da Silva 
Costa

Pedagogia (UFMS) Terena
“A relevância do lúdico e das novas 
tecnologias na educação: brincar, 
uma forma de educar”

Indianara 
Ramires 
Machado

Enfermagem 
(UEMS)

Guarani/
Kaiowá

“Morbimortalidade hospitalar de 
crianças indígenas internadas na clínica 
pediátrica de um hospital público da 
cidade de Dourados”

Jailson 
Joaquim

Física (UEMS) Terena
“Concepções de ciências dos alunos 
no ensino médio da Escola Estadual 
Indígena Cacique Timóteo”

Leosmar 
Antonio

Ciências Biológicas 
(UEMS)

Terena
“Seleção preliminar de rizóbios para 
inoculação em leguminosas utilizadas 
como adubo verde”

Luiz Henrique 
Eloy Amado

Direito (UCDB) Terena

“O Supremo Tribunal Federal como 
‘construtor’ da Constituição Federal: 
análise das condicionantes impostas 
para demarcação de terras indígenas”

Margareth 
Fialho 
Cândido

Geografi a (UFMS) Terena
“Análise da agricultura Terena da aldeia 
Bananal – Aquidauana/MS”
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Aluno
Curso 
(Universidade)

Etnia TCC

Noemy 
Francisco

Letras (UEMS) Terena

“Refl exões acerca do ensino bilíngue 
na Escola Municipal Indígena  Tengatú 
Marangatu a partir do ensino da língua 
terena”

Rafael 
Gouveia da 
Silva

Tecnologia 
em Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 
(UCDB)

Terena
“Sistema web de apoio para elaboração 
de horários de aulas a instituição de 
Ensino Superior”

2011 Sérgio G. de 
Morais

História (UFMS) Terena
“A formação da aldeia Córrego Seco e 
seu processo de desenvolvimento”

Sidney 
Morais de 
Albuquerque

Jornalismo (UCDB) Terena

“A Voz Indígena: proposta de um jornal 
indígena impresso para a cidade de 
Campo Grande”. Foram impressos 400 
jornais.

Valdinei Lima
Ciências Sociais 
(UEMS/Amambai)

Guarani
“Política e poder dentro da Reserva 
Indígena de Amambai”

Apoio à pesquisa

O investimento mais geral e generalizado na formação dos alunos de 
que acabamos de tratar teve impacto ainda mais positivo, como é evi-
dente, sobre aqueles que se engajaram em projetos de pesquisa. Agora 
ao abordar tal engajamento, há de se levar em conta, porém, sua combi-
nação com aspectos que diferiram conforme a instituição considerada: 
na UEMS e na UFMS, uma ênfase, em termos gerais, sobre a elaboração 
dos TCCs; na UCDB, uma atenção à iniciação científi ca que, se resultou 
em várias monografi as de fi m de curso, envolveu mais elementos61.

Para além do contraste e do detalhamento do modo como as ativida-
des de apoio à pesquisa se desenvolveram na universidade salesiana ao 
longo do Rede 2, assunto a seguir recuperado, cabe observar que avan-
ços referentes a essa linha de ação foram logrados no mesmo período 

61 Convém fazer um registro quanto à UFGD e à licenciatura Teko Arandu, que formou 
sua primeira turma no fi nal de 2011 tendo o TCC como componente curricular. Tais 
monografi as, cujos resumos (UFGD, s.d.) sugerem pesquisas bastante interessantes, não 
são aqui consideradas por não se tratar de uma atividade propriamente ligada ao pro-
grama Rede de Saberes. De todo modo, em vários casos, seus autores e orientadores 
serviram-se dessas investigações para apresentar trabalhos em eventos organizados pelo 
programa, conforme observaremos adiante.
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pela UEMS. Por lá, o há pouco mencionado Rogério foi decisivo para o 
estabelecimento de uma parceria com a Embrapa, a Agência de Desen-
volvimento Agrário e Extensão Rural do estado de Mato Grosso do Sul 
(Agraer) e a Funai que, com fi nanciamento do CNPq entre 2008 e 2011, 
desenvolveu um projeto intitulado Contribuição para a etnosustentabili-
dade de comunidades indígenas Terena de Mato Grosso do Sul, em cujo 
interior três acadêmicos indígenas da estadual foram contemplados como 
bolsistas de iniciação científi ca. Uma mostra dos resultados alcançados 
com o projeto pode ser conferida em trabalho elaborado por Rogério, 
dois desses bolsistas, então graduados de ciências biológicas, e membros 
da equipe da Embrapa Agropecuária Oeste: Antonio et al. (2009).

A inclusão de alunos atendidos pelo Rede em projetos de pesquisa e 
extensão sob responsabilidade de professores, ainda que perseguida de 
modo mais sistemático pela UCDB, seguiu rendendo alguns frutos tam-
bém na UEMS. A participação de um desses estudantes no programa de 
iniciação científi ca da estadual, com bolsa do CNPq, foi registrada no 
biênio 2009-2010. Contando com a orientação da coordenadora local 
do Rede, o Terena Vianey Lipú Gonçalves Turíbio, ingressado em 2007 
no curso de Direito, fez levantamentos sobre a legislação e a implanta-
ção de políticas de educação escolar indígena nas aldeias do município 
de Miranda (TURÍBIO & LANDA, 2009 e 2010). Num documento que 
a UEMS enviaria ao MEC em 2010, Vianey já aparecia acompanhado 
de três outros indígenas bolsistas do PIBIC, todos Terena e do segundo 
ano: Waldemir de Souza (Agronomia), Karine Silva Sobrinho (Pedago-
gia) e Silvia da Silva Felix (Pedagogia); esta última, com a particularida-
de de estar recebendo uma bolsa Pibic – isto é, da modalidade especial 
destinada a apoiar ações afi rmativas (RS, 2010b; CNPq, s/d). A esses 
casos podem-se acrescentar os de participação em projetos de extensão 
iniciados mais ou menos na mesma época ou pouco depois. Cabe notar 
os diferentes tipos de bolsas recebidas.
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Projetos de extensão an UEMS (Rede 2)

Acadêmico Orientador Projeto Bolsa

Vanusa Gabriel Lipú 
(Terena, Direito)

Beatriz dos 
Santos Landa

Os estudantes indígenas no ensino médio 
de Dourados- MS e o acesso ao Ensino 
Superior (ver LIPÚ & LANDA, 2011)

Pibex

Carolina Vicente Arnulfo 
(Terena, Direito)

Beatriz dos 
Santos Landa

A questão indígena e a formação de 
professores nos municípios de Dourados e 
Japorã/MS (ver ARNULFO & LANDA, 2011)

Pibex

Samuel Chamorro 
(Guarani Kaiowá, Letras)

Maria José de 
Jesus Alves 
Cordeiro

As difi culdades de aprendizagem 
enfrentadas pelos indígenas cotistas 
da UEMS na percepção de acadêmicos 
Guarani e Terena (ver CORDEIRO & 
CHAMORRO, 2010)

PVUI

Frederico Jorge Pontes 
de Moraes (Terena, 
Enfermagem) e Indianara 
Ramires Machado 
(Guarani, Enfermagem)

Jair Rosa dos 
Santos

Educação em saúde: o adolescente 
conhecendo a si mesmo (ver SCHAUTZ, 
MORAES & MACHADO, 2011)

PVUI

Kássia Ribeiro Vera 
(Guarani Kaiowá, Física)

Paulo Souza da 
Silva

Etnoastronomia dos índios Guarani na 
região da grande Dourados/MS 
(ver VERA, SILVA & AFONSO, 2011)

Pibic-
CNPq

Luciene Antonio (Terena, 
Enfermagem) e Elizeo 
Alexandre Junior 
(Guarani Nhandeva, 
Enfermagem)

Margareth 
Soares Dalla 
Giacomassa

Cuidando de crianças indígenas: a 
Brinquedoteca Mitã Roka-Ovoku 
Komohiku Kalivôno (ver GIACOMASSA et 
al., 2011)

PAE 
(Luciene) 
e PVUI 
(Elizeo)

Na UCDB, por sua vez, a passagem do Rede 1 para o Rede 2 corres-
pondeu a um momento de amadurecimento da proposta de inserção dos 
acadêmicos indígenas dispostos a fazer pesquisa no programa de inicia-
ção científi ca da universidade (Pibic). Se, num primeiro momento, tinha 
havido a inclusão formal dos pesquisadores indígenas no programa, tra-
tava-se agora de eliminar o auxílio que vinha sendo pago e substituí-lo 
por bolsas conquistadas junto ao Pibic. Numa série de reuniões sobre o 
assunto entre o fi nal de 2007 e o início de 2008, avaliou-se que aquela 
fi gura que se impusera durante a execução do Rede 1, a do auxílio à pes-
quisa, havia fi cado mal amparada: se um dos seus objetivos era auxiliar 
os acadêmicos a se manterem na universidade, o fato de apenas alguns 
serem contemplados pelo benefício constituía uma fragilidade da ação e 
um foco de sentimentos desagregadores. 
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A decisão, então, de caminhar defi nitivamente para a inserção no Pi-
bic acabou tendo uma face positiva e outra negativa. A positiva foi que 
a equipe obteve aprovação, ainda em 2008, de dois projetos e 8 bolsas 
Pibic; a negativa, que parte dessas bolsas não poderia, no fi m das contas, 
ser usufruída pelos estudantes atendidos pelo Rede na UCDB. A impos-
sibilidade decorria de uma norma da instituição, impeditiva de que um 
mesmo aluno acumulasse mais de um benefício: na medida em que os 
acadêmicos indígenas faziam jus à chamada bolsa social, de desconto das 
mensalidades, estavam automaticamente inabilitados para o recebimento 
das bolsas aportadas pela própria UCDB ao Pibic. No quadro fi nal, a 
reconfi guração da iniciação científi ca indígena da universidade salesiana 
fi cou com uma parte de seus pesquisadores amparados por bolsas do 
CNPq e outra parte, na condição de “voluntários”. Todos eles, no entan-
to, comprometiam-se com as mesmas regras de dedicação ao programa, 
que incluíam a apresentação de um relatório fi nal de atividades e um ar-
tigo científi co em meados de 2009 e a exposição do trabalho no encontro 
anual do Pibic/UCDB, no segundo semestre daquele ano. No meio do 
processo, houve algumas desistências e a aprovação de mais uma bolsa 
do CNPq. Com isso, o grupo que chegou ao fi nal do ciclo foi o seguinte:

Iniciação científi ca na UCDB (ciclo 2008-2009)

Acadêmico Plano de Trabalho Orientador Condição

Projeto:
Rede de 
Saberes: 
permanência 
de indígenas no 
Ensino Superior

Valdevino 
Gonçalves 
Cardoso 
(História)

A Aldeia Limão Verde e a 
política do SPI: 1910-1966

Prof. Dr. 
Antonio Brand

Voluntário

Benilda Vergilio 
(Design)

Grafi smo e Tecnologia: um 
estudo sobre a construção 
das cerâmicas dos índios 
Kadiwéu

Prof. Msc. 
José Francisco 
Sarmento

Voluntário

Osmanyr 
Bernardo Farias 
(Administração)

Políticas de inserção indígena 
na Universidade: o signifi cado 
da formação superior para os 
índios Terena

Profª Drª 
Marta Regina 
Brostolin

Bolsista 
CNPq

Etelvino de 
Almeida 
(Geografi a)

Relações sociais e o uso do 
espaço nas aldeias Kadiwéu

Profª Drª 
Marta Regina 
Brostolin 
(coorientador: 
Prof. Msc. Celso 
Smaniotto)

Bolsista 
CNPq
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Projeto: 
Memória, 
percepção e 
sentidos do 
aprender dos 
Terena das 
aldeias Buriti 
e Córrego do 
Meio: subsídios 
para uma 
proposta de 
etnoeducação

Luiz Henrique 
Eloy Amado 
(Direito)

Da aldeia para a universidade: 
uma análise sobre a 
diversidade cultural e 
linguística dos acadêmicos 
indígenas da UCDB

Profª Drª 
Marta Regina 
Brostolin

Bolsista 
CNPq

Sidney 
Albuquerque 
(Jornalismo)

Da aprendizagem comunitária 
à aprendizagem acadêmica: 
o transitar do acadêmico 
indígena nos diferentes 
espaços educativos

Profª Drª 
Marta Regina 
Brostolin

Bolsista 
CNPq

Projeto: A 
cosmovisão e as 
representações 
das crianças 
Kaiowá-
Guarani: o antes 
e o depois da 
escolarização”

Érica Aparecida 
Batista Alcântara 
(Agronomia)

Crianças Indígenas Guarani-
Kaiowá da aldeia Te’y Kue: 
a cosmovisão antes da 
escolarização

Profª Drª 
Adir Casaro 
Nascimento

Bolsista 
CNPq

Ao fi nal do ciclo, pôde-se constatar que o grupo, embora reduzido, 
constituiu um avanço em termos de amadurecimento e crescimento in-
telectual dos acadêmicos no que tange ao cumprimento das exigências e 
responsabilidades relativas ao desenvolvimento dos trabalhos de pesqui-
sa. Foram entregues os materiais previstos e realizadas as apresentações 
dos trabalhos no encontro de iniciação científi ca da UCDB e, também, 
no III Seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade: saberes locais, edu-
cação e autonomia, realizado entre 8 e 10 de setembro de 2009. 

Um pouco antes, em agosto, iniciou-se um novo ciclo na iniciação 
científi ca do Rede/UCDB. Os dois pesquisadores que não haviam sido 
contemplados com bolsas (Valdevino e Benilda), assim como Sidney e 
Érica, deixaram o grupo. Por sua vez, Osmanyr apresentou novo plano 
de trabalho (“Políticas Públicas para a Educação Escolar Indígena: uma 
análise da gestão em uma unidade escolar indígena”), e o mesmo fez 
Luiz Henrique (“A educação escolar indígena à luz do princípio cons-
titucional da dignidade da pessoa humana: cidadania cultural e direito 
a diversidade linguística”). No projeto da professora Adir, o bolsista 
passou a ser Marcelo Ribeiro Coelho (Direito), que deu continuidade 
ao plano de trabalho de Érica. Desse modo, o grupo para o ciclo 2009-
2010 viu-se diminuído para quatro pesquisadores, todos com bolsas do 
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CNPq: Osmanyr e Etelvino, no projeto geral do Rede/UCDB; Luiz Hen-
rique, no projeto de etnoeducação e Marcelo, no referente às crianças 
Kaiowá-Guarani.

No ciclo 2010-2011, a redução foi ainda maior. Concorreram para a 
situação o encerramento do projeto de etnoeducação da professora Mar-
ta Brostolin e a ausência de projetos e orientadores nas áreas do Direito, 
Ciências Agrárias, Saúde e Exatas, que vinham crescendo como frentes 
de interesse por parte dos estudantes indígenas da universidade salesiana. 
Nesse quadro, permaneceram apenas os bolsistas Marcelo, no projeto da 
professora Adir, e Luiz Henrique, já então integrado ao projeto geral do 
Rede e com um novo plano de trabalho: “Educação superior indígena: 
desafi os e perspectivas a partir das experiências dos acadêmicos indígenas 
da UCDB”. Ambos apresentaram suas pesquisas no XV Encontro de Ini-
ciação Científi ca da UCDB, nos dias 20 e 21 de outubro de 2011.

Para além da inserção de indígenas no programa formal de iniciação 
científi ca da UCDB, deram-se, durante o Rede 2, duas experiências oca-
sionais de pesquisa. A primeira delas decorreu de um projeto desenvolvi-
do em parceria entre o Neppi, um núcleo do curso de Direito da UCDB 
(Núcleo de Pesquisa e Monografi a Jurídica – Nupeju) e a organização 
não governamental Centro de Trabalho Indigenista (CTI): o levanta-
mento da situação dos detentos indígenas em Mato Grosso do Sul (CTI, 
2008). Com base em dados dessa pesquisa, a professora Rosely Stefanes 
Pacheco, do Direito/UEMS, juntou-se aos irmãos Luiz Henrique e Simo-
ne Eloy Amado, acadêmicos da área – ela na estadual e ele, a esta altura, 
já na UCDB62 –, para produzir um trabalho intitulado “Povos Indígenas 
e Direito: A Situação Jurídico Penal dos Presos Indígenas em Mato Gros-
so do Sul”. Em novembro de 2008, Luiz Henrique viajaria a Curitiba 
para apresentar o trabalho em um congresso realizado na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (MALDONADO, 2008b).

A segunda experiência ocasional, ocorrida no início de 2010, envol-
veu o acadêmico Marximino Félix Farias, do 3º semestre de Educação 
Física/UCDB, que se engajou como bolsista num projeto de pesquisa 
denominado “Jogo, celebração, memória e identidade: reconstrução da 
trajetória de criação, implementação e difusão dos Jogos Indígenas no 
Brasil (1996-2009)”. Surgido de uma parceria entre o Comitê Intertribal 

62 Recorde-se que Luiz começou sua trajetória universitária no Direito/UEMS, depois 
transferindo-se para a UCDB.
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– organização coordenada pelos irmãos Marcos e Carlos Terena, ideali-
zadores dos Jogos dos Povos Indígenas – e pesquisadores da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), o projeto atendeu a uma proposta 
de criação de centros de memória do esporte e do lazer lançada pelo 
Ministério do Esporte. A participação do acadêmico da universidade 
salesiana na iniciativa circunscreveu-se ao levantamento de dados sobre 
a quarta edição dos Jogos dos Povos Indígenas, que se promovera em 
Campo Grande no ano de 2001, e à produção de documentação escri-
ta, fotográfi ca e audiovisual acerca das memórias de envolvidos com a 
realização daquele evento. Marximino contou com a orientação da pro-
fessora Adir Casaro Nascimento, e, em março de 2010, o Rede apoiou 
sua ida a Campinas para um curso de história oral na Unicamp, a fi m 
de que incrementasse sua refl exão sobre os recursos metodológicos uti-
lizados na pesquisa. A efetividade da inclusão do pesquisador indígena 
da UCDB, entretanto, não parece ter sido das maiores, já que nem o seu 
nome nem o da universidade são mencionados no sítio eletrônico do 
projeto e no livro dele resultante (JCMI, s/d).

Uma ação do Rede na UCDB que merece ser destacada como for-
ma inovadora de apoio à pesquisa diz respeito ao trabalho de digitali-
zação do acervo do Centro de Documentação Teko Arandu, instalado 
no Neppi. A documentação em papel, as fi tas-cassete, as fotografi as e 
vídeos que o compõem estão sendo migradas para o meio digital. Um 
dos objetivos é que estejam acessíveis nas escolas nas aldeias, para pes-
quisas. Participam da execução dessa migração acadêmicos tanto não 
indígenas quanto indígenas. Ao fazê-lo, estes últimos, majoritariamen-
te provenientes do curso de História, familiarizam-se com documentos 
sobre seus povos e, ao mesmo tempo, capacitam-se em ferramentas de 
gerenciamento eletrônico de informação. Em alguns casos, acabam por 
desenvolver pesquisas históricas sobre assuntos documentados no acer-
vo. São remunerados com recursos oriundos de um programa de bolsas 
da Unesco, acessadas por meio de um convênio com o Museu do Índio 
(RJ) – também benefi ciário do trabalho de catalogação dos acadêmicos 
e também propiciador de sua capacitação em ferramentas digitais –, e de 
um fundo de direitos difusos do Ministério da Justiça.

Como se vê, o envolvimento de estagiários indígenas na digitalização 
do acervo do Teko Arandu é uma ação que coloca em cena múltiplas co-
nexões. O apoio à permanência por ela proporcionado une remuneração 
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e pesquisa – mas não qualquer trabalho de pesquisa, senão um que re-
mete o acadêmico à história de sua gente, e que faz dele próprio um 
intermediário na facilitação do acesso das comunidades a documentos 
que delas tratam. Isso tudo sem falar no óbvio sentido de inclusão digital 
que está aqui em questão. Com efeito, a aldeia que, até o momento, faz 
mais uso do material disponibilizado na internet pelo referido Centro 
de Documentação é aquela onde o uso das novas tecnologias está mais 
avançado. Trata-se da aldeia Te’ýikue, no município de Caarapó, que 
abriga um Ponto de Cultura – base da conhecida política pública do 
governo federal, de apoio à cultura local – no qual as novas tecnologias 
colocam-se a serviço da valorização, do registro e da divulgação de as-
pectos da cultura guarani e kaiowá.

Já que se menciona esse Ponto de Cultura – que, por sinal, ao lado da 
licenciatura da UFGD e do centro de documentação da UCDB, é o ter-
ceiro “nó” da rede do Rede a receber o nome de Teko Arandu –, pode-se 
aproveitar para conceder destaque a um de seus aspectos. Ainda que não 
faça parte, estritamente falando, do programa que enseja estas páginas, 
há, entre o Ponto de Cultura e este último, uma relação de retroali-
mentação. Assim como a implementação do Ponto benefi ciou-se de uma 
articulação entre professores da UCDB e a comunidade de Te’ýikue que 
o Rede tanto tem contribuído para dinamizar, a modalidade de interven-
ção que o programa se propõe só tem a ganhar com a experiência de in-
clusão digital e incremento do potencial de expressão e comunicação da 
aldeia. O programa e o Ponto fi guram, a bem dizer, num mesmo campo 
de ação dos indígenas sul-mato-grossenses e seus parceiros: aquele onde 
o mundo das aldeias e o dos saberes universitários, pela via privilegiada 
dos acadêmicos, se conectam. Basta registrar, a esse respeito, que dois 
dos principais responsáveis pelo Ponto de Cultura, Devanildo Ramires e 
Eliel Benites, são também professores na escola da aldeia e acadêmicos, 
vinculados à licenciatura Teko Arandu – no caso de Benites, terminou o 
curso no fi nal de 2011 e na sequência ingressou no Mestrado em Educa-
ção na UCDB, orientado pelo professor Antonio Brand e, após a morte 
deste, pela professora Adir Casaro nascimento. Eliel Benites, em 2013, 
ao fi nal do mestrado, protagoniza outro fato ímpar: o primeiro kaiowá/
guarani a assumir uma vaga como professor concursado na Faind (Fa-
culdade Intercultural Indígena), na UFGD. Atualmente é o coordenador 
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do Programa Rede de Saberes naquela Universidade, além de professor 
da Licenciatura Intercultural Teko Arandu.

Todo o processo de criação do Ponto de Cultura, que se iniciou em 
2005 e veria a chegada do efetivo fi nanciamento por parte do Ministério 
da Cultura em 2008,63 acabou por gerar um efeito secundário igualmen-
te interessante. A experiência com o Ponto fez com que a aldeia Te’ýikue 
se constituísse em polo propulsor de um movimento mais amplo: a arti-
culação dos acadêmicos e ex-acadêmicos indígenas de Mato Grosso do 
Sul que vêm trabalhando com recursos audiovisuais e novas mídias. O 
ambiente e a rede de contatos proporcionada pelo Rede foram funda-
mentais para tal articulação, que recebeu o nome de Fórum de Inclusão 
Digital nas Aldeias (Fida). Com apoio do Rede, o Fida tem promovido 
a congregação de realizadores Guarani Kaiowá, como Devanildo e Eliel, 
e Terena, casos de Gilmar Galache (ex-acadêmico de Design/UCDB), 
Celio da Silva Reginaldo, Danieli Alcântara (Administração/UEMS de 
Maracaju) e Sidney Albuquerque (Jornalismo/UCDB), em torno de pro-
postas como o fortalecimento da identidade indígena e diálogo com os 
rezadores e anciãos das comunidades; refl exão sobre o papel do rádio, 
da televisão, da música e dos fi lmes “dos brancos” nas comunidades; 
contribuição para que os não índios revertam imagens estereotipadas 
sobre os indígenas; interface entre produção audiovisual e processos 
educativos; investigação e registro de rituais, conhecimentos, cantos, 
histórias, práticas alimentares, elementos de cultura material e imate-
rial, situações de confl ito pela posse da terra; ofi cinas de capacitação em 
edição, roteiro e produção de vídeos; busca de apoio fi nanceiro junto a 
instâncias governamentais e outros parceiros.

Desde a primeira reunião do Fida, realizada na aldeia Te’ýikue, em 
dezembro de 2010, o compromisso de trabalhar coletivamente nessas 
frentes foi formalizado por meio da constituição da Associação Cultural 
de Realizadores Indígenas (Ascuri), que procura viabilizar tais iniciativas 
recorrendo a contatos diversos, incluindo videomakers indígenas de ou-
tras regiões, como Divino Tserewahu, Xavante do Mato Grosso, e Iván 
Molina, Quechua da Bolívia.64 A exemplo da iniciativa de discussão do 

63 Para mais informações e refl exões sobre o Ponto de Cultura Teko Arandu, ver TA (s/d) 
e Sousa, Brand & Sarmento (2011).

64 Sobre o Fida e a Ascuri, ver Maldonado (2010d e 2011d), Foscaches (2010), Sarmento 
& Maldonado (2011), Ascuri (s/d).
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direito indígena e indigenista na universidade e nas aldeias, observada 
páginas atrás, essa rede focada no audiovisual e nas novas mídias pode 
ser caracterizada como um positivo efeito imprevisto do programa de 
apoio à permanência indígena no Ensino Superior. De certo modo, ela 
aponta para um lugar que, semelhante ao da pesquisa/extensão univer-
sitária, vem sendo, no entanto, prospectado pelos próprios acadêmicos, 
ex-acadêmicos e membros das comunidades, de maneira relativamente 
autônoma. Isso talvez seja uma mostra de que quanto mais se adensam 
as oportunidades de que os estudantes tenham contato com pessoas e te-
máticas diversas ligadas a saberes técnicos, maiores são as possibilidades 
de que eles, ao elaborarem suas experiências universitárias em termos 
da conexão com a realidade das comunidades, cheguem a iniciativas 
inovadoras.

Participação em eventos

Com o retorno ao tema dos eventos, reencontramos uma ação que é 
responsável por boa parte do caráter reticular do programa aqui comen-
tado. Encontros promovidos pelo próprio Rede ou eventos externos de 
que participem um ou mais dos estudantes por ele atendidos constituem 
oportunidades para a manifestação de múltiplos aspectos do programa: 
o estabelecimento e a manutenção de contatos interpessoais capazes de 
fomentar articulações coletivas; a descoberta e o aprofundamento de 
temáticas de estudo e formas de ação; a experiência individual de expor 
ideias em público; a promoção da visibilidade das questões indígenas 
e dos índios universitários; o aumento da autoestima; a organização 
política. Conforme a natureza do evento que se considere, esses aspec-
tos se expressam no nível local, supralocal, regional, nacional e mesmo 
internacional.

Do duplo ponto de vista que acima se enuncia, os eventos a consi-
derar que talvez gerem o maior grau de adensamento de relações são os 
seminários da série Povos Indígenas e Sustentabilidade, dos quais são 
estimulados a participar, ao menos como ouvintes, mas preferencial-
mente como expositores de trabalhos, todos os acadêmicos indígenas de 
UCDB, UEMS, UFMS e UFGD, além de eventuais estudantes de outras 
instituições com quem algum integrante da rede do Rede tenha contato. 
Palestrantes convidados e interessados em apresentar trabalhos costu-
mam afl uir de diferentes regiões do país e, em alguns casos, do exterior. 
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Durante a execução do Rede 2, promoveram-se as edições de número 
três e quatro desse grande seminário, em 2009 e 2011.

Antes disso, já havia ocorrido outro desses importantes momentos 
de articulação: o III Encontro de Acadêmicos Indígenas de Mato Gros-
so do Sul. Realizado em outubro de 2008, na cidade de Dourados, ele 
teve como eixo central o tema “o papel do acadêmico indígena frente 
às demandas de suas comunidades e organizações”. Deve-se perceber 
que a fi nalidade desses encontros periódicos de acadêmicos indígenas 
do estado que o Rede promove, esforçando-se para que esteja presente 
o maior número possível de alunos, das diversas instituições, é propiciar 
um espaço de discussão de questões de relevância tanto para a constru-
ção e consolidação da presença indígena na universidade quanto para o 
sentido do investimento em formação indígena em nível superior.

Assim sendo, no caso do III Encontro, os acadêmicos debateram, 
em grupos menores e em plenária conjunta, a seguinte pauta: (1) seu 
relacionamento com as comunidades e organizações durante o tempo 
de formação nas universidades; (2) seu papel e o modo pelo qual, uma 
vez concluída a sua formação universitária, podem contribuir com suas 
comunidades; (3) as iniciativas que já podem ser adotadas com a fi nali-
dade de estreitar sua participação e envolvimento com as necessidades 
e questões de suas comunidades; (4) o modo como podem e devem, du-
rante seu processo de formação, ser apoiados pelas lideranças das comu-
nidades e organizações.

Como mecanismo de introdução desses assuntos, houve uma mesa 
inicial com as seguintes exposições: (a) “Os principais problemas e de-
safi os hoje vivenciados pelas comunidades indígenas no Mato Grosso 
do Sul” (Tonico Benites, Kaiowá que na oportunidade era mestrando 
em Antropologia Social no Museu Nacional/UFRJ); (b) “Os acadêmicos 
indígenas, suas trajetórias, difi culdades durante a graduação e depois 
de concluído o estudo” (Jussara Nimbú, pedagoga Terena formada pela 
UFMS/Aquidauana e secretária por lá do Rede); (c) “A trajetória e os re-
sultados do Rede de Saberes” (Carla Mayara Alcântara Cruz, Kadiwéu 
então acadêmica de Direito na UCDB).

O quarto encontro de acadêmicos ocorreu em combinação espa-
cial e temporal com o terceiro seminário de que vínhamos tratanto, o 
Povos Indígenas e Sustentabilidade. O conjunto de eventos se deu na 
UCDB, em setembro de 2009. Ali reunidos, os estudantes conduziram 
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suas próprias discussões em torno do eixo de fortalecimento de sua ar-
ticulação, e avançaram no processo de constituição de uma Associação 
dos Acadêmicos Indígenas de Mato Grosso do Sul (RS, 2009c). Já o 
seminário, que teve como tema “saberes locais, educação e autonomia”, 
contou com a conferência de abertura do antropólogo Henyo Trindade 
Barretto Filho, diretor acadêmico da organização não governamental 
Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), e com mesas sobre 
educação escolar, saúde e gestão territorial e produção de alimentos. 
Dessas, participaram professores de universidades sul-mato-grossenses, 
funcionários de órgãos públicos, professores, pós-graduandos, xamãs e 
lideranças indígenas locais e de outras regiões, incluindo uma convidada 
colombiana.

Para a apresentação de trabalhos, organizaram-se grupos relacio-
nando o tema “saberes locais” com outros nove: (1) educação superior; 
(2) educação básica; (3) saúde; (4) gestão territorial; (5) produção de 
alimentos; (6) educação ambiental e meio ambiente; (7) educação e di-
ferença; (8) políticas públicas e formação de professores; (9) contextos 
de territorialidade. Foram inscritos, no total, 173 trabalhos, incluindo 
os de pesquisadores não índios, de Mato Grosso do Sul e outras regiões. 
Quanto aos estudantes indígenas das quatro universidades envolvidas 
no Rede, também se fi zeram presentes, seja como autores principais ou 
auxiliares de pesquisa. Uma amostra de tal conjunto, com remissões à 
lista de referências ao fi nal destas páginas, vai a seguir. Mais informa-
ções e detalhes sobre o III Seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade 
encontram-se em RS (2009c). Sobre a tabela abaixo, cabe destacar que 
a presença de apenas um representante dos alunos da licenciatura Teko 
Arandu não faz justiça ao fato de estes terem tido, na verdade, partici-
pação bastante expressiva em termos numéricos, fi gurando num total de 
29 apresentações.

Alguns trabalhos apresentados no III Seminário Povos Indígenas 
e Sustentabilidade (2009)

Acadêmico Curso Referência

Anderson da Silva 
Gonçalves

Geografi a/UFMS Gonçalves & Vargas (2009)

Edijane Fragoso Ciências Biológicas/UFMS Derbocio et al. (2009)

Eliel Benites Licenciatura Teko Arandu/UFGD Benites, Rodrigues & Sangalli (2009)
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Acadêmico Curso Referência

Eliezer Cece 
Gregório

Geografi a/UFMS Derbocio et al. (2009)

Jane Francisco Antonio Geografi a/UFMS Antonio & Ayach (2009)

Luiz Henrique Eloy 
Amado

Direito/UCDB Amado & Alencastro (2009)

Osmanyr 
Bernardo Farias

Administração/UCDB Farias & Brostolin (2009)

Reginauro 
Cotócio Ortega

Ciência da Computação/UEMS Ortega & Landa (2009)

Rosaldo de 
Albuquerque Souza

Ciências Biológicas/UEMS Souza (2009)

Sandra Ventura 
Domingo

Letras/UCDB Domingo (2009)

Sidney 
Albuquerque

Jornalismo/UCDB Albuquerque & Brostolin (2009)

Vianey Lipú 
Gonçalves Turíbio

Direito/UEMS Turíbio & Landa (2009)

Celinho Belizário Mestrado em Educação/UCDB Belizário & Brand (2009)

Celma Francelino Fialho Mestrado em Educação/UCDB Fialho & Nascimento (2009)

Maria de Lourdes Elias 
Sobrinho

Mestrado em Educação/UCDB Sobrinho & Nascimento (2009)

A quarta edição do seminário ocorreu em agosto de 2011, focalizan-
do o tema “saberes tradicionais e formação acadêmica”. Antes da mesa 
de abertura, houve apresentações da dança terena do bate-pau e do gru-
po de rap Brô MC’s, formado por jovens Guarani Kaiowá da Reserva de 
Dourados. Falaram o reitor da UCDB, a professora Beatriz dos Santos 
Landa (UEMS), como representante das instituições parceiras no âmbito 
do Rede, o Terena Wanderlei Dias Cardoso, mestre em Desenvolvimen-
to Local pela universidade salesiana e que acabava de defender sua tese 
de doutorado em história na PUC/RS, e o professor Antonio Brand, em 
nome da equipe de organização do evento. Seguiram-se a projeção de 
um vídeo sobre o Rede de Saberes, de autoria do realizador Terena Gil-
mar Galache, uma palestra do professor Antonio Carlos de Souza Lima, 
cuja história pessoal de envolvimento com o programa já foi abordada.

Nos dias seguintes, houve mesas no período da manhã e sessões dos 
simpósios temáticos na parte da tarde. A primeira mesa, destinada a 
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discutir o tema “saberes tradicionais e formação acadêmica” a partir de 
experiências pessoais em Mato Grosso do Sul e outras regiões do país, 
foi composta pelo Dr. Wanderlei e por dois outros indígenas pós-gra-
duados: os antropólogos doutorandos Tonico Benites (Guarani Kaiowá/
MS; Museu Nacional/UFRJ) e Gersem José dos Santos Luciano (Baniwa/
AM; UnB). O tema seria recolocado na mesa do outro dia, mas a partir 
de experiências institucionais em outros países da América Latina, rela-
tadas por indígenas pós-graduados da Colômbia e do Equador e por um 
professor universitário do Peru. 

Na organização dos simpósios temáticos, o tema geral do seminário 
seria conjugado, de modo análogo à edição anterior, com outros oito. 
Tratou-se, então, de constituir simpósios sobre “saberes tradicionais e 
formação acadêmica no âmbito da(s)”: (1) ciências da terra; (2) ciências 
da saúde; (3) educação básica; (4) educação superior; (5) tecnologias da 
informação e comunicação; (6) gestão territorial e sustentabilidade; (7) 
língua indígena na educação; (8) identidade e organização social indíge-
na. Embora menos numerosos do que os grupos de trabalho da edição 
precedente, esses simpósios agruparam cerca do dobro das inscrições 
havidas em 2009, por parte de pesquisadores novamente oriundos de 
distintas instituições e regiões do país. Segue amostra, semelhante à an-
terior, dos trabalhos envolvendo estudantes do Rede de Saberes. Nesse 
caso, a tabela já é um pouco mais condizente com o tamanho da ex-
pressividade dos acadêmicos da licenciatura da UFGD; foram, de fato, 
várias apresentações relacionadas com os TCC que eles estavam então 
fi nalizando, o que se confere vasculhando as informações encontradas 
em RS (2011d).

Alguns trabalhos apresentados no IV Seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade (2011)

Acadêmico Curso Referência

Ariádima Paiva 
Faustino Alves

Matemática/UFMS
Alves, Silva, Felix, Batista & Castro 
(2011)

Carlos Ronaldo 
Miguel da Silva

História /UFMS
Alves, Silva, Felix, Batista & Castro 
(2011)

Claudemiro Pereira Lescano Licenciatura Teko Arandu/UFGD Lescano, Batista & Brand (2011)

Eder Alcântara Oliveira
Licenciado em História/UCDB; 
mestrando em História/UFGD

Oliveira & Vargas (2011)

Eliezer Martins Rodrigues Licenciatura Teko Arandu/UFGD Rodrigues & Moura (2011)

Elizeo Alexandre Junior Enfermagem/UEMS Giacomassa et al. (2011)
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Acadêmico Curso Referência

Enoque Batista Licenciatura Teko Arandu/UFGD Lescano, Batista & Brand (2011)

Frederico Jorge 
Pontes de Moraes

Enfermagem/UEMS
Schautz, Moraes & 
Machado (2011)

Genildo Alcântara 

Bacharel em Letras/UCDB; 
pós-graduando lato sensu em 
Comunicação (linguagens e 
produção textual)/Libera Limes

Alcântara & Brostolin (2011)

Ilda Barbosa de Almeida Licenciatura Teko Arandu/UFGD Almeida & Vinha (2011)

Indianara Ramires 
Machado

Enfermagem/UEMS
Schautz, Moraes &
Machado (2011)

Kássia Ribeiro Vera Física/UEMS Vera, Silva & Afonso (2011) 

Luciene Antonio Enfermagem/UEMS Giacomassa et al. (2011)

Luiz Henrique Eloy Amado Bacharel em Direito/UCDB
Amado (2011); Amado & Amado 
(2011); Amado & Brostolin (2011)

Marla Felix Pedagogia/UFMS
Alves, Silva, Felix, Batista & 
Castro (2011)

Raimundo Vogarin Licenciatura Teko Arandu/UFGD Catão & Vogarin (2011)

Ronildo Jorge História/UFGD Jorge & Ramos (2011)

Sandriane Soares Batista Ciências Biológicas/UFMS 
Alves, Silva, Felix, Batista & 
Castro (2011)

Simone Eloy Amado Bacharel em Direito/UEMS Amado & Amado (2011)

Teodora de Souza Mestrado em Educação/UCDB Souza & Nascimento (2011)

Valdevino Gonçalves 
Cardoso

História/UCDB Cardoso & Brand (2011)

Zenildo Lopes Licenciatura Teko Arandu/UFGD Lopes & Pereira (2011)

Zuleica da Silva Tiago Bacharel em Enfermagem/UEMS Tiago & Ferri (2011)

Um dia antes do IV Seminário, os acadêmicos indígenas promove-
ram o V Encontro de Acadêmicos Indígenas de MS, com o tema “O 
indígena no Ensino Superior: formação, apoio e profi ssionalização”. 
Houve a participação de estudantes das quatro universidades parcei-
ras no âmbito do Rede, de outras instituições de Mato Grosso do Sul, 
bem como representantes dos universitários indígenas de outros estados, 
como Mato Grosso, São Paulo, Roraima e Amazonas (RS, 2011c). As 
reivindicações surgidas do encontro, muito em especial quanto à falta 
de políticas públicas direcionadas a apoiar a permanência de indígenas 
no Ensino Superior, foram posteriormente enviadas ao CNPq, à Capes 
e ao MEC. Articulou-se, ainda, a realização de uma audiência pública 
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sobre Educação Superior Indígena em Mato Grosso do Sul, para a qual 
alguns acadêmicos buscaram apoio em Brasília. A audiência aconteceria 
em novembro de 2011, na Assembleia Legislativa do estado (MALDO-
NADO, 2011e).

Para ir encerrando o que se refere à linha de ação de eventos do 
Rede, cabem alguns acréscimos. Em primeiro lugar, sublinhe-se que ela 
está longe de esgotar-se na promoção de encontros como a série Povos 
Indígenas e Sustentabilidade e o dos acadêmicos, este último com fi nali-
dades mais diretamente organizativas e políticas. Mais adiante, teremos 
a oportunidade de tratar de encontros de áreas temáticas e outros apro-
ximando acadêmicos e vereadores indígenas. Vetores de conexão entre 
eles e os aqui destacados poderiam ser facilmente traçados.

Em segundo lugar, a ênfase que nesta exposição se confere à parti-
cipação dos estudantes tem, é claro, a sua razão de ser. Ela não deve, 
porém, obscurecer a relevância que têm, num programa com as carac-
terísticas do Rede, as ações de articulação e divulgação seja da temática 
indígena, seja da questão em si da presença de índios no Ensino Superior 
por parte de professores, pesquisadores e funcionários ligados ao pro-
grama. É também por essa via que a rede do Rede de Saberes vai sendo 
tecida em múltiplo espaços, aumentando a visibilidade da problemática 
por ele enfrentada. Nesse sentido, então, a vasta produção dos profes-
sores, em especial, implicados no programa assume uma importância 
que não deve ser desconsiderada e que tem em parte dos eventos aqui 
mencionados um contexto de especial manifestação. Algumas publica-
ções desses profi ssionais em outros espaços vão listadas nas páginas de 
referências ao fi nal deste texto.

Em terceiro lugar, cumpre não desconsiderar a importância da frente 
de atuação que consiste em apoiar a participação de estudantes – indivi-
dualmente ou em grupo, como expositores ou mero ouvintes – em even-
tos de natureza científi ca, técnica ou política. Com essas oportunidades 
de circular por diferentes espaços nos planos local, regional, nacional 
e, às vezes, internacional, os acadêmicos ampliam seus horizontes e seu 
repertório de conhecimentos. Afora os inquestionáveis ganhos pessoais 
aí envolvidos, já vimos como o intenso trânsito por variados espaços 
de refl exão, discussão e ação que o Rede proporciona aos estudantes 
indígenas tem-lhes permitido lançar-se em empreendimentos inovado-
res, como é o caso do tratamento que alguns deles deram ao tema do 
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direito indigenista. Dessa mesma perspectiva, talvez não fosse difícil 
contar uma pequena história que, tendo início com a participação dos 
acadêmicos Eliel Benites e Gilmar Galache no evento Vídeo Índio Brasil 
(Campo Grande, Dourados e Corumbá, 23 a 29/06/2008), passaria pela 
experiência de parceria que então se desenvolveu com o documentaris-
ta boliviano Iván Molina, da etnia Quechua (MALDONADO, 2008c e 
2008d), e iria resultar no Fida e na criação da Ascuri, de que já tratamos.

Se, em tantos outros casos, esse desencadear de ações a partir da 
participação num determinado evento não pode ser traçado pelo obser-
vador externo, é preciso estar pronto para reconhecer que, do ponto de 
vista de um programa como o Rede de Saberes, a enormidade de entre-
laçamentos possíveis de trajetórias individuais e processos coletivos que 
tem sido gerada já é um ganho signifi cativo – da ordem do potencial, 
sem dúvida, mas não por isto menos signifi cativo.

A articulação com as comunidades e o pós-curso

A execução do programa Rede de Saberes evidenciou que a participação 
das lideranças indígenas e dos familiares no apoio à vida acadêmica dos 
estudantes era fundamental para o bom desempenho destes na gradua-
ção. Se não era inédito indígenas graduados nas comunidades, o gran-
de número destes nos quadros discentes nas universidades ampliou-se 
signifi cativamente em virtude da adoção de cotas, implementação das 
licenciaturas interculturais, vestibulares específi cos, vagas suplementares, 
entre outras formas de acesso às IES. A nova realidade que congregava 
um grande número de jovens no Ensino Superior gerou inicialmente uma 
situação de mal-estar nas lideranças existentes nas aldeias, cujos repre-
sentantes muitas vezes possuíam pouca escolarização, e se viam de algu-
ma forma ameaçadas por esta situação. Vários relatos de estudantes nos 
primeiros anos de execução do projeto sinalizavam para esta questão, 
pois nas reuniões internas nos locais de origem, este tema surgia, e eles 
eram demandados a responder se iriam substituir as antigas lideranças 
após a conclusão do curso, já que estariam mais capacitados e habilitados 
para negociar com o não índio, já que “dominariam” os códigos destes. 

A partir destes relatos, a coordenação geral do Rede, junto com os 
estudantes defi niu que seriam implementadas ações que promovessem 
uma maior aproximação com as lideranças locais (masculinas, femininas, 
tradicionais, políticas, organizações) visando promover a compreensão e 
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a participação destes neste fenômeno que estava sendo vivenciado, que 
era a entrada coletiva de jovens em um dos níveis de ensino no qual 
os povos indígenas foram marginalizados por muitos anos. A partir de 
então, em todas as ações realizadas foi fortalecida e consolidou-se a par-
ticipação das lideranças que representavam os estudantes. Esta decisão 
trouxe como consequência tanto a presença destes nos ambientes univer-
sitários, quanto das universidades nos ambientes das reservas, aldeias, 
comunidades, acampamentos, terras indígenas, aty guassu, enfi m, onde 
a presença dos estudantes e coordenação era demandada. 

O aumento do número de vereadores índios a nível nacional neste 
início de século reafi rma a importância na ocupação de novos espaços 
políticos e sociais para dar visibilidade às demandas dos diferentes po-
vos, e também para agilizar a proposição de políticas municipais em 
consonância com as realidades locais. A percepção de que a articulação 
destas novas forças políticas com os acadêmicos signifi cava fi car mais 
próximos das comunidades e ao mesmo tempo preparar os jovens para 
lidar com diferentes arranjos em espaços específi cos, ensejou a coorde-
nação a promover uma série de encontros entre os vereadores indígenas 
eleitos e os discentes das universidades. 

Como vimos anteriormente, o primeiro Encontro de Capacitação 
para Vereadores Índios (2009), que contou com a presença de vereado-
res indígenas, ex-vereadores, candidatos não eleitos, lideranças, acadê-
micos, com a assessoria de advogados não indígenas, professores e an-
tropólogos, teve a duração de dois dias de trabalho, com intensos relatos 
e troca de experiências que envolvem desde a escolha da candidatura 
pelo partido político até as articulações que devem ser realizadas, além 
dos limites desta atuação a nível local e regional. As discussões tinham 
como fi o condutor, alguns questionamentos para dinamizar o debate: O 
que é um partido político? Como ele é organizado? Como é elaborado o 
programa do partido? Qual o papel do vereador indígena ou o índio na 
política partidária – que possibilidades tem? Como criar uma estrutura 
de apoio parlamentar? 

Além de concluírem que a estrutura política não está a serviço do 
vereador índio, mas sim para os demais vereadores que, em geral, estão 
melhor articulados, e que transferem as questões que envolvem os indí-
genas nos seus municípios a este vereador índio a quem, em geral, não 
apoiam, quando apresenta proposta de melhoria para a sua comunidade, 
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decidiram que estes encontros deveriam ter continuidade pela sua abran-
gência de formação qualifi cada para todos. Foram realizados encontros 
de vereadores indígenas e acadêmicos nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
Atualmente em Mato Grosso do Sul há sete vereadores indígenas, das 
etnias Terena, Guarani Nhandeva e Kaiowá, sendo que a maioria está 
no seu primeiro mandato.

Em outra ação, os acadêmicos indígenas organizaram no ano de 
2011 o I Encontro dos Acampamentos indígenas Kaiowá – Guarani – 
Terena, juntamente com o conselho da Aty Guasu. Os alunos, juntamen-
te com lideranças de todos os acampamentos de Mato Grosso do Sul se 
reuniram no acampamento Ita’y, em Douradina. O estado de MS tem 
atualmente, 31 acampamentos indígenas em rodovias, estradas vicinais 
ou ainda em fazendas situadas em território tradicional. Enquanto as 
terras não são demarcadas, outros direitos também não são assegurados, 
pois com essa situação muitas crianças fi cam sem estudar e ainda viven-
ciam situações de violência, junto às suas famílias, às quais já perderam 
parentes assassinados ou atropelados nas rodovias. 

Além de conhecer de perto a realidade destas comunidades, os aca-
dêmicos realizaram algumas ofi cinas para tratar temas de interesse das 
aldeias, entre eles Direito a Terra e Território, Direito à Educação Esco-
lar Indígena, Direito à Saúde Indígena, Direito das Mulheres Indígenas, 
além de terem promovido ofi cinas lúdico/pedagógica para as crianças. 
A partir das formações específi cas, os alunos passaram a aprofundar 
seu conhecimento sobre a questão indígena para dominar assuntos que 
repassaram para os “patrícios”, ao mesmo tempo em que acessam infor-
mações relacionadas ao cotidiano das comunidades indígenas. 

No decorrer de 2011 a 2013 participam como organizadores de inú-
meros eventos realizados nas áreas indígenas, como assembleias de mu-
lheres, jovens e do povo indígena em geral. Mobilizam nesses encontros, 
representantes dos poderes públicos municipais, estaduais e federais que 
se deslocam até as comunidades para prestar esclarecimentos a respeito 
dos inúmeros problemas enfrentados pelas aldeias de MS. Ao fi nal de 
cada evento os alunos fi cam responsáveis pela elaboração do documento 
fi nal, onde consta todo o relato dos assuntos tratados, juntamente com 
as conclusões e encaminhamentos aprovados pelos participantes para 
que estes sejam entregues aos responsáveis pelo seu atendimento.
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Um evento que deve ser destacado por ter sido idealizado, organiza-
do e executado pelos estudantes indígenas foi o VI Encontro de Acadê-
micos Indígenas de Mato Grosso do Sul, realizado na aldeia Buriti em 
dezembro de 2012, no município de Dois Irmãos do Buriti, que reuniu 
mais de 400 pessoas entre estudantes, lideranças tradicionais e políticos, 
representantes de órgãos governamentais e de ONGs. Foi a primeira vez 
que este encontro ocorreu fora do espaço da universidade, e o resultado 
desta mudança, foi uma melhor compreensão dos impasses vividos pelos 
alunos, e por parte do conjunto de estudantes discutir a visão, expecta-
tivas e dúvidas que familiares, lideranças e apoiadores possuem sobre a 
vida destes nas universidades, formadoras de recursos humanos.

As ações relatadas revelaram que é importante fortalecer os vínculos 
com as populações das áreas indígenas, pois estas é que serão as maiores 
benefi ciadas pela formação universitária de jovens indígenas, desde que 
estes tenham se sensibilizado para compreender que possuem um papel 
importante a desempenhar para a superação dos impasses atuais colo-
cados para os povos indígenas. Favorecer esta aproximação entre aldeia 
e universidade tem sido uma das metas do Programa Rede de Saberes. 

Áreas temáticas

Como referido anteriormente, a formação mais qualifi cada para as ques-
tões indígenas por áreas temáticas, tornou-se um imperativo na condu-
ção do projeto, tendo em vista que tanto a equipe coordenadora quanto 
os estudantes nas diferentes reuniões e encontros realizados verifi caram 
a lacuna existente entre o que era ensinado e aprendido na universidade, 
e as demandas das comunidades das quais os alunos eram originários. 
Percebia-se a total ausência no currículo das diferentes graduações, de 
temáticas que abordassem a possível articulação com os etnoconheci-
mentos destes alunos e os conhecimentos que as IES nos seus diferentes 
cursos apresentavam para eles. Quando aparecia algo sobre os conheci-
mentos indígenas, quase sempre eram tratados de forma assimétrica, em 
relação aos ditos saberes Ocidentais/Universais, em uma clara relação de 
subalternidade colonialista entre os saberes.

Tendo em vista esta constatação, foram implementadas e intensifi ca-
das a partir de 2011 encontros por áreas temáticas que reuniam estudan-
tes das quatro IES participantes, e alunos indígenas de outras universi-
dades para aprofundar conhecimentos que subsidiassem estes estudantes 
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para valorizar os saberes e práticas existentes nas suas comunidades com 
os conhecimentos provenientes da ciência ocidental, articulando-os para 
fazer frente às demandas de cada local.

Desta forma, a primeira edição destas ofi cinas por áreas temáticas 
ocorreram em 2011, em Dourados, Campo Grande e Aquidauana, em 
virtude do grande número de alunos nas IES destas cidades, sendo que po-
tencialmente poderiam participar, e considerando também o maior núme-
ro de alunos que em cada área poderiam estar interessados, nestas regiões.

A primeira delas, no mês de março de 2011, na UCDB, tratou de 
“Conhecimentos tradicionais e ‘científi cos’: um diálogo possível”, e foi 
conduzida pelo Dr. Antônio Brand e Dra. Adir Casaro Nascimento e 
além de iniciar efetivamente a discussão no âmbito das diversas áreas 
de conhecimentos, permitiu o debate e o reconhecimento de que os aca-
dêmicos indígenas não estavam sendo contemplados nas especifi cidades 
que a legislação nacional prevê para a sua formação. Foram abordados 
temas como a escolarização como um modelo da pedagogia Ocidental e 
as diferentes pedagogias indígenas, a forma como cada povo transmite 
seus saberes para as novas gerações.

Foi verifi cado pelos estudantes que, da mesma forma que o currículo 
do Direito não abordava a legislação pertinente aos povos indígenas, o 
mesmo ocorria para as demais áreas como saúde, educação, agrárias. A 
partir daí chegou-se ao consenso sobre a necessidade de iniciar, ampliar e 
consolidar o diálogo, discussão e articulação entre os acadêmicos e suas 
comunidades e organizações, buscando ampliar a relação dos acadêmicos 
com suas comunidades, tendo em vista especialmente viabilizar formas 
de engajamento desses acadêmicos após concluírem seus cursos, e que os 
conhecimentos tradicionais/saberes indígenas e possíveis relações e arti-
culações entre esses conhecimentos e saberes acadêmicos, deveriam estar 
presentes nos currículos acadêmicos, tendo em vista a formação de pro-
fi ssionais mais adequados às demandas por assistência técnica dos povos 
indígenas no contexto atual, não somente para indígenas, mas preparan-
do não indígenas para também estarem sensibilizados e qualifi cados para 
atuarem em contextos interculturais. Esta mesma ofi cina, foi oferecida 
no mês de abril em Dourados, assessorados pela Dra. Adir Casaro Nasci-
mento e o Dr. Leandro Skrowonski, tendo os estudantes chegado a con-
clusões semelhantes ao encontro ocorrido em Campo Grande.
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No mês de maio deste mesmo ano (2011) foi realizado o primei-
ro Encontro Temático Saberes Tradicionais e Saberes Acadêmicos – 
Ciências da Saúde, tendo como assessora a Dra. Luciane Ouriques Fer-
reira, ENSP/Fiocruz, e a Dra. Nádia Heusi Silveira que durante dois dias 
debateram com acadêmicos de várias etnias (Guarani Kaiowá, Terena 
e Kadiwéu) dos cursos de enfermagem, odontologia, psicologia, serviço 
social, ciências biológicas, educação física das universidades participantes 
do projeto e ainda da Unigran e mestrandos do curso de Desenvolvimen-
to Local da UCDB, docentes e técnicos da UEMS, da UCDB e ainda uma 
representante do PNUD que naquela oportunidade executava projeto em 
Dourados. Além da avaliação positiva feita pelos participantes, houve su-
gestões de que as IES deveriam contemplar em seus currículos disciplinas 
como Antropologia do corpo e da saúde e Saúde Indígena, criar estraté-
gias de pesquisa e extensão para dar suporte aos acadêmicos indígenas 
em seu processo de formação acadêmica, e instituir tutores para acompa-
nhamento dos acadêmicos indígenas e do seu processo de aprendizagem.

Outro encaminhamento atendido pelo Programa foi a proposta de 
um novo encontro temático sobre saúde, o qual novamente trouxe as 
duas assessoras citadas anteriormente e que ocorreu no fi nal de julho de 
2011, onde foram aprofundados tópicos anteriormente vistos, e ainda 
outros que os estudantes trouxeram após as refl exões feitas entre a pri-
meira e a segunda ofi cina. Novamente reforçaram as sugestões indicadas 
anteriormente de que as universidades deveriam promover a intercultu-
ralidade nas suas práticas acadêmicas, o que reconheceram não vinha 
acontecendo mesmo com o elevado número de indígenas em seus qua-
dros discentes. 

No mês de junho deste ano (2011), em Campo Grande, ocorreu o 
encontro temático “Saberes tradicionais e saberes acadêmicos no âmbito 
das licenciaturas”, cuja assessoria foi da profª Rita Gomes do Nascimen-
to (da etnia Potiguara), a qual integrava o Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) na época. Neste encontro participaram em torno de sessenta 
pessoas entre estudantes, professores não indígenas das universidades 
parceiras, e ainda apoiadores do Rede de Saberes. 

Em Dourados, no mesmo mês, ocorreu o I Encontro Temático Sabe-
res Tradicionais e Científi cos na área do Direito, tendo em vista que o 
maior número de estudantes desta área temática está neste local, pois há 
alunos da UEMS e da Unigran, enquanto as demais IES possuem menos 
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alunos. Foram assessorados nos dias 17 e 18 de junho de 2011, em Dou-
rados, pela primeira advogada indígena do Brasil, Joênia Batista de Car-
valho, ou Joânia Wapixana que discutiu sobre as legislações nacionais e 
internacionais que promovem e defendem os direitos diferenciados aos 
quais os povos indígenas têm direito, as demandas de terra, e a formação 
dos acadêmicos nos cursos superiores. Um segundo encontro temático 
sobre direito ocorreu no segundo semestre tendo como assessores a Dra. 
Simone Becker e o advogado indígena Wilson Matos, que aprofundou os 
conhecimentos abordados anteriormente, do qual participaram estudan-
tes de Direito e de outras graduações tendo em vista que é um assunto 
ao qual são frequentemente demandados, além de outros apoiadores e 
interessados na questão. 

Como resultado destes encontros, houve a deliberação da continui-
dade deste tipo de ação considerando que somente nestas ocasiões existe 
a possibilidade de trocas efetivas entre indígenas das graduações em Di-
reito nas diferentes IES de Mato Grosso do Sul sobre as demandas por 
terra, garantia de direitos diferenciados nas diversas áreas, desrespeito 
aos direitos humanos dos povos indígenas, qualifi cando as informações 
recebidas, e ao mesmo tempo organizando-se para atuarem enquanto 
um grupo que possui interesses comuns, a defesa dos direitos indígenas. 

Uma importante deliberação que se consolidou nestes encontros te-
máticos surgido das conversas realizadas entre os acadêmicos indígenas, 
foi a urgência em propor ao MEC, por meio da Secretaria de Educa-
ção Superior/SESu, uma política de bolsas de apoio a este seguimento. 
Após amplas discussões e reuniões propiciadas pelo Rede de Saberes, no 
dias 22 e 23 de agosto de 2011, uma comissão de acadêmicos indígenas 
da coordenação do Rede de Saberes esteve no Ministério da Educação 
(MEC), em Brasília, apresentando proposta de um programa de apoio a 
permanência de indígenas nas universidades65. A comissão foi formada 
por Marcelo Ribeiro Coelho e Luiz Henrique Eloy, da UCDB, Roselaine 
Miguel, da UFGD e Carolina Vicente da UEMS, os quais foram recebi-
dos pelo Secretário da Educação Superior Sr. Luiz Cláudio Costa. Ao 
exporem suas experiências no Ensino Superior, os indígenas perceberam 
que a SESu desconhecia a realidade dos índios neste nível de ensino. “O 
acadêmico deixa sua comunidade e vai estudar na cidade, onde não tem 
local para morar e como se sustentar, por isso urge a criação de uma 

65 A profª Beatriz Landa representou as IES parceiras na oportunidade.
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política pública que garanta a efetiva permanência do indígena na uni-
versidade” afi rmou Luiz Cláudio. Reconhecia que as informações sobre 
a presença de indígenas no Ensino Superior, e principalmente a realidade 
do Mato Grosso do Sul, que pelas estimativas existentes deve representar 
um percentual entre 8 e 10% dos discentes indígenas, eram incipientes. 
O documento foi entregue, com o compromisso de que ainda naquele 
ano iria se iniciar um diálogo para estudos visando a implementação 
desta política no MEC, o que veio a ocorrer um ano depois.

Representou um avanço signifi cativo a aprovação pelo MEC, no ano 
de 2012, da bolsa permanência para os estudantes indígenas das Ifes66 
com valores diferenciados, após a aprovação da denominada “Lei das 
Cotas” (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012) que obrigou as uni-
versidades, institutos e centros federais a reservarem para candidatos 
cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos sele-
tivos, e que até o ano 2016 deve estar implementada em sua totalidade. 
Entretanto, para a realidade de Mato Grosso do Sul, esta legislação aten-
deu apenas cerca da metade dos indígenas neste nível de ensino, pois os 
alunos da universidade estadual, das comunitárias e privadas fi caram à 
parte deste programa, e eles representam um contingente signifi cativo de 
alunos. A universalização desta política pública para todos os estudantes 
indígenas permanece como um ponto importante a ser enfrentado polí-
tica e burocraticamente nos próximos anos, pois os entraves devem ser 
resolvidos para que aqueles representantes indígenas que optarem em 
continuar seus estudos neste nível tenham oportunidades reais de acesso, 
permanência e conclusão de seus cursos.

Em relação a este aspecto da atuação da coordenação e dos alunos na 
busca de políticas públicas para a permanência de estudantes indígenas, 
é anterior ainda a este momento político de 2011, pois no ano de 2008 
foi enviado à Secad/MEC outro documento no qual havia a proposta de 
bolsa no valor, à época, equivalente ao da bolsa de iniciação científi ca 
Pibic/CNPq, que era de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescidos em 50% 
para os universitários casados, que receberiam, então, R$ 450,00 (qua-
trocentos e cinquenta reais). A experiência acumulada do Rede de Sa-
beres indicava que muitos destes estudantes eram casados, ou casavam 
neste período de em que estavam na graduação. Há que se atentar para 
a questão de gênero, pois as estudantes que engravidavam acumulavam 

66 Portaria nº 389, de 9 de maio de 2013 que criou o Programa de Bolsa Permanência.
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a perspectiva de estudar e cuidar da criança, ou encontrar alguém para 
se responsabilizar pelos fi lhos pequenos, por isto a importância da dife-
renciação do estado civil.

O mesmo documento alertava para a inefi cácia do ProUni em rela-
ção a este segmento discente: 

Cabe lembrar que os estudantes indígenas das universidades privadas, 
além de sofrerem as privações comuns aos das públicas, têm que arcar 
com as mensalidades ou parte delas, o que tem sido encaminhado de 
diversas formas no Mato Grosso do Sul. Sabe-se que em todo o país os 
indígenas têm feito pouco uso das bolsas do ProUni, que tem se mos-
trado, portanto, inefi caz para os mesmos. Considerando que de fato 
um número expressivo de indígenas opta por cursos em universidades 
privadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar que um formato 
específi co do ProUni deve ser pensado para os indígenas no âmbito ge-
ral das ações para a permanência indígena na universidade.

Outra ação importante foi a reunião dos acadêmicos indígenas com 
a coordenadora geral do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas do CNPq, Maria Ângela Cunico, aonde discutiram so-
bre a necessidade de incentivar linhas de pesquisa indígena no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq). “Hoje 
nós temos pesquisadores índios falando de suas próprias comunidades 
e um número signifi cativo de acadêmicos inseridos em programas de 
iniciação científi ca; então porque não fomentar linhas de pesquisa nessa 
área? Seria uma forma desses profi ssionais índios darem uma devolutiva 
para suas comunidades” apontava Luiz Eloy Amado.

Quanto às ofi cinas temáticas, houve a continuidade no ano de 2013, 
atendendo ao que constava no projeto e solicitação dos estudantes indí-
genas. Foram oferecidas ofi cinas que tinham como objetivo sensibilizar 
e estimular estudos e debates entre os acadêmicos indígenas, suas comu-
nidades e organizações sobre o papel dos conhecimentos tradicionais em 
sua formação profi ssional, e ainda a possibilidade de um diálogo entre 
os saberes indígenas e os saberes que aprendem em seus cursos. 

Deve ser destacado que a inovação nestas ofi cinas foi a participação 
como ministrantes/assessores de indígenas formados pelas universida-
des participantes do Rede de Saberes, como Luiz Eloy que conduziu a 
ofi cina que tratou sobre Direito; Leosmar Antônio e Rosaldo de Souza 
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graduados em Biologia na UEMS, e Cajetano Vera mestre em Desenvol-
vimento local pela UCDB tratando da área temática das ciências da ter-
ra; Zuleika Thiago formada em Enfermagem pela UEMS para a ofi cina 
que abordou o tema da saúde. Junto com assessores ou individualmente, 
estes profi ssionais contribuíram signifi cativamente para o debate. Não 
era somente não índio falando de questões que afetam a dinâmica nas 
áreas indígenas, mas os próprios índios graduados nas diferentes áreas 
de conhecimento, que já possuem experiência prática que discutem a 
articulação entre os saberes, unindo desta forma teoria e prática que 
certamente fortalece a formação dos que estão na graduação, e passam 
a valorizar os conhecimentos que circulam nas comunidades em suas 
amplas manifestações.

A participação destes egressos que participaram do Rede de Saberes 
como ministrantes nestas ofi cinas é o reconhecimento de que a formação 
diferenciada e qualifi cada contribui para uma atuação mais engajada e 
comprometida na vida comunitária. Não são somente os assessores não 
índios, mas os jovens índios transmitindo, discutindo, valorizando e ar-
ticulando saberes provenientes de campos de vivência distintos, como as 
universidades e as comunidades indígenas.

No mês de agosto de 2013, o campus da UFMS, na cidade de Aqui-
dauana recebeu um contingente importante de alunos de cursos que se 
relacionam direta ou indiretamente com a questão da terra como Agro-
nomia, Zootecnia, Engenharia Florestal, Ambiental e Física, Veterinária, 
Biologia, para discutir sobre “Saberes tradicionais e saberes acadêmicos 
no âmbito das ciências da terra”. Foram discutidos temas de como apro-
veitar e valorizar os conhecimentos que os povos indígenas dominam so-
bre aspectos relacionados à produção de alimentos, cuidado com a terra, 
segurança alimentar, articulando com os conhecimentos obtidos nas uni-
versidades, visando garantir a melhoria da qualidade de vida e bem-estar 
das comunidades. Em Dourados, no mesmo período foram ofertadas as 
ofi cinas de Direito voltadas para graduandos dos cursos de Direito, Ser-
viço Social e outros interessados, para discutir os “Saberes tradicionais 
e saberes acadêmicos no âmbito do Direito e Serviço Social”; e de Saúde 
para discutir “Saberes tradicionais e saberes acadêmicos no âmbito das 
ciências da saúde” do qual participaram graduandos dos cursos de En-
fermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física, Psicologia 
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e outros.67 Sobre esta prática, a assessora Luciane Ouriques, diz que 
estas ofi cinas “apontam para a formação de recursos humanos que res-
peitem as diferenças culturais, epidemiológicas, geográfi cas, e vejam os 
povos indígenas como parceiros”, nas diversas áreas de conhecimento. A 
acadêmica Carolina Lencine defende que “a universidade deve ir até as 
aldeias, pois o povo indígena tem muito a oferecer sobre conhecimento 
em saúde”. 

Como já foi destacado anteriormente, possibilitar e adensar momen-
tos de encontro de estudantes indígenas para discutir temáticas que lhes 
interessem resulta em iniciativas inovadoras, em especial por recolocar 
os saberes em uma relação simétrica e não mais na forma tradicional, 
hierárquica e colonial. Na ofi cina que tratou da saúde, fi cou constatada 
a necessidade de aprofundar os temas abordados, com o indicativo de 
se planejar e ofertar uma especialização na área da saúde objetivando 
formar índios e não índios para atender aos indígenas, considerando 
efetivamente a sua cultura para que o processo de recuperação seja mais 
rápido quando a doença ocorre, e que também nas áreas se respeite as 
práticas de promoção de saúde integral que são vividas pelos povos do 
MS, de forma mais preventiva que curativa.

67 A área da educação, que concentra o maior número de graduandos, tendo em vista que 
a presença indígena nas licenciaturas é bastante signifi cativa, está planejada para o ano 
de 2014.



Transição e novo projeto – Desafi os a partir de 2013

Conforme relatado até o presente momento, o Programa Rede de Sa-
beres passou por algumas fases, cada uma com suas especifi cidades e 
desafi os. Cronologicamente podemos elencar as seguintes etapas do pro-
grama, que coincidem com os projetos/convênios com a Fundação Ford 
(no início intermediado pelo Laced, como vimos).

a. Implantação do Programa – 2006-2007;

b. Rede de Saberes 2 – 2008-2010;

c. Período de transição – 2011-2012;

d. Novo projeto com a Fundação Ford – 2013-2015.

Após articulações diretamente com a representante da Fundação 
Ford no Brasil, foi possível a efetivação de um convênio “tampão”, de 
transição, para o ano de 2011, até que se pudesse efetivar um novo 
projeto sob novas bases de fi nanciamento, tendo em vista que a própria 
fundação estava repensando suas linhas de atuação no Brasil.

Com os recursos limitados, o Rede de Saberes funcionou nestes dois 
anos, oferecendo o básico, ou seja, o estritamente necessário para a con-
tinuidade do Programa nas universidades parceiras. A prioridade neste 
período de transição era a manutenção dos espaços de informática, com 
as pessoas responsáveis. As ofi cinas temáticas e aprofundamento dos 
encontros e relação entre as Universidades e as Aldeias foram outras 
ações priorizadas neste período. O restante, no entanto, foi reduzido ao 
mínimo possível, como as viagens para eventos, auxílio pesquisa, xerox, 
entre outros. O próprio Seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade, 
basicamente organizado pela equipe do Rede, somente foi possível em 
sua quarta edição em 2011, devido ao auxílio de outras agências de fo-
mento, como Fundect/MS e CNPq.

Neste período de transição, poderíamos dizer de “vacas magras”, era 
comum ouvir nos corredores das IES, entre os estudantes indígenas, afi r-
mações como: “O Redes vai acabar”; ou ainda, “O Redes não está mais 
podendo ajudar a gente”. Essa conversa chegou até as aldeias e certa vez, 
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uma delegação de lideranças veio até a UCDB para tomar conhecimento 
do que estava acontecendo, se o Rede de Saberes iria mesmo acabar. 
Afora o aspecto preocupante deste período, estas atitudes dos indígenas 
reforçam o quanto o Programa Rede de Saberes conseguiu capilaridade e 
compromisso com os estudantes indígenas e, ultimamente, inclusive en-
tre as comunidades. As próprias lideranças afi rmam que “o Redes cuida 
dos nossos fi lhos na universidade”.

Com a mudança da representante da Fundação Ford no Brasil, ago-
ra a cargo da Dra. Nilcéia Freire, foram retomadas as negociações para 
a confecção de um terceiro projeto de fi nanciamento para o programa. 
Em maio de 2012 o professor Antonio Brand esteve no Rio de Janeiro, 
para participar da primeira reunião e lançamento do Grupo Estratégico 
de Análise da Educação Superior no Brasil (10 e 11/05/2012), Flacso/
GEA68. Neste encontro estava a professora Nilcéia, a qual fi cou muito 
bem impressionada com a apresentação do Programa Rede de Saberes 
realizada pelo professor Brand e pelo Luiz Eloy, representando os estu-
dantes indígenas. Não foi apenas uma apresentação do Programa, mas 
do signifi cado dessas ações no quadro da luta por direitos e por emanci-
pação dos povos indígenas no Brasil, sendo a Educação Superior uma das 
estratégias utilizadas por estas comunidades na atualidade nas tentativas 
de viabilizarem seus projetos de autonomia e gestão de seus territórios.

No fi nal deste mesmo mês, o Programa Rede de Saberes foi convi-
dado pela professora Nilcéia, para fazer parte da delegação brasileira, 
no encontro internacional que a Fundação Ford faria na África do Sul, 
justamente para debater acerca dos novos paradigmas da presença desta 
agência nos países do terceiro mundo e nos emergentes.

Na impossibilidade de viajar para a África do Sul69, como represen-
tante do Programa Rede de Saberes, o professor Antonio Brand convidou 

68 O Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior (GEA-ES) está fi liado à Flacso e 
tem por objetivo acompanhar, avaliar e intervir nos debates sobre a expansão e demo-
cratização da educação superior no Brasil. O GEA-ES é formado por pesquisadores, 
gestores e profi ssionais, de diferentes regiões do país com experiência em políticas de 
Educação Superior.

69 Entre os dias 13 e 20 de maio de 2012, ocorreu na África do Sul, promovido pela 
Fundação Ford, o encontro “Effective Alliances and Advocacy Worldwide” (Alianças 
Efetivas e Advocacia no Mundo) que pretendia fortifi car as políticas que apoiam o 
acesso ao Ensino Superior de segmentos populacionais marginalizados, discriminados 
e sub-representados. O encontro discutiu ainda como a prática de alianças com organi-
zações da sociedade civil são fundamentais para a mudança política em todos os países. 



Transição e novo projeto – Desafios a partir de 2013 163

o professor Antonio Hilário A. Urquiza (UFMS), para tomar parte neste 
evento e apresentar as conquistas e desafi os dos povos indígenas no En-
sino Superior – a experiência do Rede.

O ano de 2012 foi um momento de articulação importante para a 
continuidade do Rede de Saberes. Após estes dois momentos de encon-
tros com a representante da Fundação Ford (Rio de Janeiro e África 
do Sul), Dra. Nilcéia Freire, no mês de outubro de 2012 veio ao Mato 
Grosso do Sul, em visita às universidades participantes do programa e 
aproveitaram para visitar algumas comunidades indígenas: Terena no 
município de Dois Irmãos do Buriti e Guarani/Kaiowá: no município de 
Dourados. Importante, segundo ela, para compreender a capilaridade 
do programa entre jovens e lideranças destas comunidades indígenas.

Na sequência desta visita, ou seja, no fi nal do ano de 2012, foi apre-
sentada uma nova proposta do Rede, para 2013-2015, na qual além 
das atividades de manutenção usuais, foi feita a sugestão de adensa-
mento da formação diferenciada por meio de encontros, cursos e ofi ci-
nas para ampliar e aprofundar a discussão sobre o papel dos saberes e 
conhecimentos tradicionais na formação dos profi ssionais e intelectuais 
indígenas; fortalecimento dos laços destes estudantes com as suas comu-
nidades e lideranças; discussão e elaboração de iniciativas que possam 
permitir o retorno à região ou comunidade após conclusão dos cursos 
além de realizar o levantamento da situação dos egressos e promover a 
inserção profi ssional em cursos de pós-graduação; criação de condições 
para atuar politicamente na proposição de políticas públicas efetivas de 
permanência para estudantes indígenas, e ao elemento gênero, em es-
pecial, o papel das mulheres indígenas nas IES e nas suas comunidades. 
Nos novos questionários para o levantamento sobre a realidade dos es-
tudantes indígenas e dos egressos, foi incluído o elemento gênero, por 
ser um importante indicativo e diferenciador das condições de acesso e 
permanência de indígenas no Ensino Superior.

Dessa forma, a partir do fi nal de 2012, começamos uma nova eta-
pa no Programa Rede de Saberes, com nova proposta de projeto, novo 
fi nanciamento e novos desafi os pela frente, pois o contexto mudou, em 
especial pela nova lei de cotas.

Além disso, realizou um balanço das ações afi rmativas no Ensino Superior ao avaliar 
como está o combate às desigualdades de acesso, permanência e sucesso por parte 
dos principais segmentos excluídos – negros, indígenas e mulheres, com participantes, 
oriundos do Egito, China, EUA, África do Sul, Peru, Colômbia e Brasil.
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Desde o processo seletivo de 2013, em cumprimento à nova norma-
tiva do Governo Federal (Lei nº 12.711/2012) que estabelece a implan-
tação de cotas nas IES Federais com 50% das vagas em quatro anos, a 
entrada de indígenas será bem mais signifi cativa, do que já é, em especial 
na UFMS e UFGD. Estas duas IES, por razões diferentes, não dispunham 
de política de acesso diferenciada nos cursos regulares. A partir de 2013, 
com a inclusão de 12,5% de reserva de vagas, estes números sofrerão 
forte mudança, especialmente nestas duas IES federais (AGUILERA UR-
QUIZA, p. 59, 2013).

Assim, além das políticas ofi ciais (governo estadual e federal) que 
incentivam o ingresso e a permanência, as ações concretas do Progra-
ma Rede de Saberes, de incentivo à permanência de acadêmicos(as) in-
dígenas no Ensino Superior, vêm para reforçar esta dinâmica e, pode-
-se dizer que todas as quatro IES de MS que participam do Programa 
Rede de Saberes, na atualidade, disponibilizam o espaço físico específi co 
aos(às) alunos(as) indígenas. Este espaço, de uma sala ampla, dedicado 
aos indígenas possui um laboratório de informática, com acesso à in-
ternet, impressora e scanner, além da máquina fotocopiadora, a qual 
caracteriza a resposta concreta a uma das principais demandas dos(as) 
estudantes; como não possuem recursos fi nanceiros para a compra de 
livros, restam-lhes as cópias (gratuitas) de conteúdos fundamentais para 
o acompanhamento das aulas e atividades acadêmicas. Além dos cursos 
e minicursos oferecidos (informática, produção e compreensão de texto, 
oratória, entre outros), um importante elemento são as reuniões mensais 
realizadas; este momento torna-se um espaço para “reivindicações”, in-
teração entre alunos(as) de períodos e cursos diferentes, aldeias e etnias 
diferentes; espaço para sentirem-se mais próximos, valorizados, onde 
podem falar e serem ouvidos, enfi m trata-se de criar um clima de com-
preensão, amizade e que passa a ser um importante amparo emocional, 
para vários(as) estudantes que saem pela primeira vez da aldeia, às vezes 
vivendo na cidade na casa de algum parente, ou indo e vindo todos os 
dias da aldeia; alguns saem às 16h da aldeia, têm aula das 19h às 22h e 
retornam após a meia noite (AGUILERA URQUIZA, p. 59-60, 2013).

Na atualidade, representantes do Programa Rede de Saberes, profes-
sores e indígenas passaram a ser convidados para eventos e articulações 
políticas em nível nacional, como por exemplo, a realização do I Enei 
(Encontro Nacional de Estudantes Indígenas) realizado na UFSCar (São 
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Carlos/SP) no primeiro semestre de 2013. Neste evento fi cou acertado 
entre os estudantes que o próximo encontro, em 2014, será em Campo 
Grande, coordenado pelos membros indígenas do Rede.

No fi nal de 2013, o Laced, através do professor Antonio Carlos de 
Souza Lima, em articulação com a Secadi e outros órgãos governamen-
tais (SESu, Setec, Capes etc.) e não governamentais (ABA e Fundação 
Ford) organizou, em Brasília, o importante seminário Educação Supe-
rior de Indígenas no Brasil: balanços de uma década e subsídios para 
o futuro, com ampla participação de membros do Programa Rede de 
Saberes. Neste evento foram discutidos importantes elementos das po-
líticas públicas de educação superior para indígenas no Brasil, como: 
políticas e iniciativas de acesso, permanência e sucesso de indígenas no 
Ensino Superior; licenciaturas interculturais indígenas; da graduação à 
pós-graduação de indígenas: perspectivas e desafi os, entre outros.

Chamamos a atenção para o terceiro eixo dos grupos de trabalhos 
deste seminário, que claramente inspirado em ações do Rede de Saberes, 
propôs para o debate a temática: formação universitária – conteúdos, 
monitorias, iniciação científi ca, cursos específi cos sobre a questão in-
dígena (área de sustentabilidade, saúde e gestão territorial, o qual foi 
coordenado por um membro do Programa. Poderíamos afi rmar que na 
atualidade, o ingresso de indígenas no Ensino Superior já não apresenta-
-se como um problema, tendo em vista as várias iniciativas relatadas 
neste texto, levada a cabo por inúmeras IES no país e, sobretudo, pelas 
últimas políticas públicas implantadas pelo Governo Federal.

A partir deste momento, o que coincide com esta última fase do Pro-
grama Rede de Saberes, o grande desafi o é a permanência destes jovens 
indígenas no Ensino Superior, na graduação ou na pós-graduação. Daí, a 
grande importância da discussão deste terceiro eixo de debates nos Gru-
pos de Trabalho proposto no Seminário (fi nal de 2013), em tela. Trata-
-se, em outros termos, de ampliar o leque das experiências exitosas do 
Rede de Saberes e de outras iniciativas, para as demais IES que a partir 
de 2013 irão, sem dúvida, receber novas levas de estudantes indígenas.

Certamente que a equipe envolvida na implantação e consolidação do 
Programa Rede de Saberes não teria imaginado tantos desdobramentos, 
os quais foram muito além das primeiras propostas de atuação no interior 
das duas IES do início desta jornada. Ficam assim estes elementos: ações 
exitosas, algumas que foram superadas e/ou melhoradas e ainda muitos 
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desafi os pela frente, pois estamos tratando de um novo espaço para um 
seguimento até então sub-representado no cenário educacional e político 
do país.
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Passados dez anos das primeiras ações do Laboratório de Pesquisas em 
Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento (Laced), ligado ao Departamen-
to de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ), mais especifi camente, o 
projeto o Trilhas de Conhecimentos – o Ensino Superior de Indígenas no 
Brasil, coordenado pelo professor Antonio Carlos de Souza Lima e ao 
redor de nove anos das primeiras articulações para o programa Rede de 
Saberes, podemos dizer que, na atualidade, trata-se de uma experiência 
consolidada de política de apoio para a permanência de indígenas no 
Ensino Superior, nas IES de Mato Grosso do Sul.

Neste período, como vimos, o Programa Rede de Saberes passou 
por três momentos/projetos e, em 2013 inaugurou seu quarto projeto 
de fi nanciamento. De 2005 a 2008 foi considerado o 1º projeto de fi -
nanciamento da Fundação Ford. A partir de 2008 a UFGD e a UFMS 
passam, também, a fazer parte do Programa e inauguram o 2º projeto de 
fi nanciamento. Nos anos de 2011 e 1012, há um período de transição, 
quando sem um fi nanciamento formal, a Fundação Ford, através de seu 
escritório no Brasil, concede o que foi conhecido como um “fi nancia-
mento tampão”, apenas para cobrir os custos operacionais do Progra-
ma. A partir de 2013, inicia-se nova fase, com novo projeto, apontando 
para novas metas: impulsionar as experiências que vêm dando certo nas 
várias IES e avançar em direção a novos desafi os. Por exemplo, o mo-
mento após o período na universidade. Como impulsionar, juntamente 
com os povos indígenas, alternativas para seus jovens, após a conclusão 
da graduação? Este tema vem se consolidando como o grande desafi o 
para o Programa Rede de Saberes a partir de 2013 (AGUILERA UR-
QUIZA, 2013, p. 55-56).

Certamente há alguns desafi os presentes nesse avanço dos povos 
indígenas em direção aos espaços acadêmicos, verifi cado nos últimos 
anos. Desafi os que são colocados inicialmente às IES que os/as acolhe, 
e também, às políticas públicas, constantemente reformuladas. Um pri-
meiro diz respeito a sua presença na Universidade e das difi culdades 
desta em dialogar com esses povos, situados em outra tradição cultural, 
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com saberes e processos sociais e históricos diferenciados. Um segundo 
desafi o é como avançar não só no aspecto do acesso, mas, sobretudo, 
quanto às políticas de permanência no Ensino Superior. Outro desafi o 
pode ser assim explicitado: como transitar em direção a uma educação 
mais engajada nos problemas diários vivenciados pelos povos indígenas, 
nos quais se destacam problemas relacionados aos seus territórios, re-
cursos naturais e à reconstrução de condições de sustentabilidade, ou, 
ainda, problemas decorrentes de relações profundamente assimétricas, 
marcadas e corroídas pelo preconceito contra seu modo de vida? Como 
transformar, nesse contexto, o espaço escolar, em especial o acadêmico, 
em espaço de diálogo, troca e articulação de saberes e alternativas para 
uma população que se confronta com inúmeros desafi os novos? Outro 
desafi o diz respeito, ainda, ao pós-academia, ao que fazer depois de con-
cluída a trajetória acadêmica (idem, p. 61).

Se levarmos em consideração a realidade de Mato Grosso do Sul, da 
situação de confl ito aberto entre índios e fazendeiros pela posse da terra, 
agravada por uma relação histórica de exclusão e negação da cultura 
indígena, manifestada pelos preconceitos que perpassam a relação com 
o entorno regional, como evitar que a passagem pelas IES não se traduza 
em nova frustração, amanhã, quando, concluído o curso, não encontram 
trabalho ou, em outros termos, seguem sem lugar na realidade regional, 
assim como em suas próprias aldeias de origem? (idem, p. 61-62). Nestes 
termos, a questão não seria apenas de acesso e permanência, mas de qual 
modelo de universidade estamos falando, de qual matriz epistêmica, ou 
seja, como são tratados os conhecimentos tradicionais no contexto da 
academia.

Um profi ssional indígena “qualifi cado” em uma perspectiva inter-
cultural poderia possibilitar a “solução” dos problemas tendo os saberes 
locais (tradicionais) como ponto de partida. Torna-se necessário como 
afi rmam vários autores chamados de “pós-coloniais”, de descolonizar 
a universidade, para que realmente seja um espaço de todos os saberes, 
onde o diálogo intercultural seja a postura metodológica e epistemoló-
gica na busca de conhecimento. Walsh (2009) caracteriza a necessidade 
“por um pensar e agir pedagógicos fundamentados na humanização e 
descolonização [...] no re-existir e re-viver como processo de re-criação” 
(WALSH, 2009, p. 38). Para isso a autora aponta o cruzamento de pe-
dagogias que permitam um “pensar a partir de” e “pensar com”, ou 
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seja, “construir caminhos outros”. Ancorada em Fanon, Walsh (2009) 
propõe uma pedagogia para construir uma nova humanidade questiona-
dora, um espaço em que índios e não índios possam construir saberes de 
forma simétrica.

Por outro lado, a presença indígena nas IES tem provocado uma 
tensão no espaço acadêmico, no sentido de considerar o conhecimento a 
partir da diferença, de outras lógicas epistemológicas que não a produzi-
da pela cultura ocidental e imposta como condição única de compreen-
são e concepção de mundo. Gera instabilidades de cunho epistemológico 
e metodológico que dão consistência aos desafi os de pensar relações tais 
como: culturas locais, culturas híbridas e globalização; o território aca-
dêmico com as diversas formas de produção de conhecimento; a acade-
mia e a produção de conhecimento sobre as diferenças; a universidade 
como espaço público requisitado pelos índios como garantia de susten-
tabilidade étnica e de reelaboração de conhecimento a partir de lógicas 
de compreensão de mundo, como âncoras para a produção de alternati-
vas de sustentabilidade econômica (NASCIMENTO, 2006).

Neste sentido, elemento importante entre estas ações do Redes, tem 
sido a possibilidade de inserção de estudantes indígenas em projetos de 
pesquisa de docentes que tratam da temática destes povos no estado. 
Trata-se de procedimentos de pesquisa em que estes estudantes indígenas 
desenvolvem atividades junto a sua gente e a sua realidade, uma maneira 
de aplicar na prática os conhecimentos que estão sendo adquiridos na 
academia. Neste sentido, Landa (2011) afi rma que:

[...] a inserção de estudantes indígenas em projetos de pesquisa e ex-
tensão foi uma das estratégias para a permanência, pois sabe-se que 
acadêmicos que participam destas atividades acadêmicas apresentam 
resultado mais satisfatórios no cumprimento das disciplinas curricula-
res de seus cursos.

São atividades, que na academia, passam a dar novo sentido ao co-
tidiano destes(as) estudantes indígenas, pois mostra que na raiz do co-
nhecimento, os saberes indígenas podem transitar e dialogar com outros 
saberes chamados de ocidentais e acadêmicos.

Uma ação que talvez tenha que ser redimensionada, no âmbito do 
programa, talvez seja a capacitação de não índios acerca da temática 
indígena, no interior das universidades. São momentos de discussão 
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acerca de conceitos preconcebidos, por professores, técnicos e inclusive 
o corpo diretivo das IES; temáticas acerca das especifi cidades culturais, a 
tendência ao etnocentrismo, a importância da diversidade e das línguas 
indígenas, dentre outros. 

Juntamente com todas estas atividades, acrescentamos, a guisa de 
conclusão, a importância estratégica da produção de informação, seja 
através do fortalecimento do Centro de Documentação Teko Arandu, 
com seu banco de dados, assim como atividades de publicação e divul-
gação das ações do Rede, através de sua página web, apresentação em 
eventos, publicações em periódicos e, inclusive, publicações próprias, 
como esta que ora se apresenta ao leitor.

Retomamos aqui, o afi rmado anteriormente: a equipe do programa 
Rede de Saberes, não possuía, no seu início, ideia da dimensão que iria 
tomar no futuro, a abrangência e capilaridade das atividades desenvol-
vidas nestes anos, algo que extrapolou enormemente o âmbito da acade-
mia, chegando às aldeias e à incidir diretamente em políticas públicas, a 
favor dos estudantes indígenas.
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