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Resumo: Transformar os sentidos da própria história a partir do enfrentamento 
dos medos, da rejeição, de desejos e sonhos é uma característica potencial no 
percurso acadêmico e extra-acadêmico que tem sido traçado pelos Kaigang e 
Guarani na Universidade Estadual de Londrina – região norte do Paraná. 
Desses percursos resultou minha dissertação de Mestrado em Antropologia 
Social, realizado na Universidade Federal do Paraná, sendo o presente artigo 
resultado dessa pesquisa. Entre as muitas sensações e experiências 
proporcionadas pela vida acadêmica, a temporalidade desponta como 
elemento principal das transformações aqui mencionadas, bem como um fator 
de controle e cobrança. Há um conflito entre o tempo instituído (o acadêmico) e 
o tempo vivido (experiências indígenas), que, nos termos colocados por 
professores da Universidade, resulta no “prolongamento da graduação”. 
Oriento minha reflexão a partir desse questionamento do prolongamento, pois 
dele surgem inúmeras situações que envolvem a vida acadêmica, como os 
afastamentos temporários da universidade e conflitos produtores de 
revalorizações históricas e identitárias. Estas são noções que indicam as 
possibilidades de pensar a formação superior indígena, colocando em diálogo 
diferentes perspectivas sobre temporalidade, permanência e evasão. Em 
outras palavras, destaco a singularidade presente nos caminhos percorridos 
por Kaingang e Guarani, envolvendo a permanência e a “evasão”, ou como 
meus interlocutores preferiam dizer: o afastamento temporário. Opto por essa 
abordagem, pois o que esses percursos de “prolongamento” demonstraram ao 
longo da pesquisa é que se faz necessária a compreensão dos processos 
particulares de familiarização e subversão de ordens e interesses que 
constituem o universo da formação superior indígena. 

Palavras-chave: prolongamento; permanência; temporalidade; afastamentos; 
autoimagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Vestibular Indígena no Paraná e seus principais agentes. 
 

Distribuídos em 19 Terras Indígenas já demarcadas, o território 

paranaense é marcado pela presença Kaingang do tronco linguístico macro-jê, 

bem como pela presença de Xetá e Guarani Ñandeva, Mbya e uma família 

Kayowá. A pesquisa foi realizada junto aos Kaingang e Guarani que habitam as 

terras na região norte do Paraná, entre os rios Tibagi, Cinzas e Paranapanema, 

residentes nas Terras Indígenas Barão de Antonina, São Jerônimo, 

Apucaraninha, Laranjinha, Yvy Porã (Posto Velho) e Pinhalzinho que podem 

ser visualizadas no mapa abaixo: 

 
 

Essa população passou a ter a Universidade como um novo espaço de 

construir experiências a partir de 2001 com a criação do Vestibular 

Diferenciado Indígena. A partir de 2002 todas as Universidades Estaduais 

passaram a ofertar vagas em cursos regulares. A partir do aumento de 

ingressantes, os professores que faziam o acompanhamento institucional 

dessa nova política, sentiram a necessidade em constituir e oficializar uma 

Comissão em cada universidade que fizesse o acompanhamento dos 

acadêmicos, tanto em seu sentido pedagógico quanto na orientação aos 

encaminhamentos mais burocráticos. Criou-se então em 2004 a Comissão 

Universidade para os Índios (CUIA), com representação local e estadual. Esta 

Comissão local é formada por docentes e dois representantes de acadêmicos 



indígenas. Em seu nível estadual, frequentam as reuniões mensais pelo menos 

três docentes representantes de cada universidade. Antes, porém, que fosse 

constituída a CUIA, as universidades criaram mecanismos internos de 

acompanhamento. Na UEL foi criado em 2003 o Programa de Formação 

Intercultural, cujo foco é o acompanhamento pedagógico dos acadêmicos 

indígenas, que acontece por meio de monitorias.  

Contudo, para que o candidato tenha sua inscrição homologada é preciso 

que, na inscrição, o cacique da Terra Indígena que o candidato se declarou 

residente, assine a declaração de pertencimento, que fica anexa à ficha de 

inscrição. Trata-se de um momento de extrema importância, não apenas pela 

oficialização da inscrição, mas, além disso, é nesse momento em que cacique 

e candidato indígena firmam os laços políticos. Nessa situação, a fala do 

cacique é enfática, destacando a importância do “retorno” que devem dar 

depois de formados, expressando o caráter coletivo que acompanha o ingresso 

ao ensino superior. Considero esse acordo inicial entre as partes envolvidas 

como o evento principal de constituição dos sentidos de reciprocidade e 

também de dívida na formação superior indígena. 

 
2. Percursos e percalços na experiência do ensino superior: refazendo 
identidades e construindo projetos. 
 

Ingressar no ensino superior tem sido compreendido pelos indígenas 

como um significativo referencial de futuro, um tema que toma maior ênfase 

nas escolas indígenas, sobretudo quando os professores vivem as 

experiências do ensino superior como alunos. Tomando como referência as 

pesquisas sobre o tema é possível observar que a busca pela formação 

superior tem representado uma nova alternativa de futuro que não seja o 

trabalho braçal na roça ou os trabalhos temporários nas cidades, mas também 

o meio de gerir os próprios projetos sem mediações externas. Para os 

acadêmicos Kaingang e Guarani que frequentam cursos de diversas áreas de 

conhecimento na UEL, os desejos e projetos são construídos e reconstruídos 

em caminhos que envolvem o sonho da educação superior que, por sua vez, 

vem acompanhado do sofrimento que surge em diversos enfrentamentos com 

seus outros e consigo mesmo. 



Paladino (2006) observou que entre os Ticuna o acesso aos cargos 

municipais após a formação básica era o ponto alto do prestígio vivenciado por 

eles. No caso dos acadêmicos Kaingang e Guarani no Sul do país, o prestígio 

aparece em destaque no acesso ao ensino superior. Essa perspectiva 

promissora de futuro proporcionada pela formação universitária é bastante 

valorizada por aqueles que permanecem na aldeia. Um prestígio que envolve 

não apenas o acadêmico, mas também seu núcleo familiar. 

O sonho traz consigo outros elementos implicados nos desafios de sua 

realização e não somente em sua construção. Entendo, a partir da minha 

aproximação com os acadêmicos, que esses desafios se tornaram um dos 

principais motivadores de continuidade na vida universitária, considerando, 

porém, que essa percepção que possuem sobre os enfrentamentos travados 

ocorreu após se familiarizarem com as regras e com o funcionamento da vida 

administrativo-acadêmica. Todavia, é preciso considerar que essa 

familiarização não aconteceu sem sobressaltos e de acordo com o tempo 

estabelecido como “normal” pela universidade. Essa compreensão se 

apresenta de forma mais complexa, pois vai além da lógica organizacional 

universitária, alcançando o próprio corpo e identidade kaingang e guarani 

nesses espaços hierarquizados.  

Entre meus interlocutores Guarani todos têm como primeira língua o 

português, já os Kaingang têm, principalmente os que residem na T.I. 

Apucaraninha, o português como segunda língua. Há nesse sentido dois 

fatores a serem considerados: a linguagem e a comunicação.  

Para os Kaingang que utilizam cotidianamente a língua nativa, a 

dificuldade em compreender os textos acadêmicos é maior que entre os 

Guarani. Ocorre que alguns acadêmicos Kaingang não consideram a língua 

nativa como o ponto central das dificuldades de compreensão de textos e das 

relações construídas, mas sim a comunicação que é bloqueada por alguma 

distância entre acadêmicos indígenas, professores e acadêmicos não 

indígenas. Esse distanciamento parece causar aos acadêmicos indígenas certo 

desconforto que, por sua vez, é permeado por outros fenômenos como o medo, 

a insegurança e a timidez, sentimentos observados também entre os Guarani 

que, mesmo tendo o português como primeira língua, apresentam algumas 

particularidades em sua comunicação com professores e alunos não indígenas.  



Para Amaral (2010) esses sentimentos envolvem uma inferiorização do 

conhecimento que trazem consigo, levando os acadêmicos a se auto-anularem 

por consequência de situações de preconceito historicamente vivenciadas, 

como também apresenta a Kaingang Mariana:  
“Tem uns que tem vergonha de dizer que é indígena, teve uma ano 
passado que disse ser japonesa (...). Antes existia aquela coisa de 
que o não índio é muito inteligente, tem uns mais velhos que ainda 
falam isso, ‘ah, o índio é burro, o branco é que é inteligente’. Eles não 
conseguiam entender essa diferença né.”  
 

A ocultação identitária no meio acadêmico relaciona-se de algum modo às 

experiências que tiveram na educação escolar, pois diversas foram as 

situações de proibição da comunicação em língua nativa, negativização da 

imagem dos povos indígenas em aulas e livros didáticos, bem como a 

imposição disciplinar e o controle sob as condutas em sala de aula 

(TOMMASINO, 1995:135). Assim, é possível notar que em alguns casos há um 

o desejo de não ser percebido, já que a visibilidade passa a representar, para 

muitos, um perigo1.  

Nesse caso, é importante ressaltar que há uma diferença em pensar a 

invisibilidade como estratégia indígena para continuidade na universidade, da 

invisibilidade que está relacionada à rejeição aos alunos indígenas. Isto é, há 

de um lado um “modo de ser invisível” para que assim continue existindo 

enquanto acadêmico indígena e de outro lado um modo de invisibilizar para 

anular a existência de um Outro indesejado. O ato de invisibilizar o indesejado 

é oscilante, pois a visibilidade dos acadêmicos indígenas é acionada pelo 

preconceito ou como colocou Amaral (2010) é uma visibilidade de desrespeito.  

O incômodo gerado pela presença indígena na universidade foi 

constantemente relembrado durante meus encontros com os acadêmicos ou 

mesmo em reuniões junto à CUIA. Dois casos que constantemente reaparecem 

																																																													
1 Quando Amaral (2010) se refere à invisibilidade dos povos indígenas na universidade faz o seguinte apontamento: 
“Ele [acadêmico indígena] se percebe e se manifesta incomodado pela invisibilidade. Pode perceber-se, dessa forma, 
sujeito presente e afirmando-se e, não negando-se.” (p.361). Partindo dessa máxima sobre a importância da 
visibilidade da presença indígena nesses espaços de poder, é preciso também complementar essa reflexão olhando 
para outros sentidos possíveis dados a invisibilidade. Quando chamo atenção para as situações em que a visibilidade é 
considerada como perigo, colocando em risco os sonhos e desejos de frequentarem a universidade – já que há uma 
visão de que ao afirmarem sua identidade étnica os preconceitos irão afastá-los da vida acadêmica – é no sentido de 
não esvaziar de sentido essa tomada de atitude. Assim, o fato de não se afirmarem como acadêmicos indígenas logo 
no início não deve ser compreendido apenas como uma desvalorização, pois pode se tratar também uma forma de 
defesa.  
	



nesses momentos é o de uma aluna Kaingang do curso de Direito que foi 

questionada por um professor sobre sua identidade. Ao afirmar-se como 

Kaingang o professor lhe sugeriu que retornasse para a “floresta”, pois lá é 

“lugar de índio”. Outra situação, igualmente relembrada pelos acadêmicos é o 

caso de três alunas Guarani que frequentavam o curso de medicina e tiveram 

seus nomes riscados na lista de notas que era colocada na parede da sala. 

Após solicitação da CUIA a listagem de notas passou a ser retirada da sala de 

aula para que situações como essa não se repetissem. Contudo, um 

acadêmico Kaingang disse-me, no primeiro semestre de 2013, que a lista 

permanece nas salas e que uma aluna Guarani – filha de uma das alunas que 

teve o nome riscado no passado – que tirou a maior nota da turma em uma das 

disciplinas não teve seu nome colocado nessa lista de notas.  

Esses casos querem indicar que a Universidade não é considerada como 

o “lugar do índio”, que não se encaixam em um suposto tipo ideal de alunos de 

Medicina e Direito. Amaral (2010) já alertava para isso ao identificar que nas 

universidades do Paraná a rejeição à presença indígena é mais presente 

nesses cursos, supostamente por serem os mais elitizados.  

Conforme essas experiências vão tornando-se conhecidas entre 

acadêmicos indígenas e futuros candidatos ao vestibular, a estratégia da 

invisibilidade parece ser acionada para tentar evitar uma diferença que, para 

muitos passa a ser relacionada apenas às situações de preconceito, o que 

acaba dando espaço ao medo em se afirmar como Kaingang ou Guarani 

(WAWZYNIAK, 2009), aumentando a tensão em espaços até então 

desconhecidos. Essa situação é também comentada por Mariana ao refletir 

sobre a significação do medo suscitado:  
“O medo é sim muito presente. O que eles falam, acho que é 
insegurança, você é diferente lá dentro (...). Você sabe que desde 
1500 o índio vem sendo massacrado como burro, a cultura é 
diabólica, agora, de uns 30 anos pra cá, ‘não, você tem que mudar, 
tem que estudar, sua cultura é importante’, então acho que ele não 
consegue identificar quem ele é, então, você é índio ou não?”  
 

Na literatura referente à formação superior indígena no Paraná, 

Wawznyniak (2010) e Amaral (2010) fazem uma reflexão acerca do medo, da 

timidez e da insegurança como sendo aspectos significativos e integrados na 

relação dos acadêmicos indígenas com a universidade e a cidade. Em ambas 

as pesquisas, esses três aspectos da vida acadêmica são relacionados às 



situações de preconceito que envolve linguagem, comunicação, marcas 

estéticas e mesmo pela particularidade do processo seletivo, que como aponta 

Wawzyniak (2010) é considerado por grande parte da população acadêmica 

como um “privilégio” dos povos indígenas. Wawzyniak abordou essas 

experiências da seguinte forma:  
“A violência a que foram submetidas as sociedades indígenas está 
inscrita na memória coletiva e individual. Não é de estranhar que a 
desconfiança em relação à universidade seja associada à história do 
contato. Nesse sentido, a relação dos estudantes deve ser 
compreendida no contexto do ‘efeito traumático de atos externos de 
violência’ que ‘reaparece em situação de risco’ como ‘reminiscência 
pós traumática’ e na produção do que Rouanet (2004, p.12) 
denomina de ‘trauma cosmológico’.” (WAWZYNIAK, 2010:56)  

 

Pensando então, no medo da fala, da alteridade descoberta e da rejeição 

como parte de um conjunto de fatores que se articulam nesses caminhos da 

formação superior indígena como indicadores das dificuldades enfrentadas, é 

preciso pensar também que os efeitos que esses fatores – medo, timidez e 

insegurança – produzem são significativos para refletir sobre as reações 

indígenas frente aos preconceitos vivenciados, como as experiências dos 

acadêmicos irão demonstrar mais adiante. Todavia, ressalto que essa tríade de 

sentimentos colocada acima indica os caminhos de sofrimento, mencionado 

constantemente pelos acadêmicos.  

Durante nossos encontros os relatos sobre os sofrimentos tomavam 

grande parte do tempo, mas sempre colocados em diálogo com os sonhos, que 

independente das adversidades eram relembrados e reforçados em sua 

importância. As experiências de deslocamentos e migrações temporárias que 

foram tratadas anteriormente apresentam mais um elemento de reflexão que se 

relaciona com esse sofrimento vivenciado na busca pela formação superior.  

Todavia, esses enfrentamentos que, por vezes não são reconhecidos 

pelos professores não indígenas, levam os acadêmicos a estados de 

depressão e cansaço, como é o caso de Márcia que após transferir sua 

matrícula do curso de Medicina para Odontologia, preocupa-se com as aflições 

que surgem na etapa final de sua graduação:  
“Eu acho que cheguei no meu limite, fico tão nervosa. Eu amo fazer 
isso, não sei se foi tudo o que eu passei, agora no final eu não estou 
aguentando mais, estou no meu limite, são coisas bem pequenas que 
me irritam profundamente, tenho que tomar medicamento pra fazer a 
prova.(...) Eu sei que estou no meu limite. Inclusive o pessoal me deu 
um endereço pra eu falar com o médico, estou pensando em falar. Eu 



tô tão cansada, eu amo isso, mas ao mesmo tempo não amo. Você 
consegue entender? Eu quero estudar, mas não tenho força, de 
manhã eu não quero levantar da cama e eu sei que isso não é bom 
porque eu trabalho na área da saúde. Sei que isso não é bom, você 
tem que ter ânimo, mas também tenho muito orgulho das coisas que 
eu vivi e das coisas que eu consegui até hoje.”  
 

Mesmo diante da percepção sobre um esgotamento pessoal, a 

possibilidade de desistência diminui quando as conquistas pretéritas e futuras 

passam a ser referenciadas. A menção ao sofrimento que percebi recorrente 

entre meus interlocutores foi utilizada anteriormente por Paladino (2006) que, 

também entre os Ticuna identificou que o sofrimento aparecia como um 

elemento significativo de compreensão na formação educacional nas escolas 

da cidade.  

As percepções Ticuna sobre o “estudo” nas escolas da cidade é 

carregada de valor e também constituída de “sacrifícios” considerados como 

necessários para que de fato, tenham acesso e compreensão dos novos 

conhecimentos. A luta e o sofrimento relacionado pelos Ticuna à formação 

educacional aproximam-se do que presenciei entre os acadêmicos indígenas 

na UEL, entendendo que essa relação diz respeito às novas interações com o 

meio urbano e educacional, bem como pelo sentimento de solidão gerado pelo 

afastamento familiar e distanciamento nas relações com professores e alunos 

indígenas.  

Esse sofrimento que tem se destacado nas experiências de educação 

indígena – seja em sua formação básica ou superior – em um espaço cujas 

temporalidades e espacialidades contrastam com suas concepções de 

apropriação de lugares, construção de conhecimentos e redes de 

solidariedade, não se limita ao sofrimento entendido como marca negativa 

desse caminho de descobertas. Ao que considerou Paladino (2006) a 

importância desses sacrifícios e consequentes sofrimentos dão espaço para 

experiências potencializadoras do saber adquirido. No caso Ticuna, sofrimento 

e sacrifícios aparecem como legitimadores do acesso aos cargos públicos 

desejados. Entre meus interlocutores essa lógica do sofrimento não é tão 

diferente.  

Todavia, a mudança do olhar indígena para o sofrimento vivenciado na 

trajetória acadêmica, ocorreu, em sua maioria, após os primeiros anos de 

graduação, envolvendo tanto a permanência quanto as desistências 



temporárias e transferências, que por sua vez possibilitaram a experimentação 

de espaços e relações. Foi frequente no relato de muitos que as experiências 

acadêmicas os fizeram se repensar como Kaingang e Guarani, invertendo 

assim, os efeitos negativos das situações de preconceito:  
“Eu sabia que eu era índia, mas eu não sabia tão profundamente o 
que era ser índia, vim aprender agora, depois que eu saí da aldeia, o 
quanto é importante e gostoso em falar eu sou índia e tenho um 
objetivo. Hoje eu sei por que eu estou aqui, mas antes não. Ia pra 
escola, no ginásio e não tinha noção do que era ser índio, era muito 
vergonhosa, chorava.” (Raquel, Guarani).  
 

Nesse caso, parece existir uma percepção transformada sobre a própria 

identidade étnica. Na literatura antropológica Cardoso de Oliveira (1974; 1976) 

tratou da identidade como sendo resultado de uma relação contrastiva, onde 

um existe a partir do encontro e da negação do outro. Todavia, Novaes (1993) 

propõe pensar a autoimagem construída pelos sujeitos indígenas a partir de 

uma perspectiva que esteja além da delimitação das fronteiras contrastivas. 

Argumenta, então, que pensar a autoimagem indígena tendo como referência a 

reflexão sobre um possível jogo de espelhos possibilita olhar para as 

referências indígenas sobre si e sobre o outro de um modo mais aberto às 

inúmeras percepções que, conforme a autora, trata-se de percepções alteradas 

de acordo com o contexto e a situação vivenciada, constituindo uma variação 

de imagens positivas e negativas sobre si:  
“a auto-imagem de um grupo ou sociedade pode ser analisada a 
partir de um recurso metafórico: o jogo de espelhos. Quando uma 
sociedade focaliza outro segmento populacional, ela simultaneamente 
constitui uma imagem de si própria, a partir da forma como se 
percebe aos olhos deste outro segmento. É como se o olhar 
transformasse o outro em um espelho (...) cada outro, cada segmento 
populacional, é um espelho diferente, que reflete imagens diferentes 
entre si.” (NOVAES, 1993:107)  
 

Essa concepção do encontro de diferenças aciona novamente os 

sentimentos de medo e timidez já mencionados, deparando-se com o viés 

negativo desse olhar a partir de um reconhecimento da autoimagem como 

Kaingang, Guarani e mesmo como aluno indígena que o coloca em posição 

inferior à imagem construída dos não indígenas que, como relembrou a 

Kaingang Mariana, sempre foram considerados como “mais inteligentes”. No 

que se refere às vivências que tiveram meus interlocutores, essa primeira 

imagem de si que está relacionada ao medo e ao sofrimento, que, aliás, se 

apresenta apenas como um dos olhares possíveis e sob um determinado 



ângulo desse espelho. Isso é possível observar na fala de Raquel, colocada 

acima. Existe entre esses sentimentos uma reflexão sobre a força identitária e 

sobre as histórias de seus povos que, no mais das vezes, sobretudo nos 

bancos escolares passam despercebidas, conforme a colonização do 

pensamento escolar-acadêmico-científico (WALSH, 2009) que é potencializado 

quando se vive em um contexto territorial em que a ideologia do agronegócio 

exerce forte influência. Assim, para a Kaingang Marcela:  
“Aqui [na universidade] eu aprendi o quanto é importante ser índio, o 
quanto é importante minha cultura, o quanto é importante ser 
Kaingang, como é importante eu comer fubá torrado. É meu, sabe! 
Por a gente morar em cidadezinhas próximas à aldeia, eles 
discriminam muito a gente (...), nisso a gente vai se reprimindo (...). 
Não tem nenhum problema em ser índio, mas quando a gente não 
tem noção, vixe dá vergonha mesmo”  
 

Essas considerações de Marcela e Raquel sobre o processo de 

reconhecimento como indígenas diante dos diferentes valores observados na 

sociedade não indígena, bem como a afirmação declarada de seus valores 

culturais e identidade étnica se apresenta em outras tantas trajetórias. Em 

algumas situações que presenciei entre os Kaingang e Guarani que “prolongam 

a graduação”, a segurança em afirmar-se pertencente a um grupo étnico 

ocorre, além do que já foi observado por Amaral (2010) no caso da presença 

familiar, também através do reconhecimento desses Outros – outros sujeitos e 

outros saberes – pois como sugere Novaes: “no jogo de espelhos, cada 

imagem refletida corresponde a uma possibilidade de atuação. A avaliação 

desta atuação pelo grupo leva à formação de uma nova imagem, que, por sua 

vez, possibilitará uma nova atuação” (NOVAES, 1993:109)  

A dinâmica de imagens, autoimagens e de reconhecimentos propiciados 

pela reflexão sobre si e sobre seus Outros, alterou o sentido do sofrimento 

acadêmico, positivando, assim, sua autoimagem Kaingang e Guarani. Desse 

modo, meus interlocutores indicam, de modo sutil em seus percursos escolares 

e acadêmicos, que o sofrimento passou a representar uma potência 

transformativa da maneira que se colocam frente às experiências acadêmicas.  

Essa potência transformativa reelabora a experiência do sofrimento, 

dialoga estritamente com a autoimagem e consequentemente com os 

caminhos de uma “nova atuação” acadêmica e profissional. Essas associações 

foram percebidas quando passei a questioná-los sobre as motivações que os 



faziam permanecer na Universidade “prolongando” sua trajetória nos diversos 

enfrentamentos. Mesmo com as particularidades étnicas, de deslocamento ou 

de percursos acadêmicos, destacou-se entre eles o comprometimento em 

enfrentar os medos e os sofrimentos, colocando-se como agentes 

transformados e transformadores.  

Com um percurso que vai de uma instituição a outra, desistência e 

retorno, mas sempre em busca do sonho médico é que Raquel entende os 

desafios passados como momentos que reforçam seu desejo em poder se 

declarar como uma médica guarani2. Compreende-se que o desejo de Raquel 

não se restringiu ao plano político de uma coletividade indígena, tratou-se, 

sobretudo, da reafirmação de suas potencialidades como acadêmica e 

profissional guarani:  
“Na UEM são muito elitistas, eles se acham os donos do mundo (...) 
eles não aceitam índio lá, fui chamada de cara de pau, que eu tinha 
desistir, que eu era uma cara de pau de estar lá, logo de cara quando 
eu cheguei já fui humilhada. Foi humilhação atrás de humilhação (...). 
Até que ano passado eu falei ‘não, vou ter que dar um jeito na vida’ 
porque se for pra ficar aqui tentando o primeiro ano o tempo todo eu 
volto pra lá de novo [para a UEL], aí eu voltei (...).O que bate forte 
mesmo é que eu quero ter o respeito pra hora que eu chegar e 
defender o índio, a pessoa falar ‘ah com essa aí eu não posso falar 
qualquer coisa porque ela não é qualquer uma’ (...). E outra, tô 
sofrendo tanto, vai pra 12 anos já essa batalha dura que no fim eu sei 
que vai ser recompensada, que vai ser uma vitória muito bonita, é 
provar tanto pra mim quanto para os outros, porque eu sei que tem 
gente aí que quer ver a gente fora. Isso que eu quero provar! Por 
mais difícil que seja, a gente vai sair daqui, eu já passei tanto e eu 
quero esfregar na cara de alguns, uns que a gente nem sabe quem, 
principalmente de uma professora lá de Maringá.”  
 

Sair da UEM não foi, para Raquel, um modo de desistir do enfrentamento, 

mas de retornar ao seu enfrentamento inicial no curso de Medicina da UEL. 

Quanto às suas experiências iniciais e da rejeição sofrida por professores e 

acadêmicos não indígenas do curso, Raquel disse-me inúmeras vezes que 

retornar para a UEL representa também um modo de “limpar sua imagem no 

curso”, ressaltando sempre a necessidade em passar por esse desafio antes 

de finalizar essa “batalha”. O compromisso em retornar para a UEL e se 

colocar frente aos medos e problemas aparece como uma possibilidade de 

evidenciar para acadêmicos e profissionais a alteração do sentido de seu 

sofrimento em poder de ação transformativa.  

																																																													
2 Raquel ingressou na UEL, no curso de medicina no primeiro Vestibular, em 2002. Passou por um tempo na T.I., na 
Universidade Estadual de Maringá e por fim, retornou para a UEL em 2012.  



As categorias aqui destacadas – sonho, prestígio e sofrimento – 

provocam um questionamento que não se limita às apropriações de 

espaço/tempo ou mesmo das situações de preconceito. Considero que pensar 

a lógica de permanência acadêmica de Kaingang e Guarani a partir dessas 

categorias que me apresentaram, proporciona um campo de reflexão para 

compreender o que motiva o prolongamento propositalmente ou não no tempo 

de graduação.  

 

3. Afastar-se é permanecer: quando a categoria de evasão é contestada. 
 

As experiências acadêmicas certamente não se limitam à permanência, a 

evasão é também um elemento de real importância para pensar o tão 

questionado “prolongamento da graduação”, bem como os desejos e vivências 

que surgem nesse novo momento.  

Durante aproximadamente 10 anos, os esforços da CUIA estiveram 

voltados para pensar o ingresso e a elaboração do vestibular. Entretanto, 

novos esforços foram necessários, pois se tornaram constantes o abandono do 

curso e os trancamentos3. Em algumas situações o abandono era de curta 

duração, passando um ou dois meses fora da universidade. Diante disso, 

alguns mecanismos foram criados para que a evasão não tomasse grandes 

dimensões – a possibilidade de transferência interna e externa foi uma delas. 

Para Rodrigues e Wawzyniak (2006) que acompanharam de perto esse 

período, consideram os seguintes pontos como potenciais fatores de abandono 

do curso:  
“dificuldades de entendimento do conteúdo de algumas disciplinas, 
consideradas difíceis também pela maioria dos alunos não índios; 
distanciamento da família que permanece residindo na TI; falta de 
apoio e acompanhamento das instituições onde estão matriculados; 
sentimento de isolamento e discriminação; dificuldades financeiras para 
manutenção na cidade mesmo com a bolsa auxílio, considerada 
insuficiente; insatisfação com o curso que não corresponde às 
expectativas; falta de apoio das lideranças e da comunidade para 
estudar na universidade; falta de apoio da FUNAI; falta de apoio da 
família, especialmente no caso das mulheres que, na maioria das 
vezes, enfrentam conflitos conjugais” (RODRIGUES & WAWZINYAK, 
2006:21-22). 
 

																																																													
3 Uma das dificuldades apresentadas pelos técnicos administrativos é que grande parte dos alunos não fazem o 
trancamento da matricula, apenas retornam para as T.Is. 



Conforme dados apresentados por Novak (2007), referentes à relação de 

candidatos inscritos nos vestibulares de 2002 até 2007, o trânsito entre cursos 

e instituições apresentava-se nas universidades do Paraná a seguinte situação:  
“Dos candidatos que se inscreveram para os vestibulares, 98 fizeram 
a seleção mais de uma vez. Destes, 41 candidatos fizeram 
vestibulares sempre para a mesma instituição e 57 para instituições 
diferentes. Com relação aos cursos escolhidos, observa-se que até 
2005 – último ano em que os candidatos escolhiam o curso no 
momento da inscrição para o vestibular – dos 66 candidatos inscritos 
em mais de um vestibular, 38 mudaram de curso e de área de 
conhecimento, 14 mudaram de curso e permaneceram na mesma 
área e 14 deles prestaram vestibulares sempre para o mesmo curso.” 
(NOVAK, 2007:106-107)  
 

Novak (2007), Paulino (2008) e Amaral (2010) observaram que uma das 

tentativas de evitar a desistência seria a escolha da Universidade mais próxima 

da Terra Indígena, pois os laços familiares e comunitários seriam um dos 

fatores de fortalecimento da permanência. Em uma atualização de dados, dos 

59 alunos matriculados na UEL de 2002 até início de 2013, 18 evadiram-se dos 

cursos da UEL e retornaram para suas aldeias. Desse total, treze estavam nas 

T.Is e quatro prestaram um novo vestibular em outras universidades. Desse 

modo, seriam treze pessoas que se aproximariam do perfil que a princípio 

delimitei. Todavia, não me foi possível ter acesso a todos eles, reduzindo, 

então, meu círculo de interlocutores a seis e para este artigo optei por 

selecionar três deles. 

Um primeiro questionamento que pode ser feito com relação à “evasão” é 

se não há um rompimento dos laços políticos e expectativas e, ainda, se esses 

alunos não passam a ter seu status diminuído na aldeia, criando um 

rebaixamento relativo. Certamente há uma mudança nos olhares e comentários 

feitos sobre os alunos que não continuam no curso. Essa mudança é 

observada por Amaral (2008) e mencionada por meus interlocutores – os que 

estão matriculados e os “evadidos”. Entretanto, não se trata de penalizar 

aqueles que voltam para a aldeia sem terminar a graduação. Há entre essas 

perspectivas e a postura de quem volta um caminho que deve ser considerado. 

Para o Kaingang Marcos, que possui uma grande experiência em 

diferentes trabalhos e situações, a preocupação acadêmica se divide com a 

escola, como é o caso também de outros alunos. Em seu caso essa 



responsabilidade aumenta por ser o único professor de uma escola que se 

mantém sem recursos estaduais, apenas pelas mãos dos próprios Kaingang:  

 
“Pra mim tá difícil, tô querendo fazer [a graduação] à distância, 
porque aí é uma ou duas vezes por semana. Quando eu estava indo 
[para Londrina] eu morava em Lerroville, agora faz um ano que mudei 
pra cá aí fica mais complicado pra mim. Se tivesse um transporte pra 
levar a gente aí ficaria mais fácil. (...) Tinha uma pessoa lá dentro da 
prefeitura, que sempre ajuda o pessoal aqui da comunidade, que tava 
vendo um lugar pra mim trabalhar lá dentro da prefeitura, pra eu 
terminar meus estudos. Mas eu penso também nos meus alunos, 
porque se eu sair de lá ninguém vai me substituir. Quando o diretor 
sai eu fico como diretor também. Quando tem alguma coisa pra 
buscar aqui [na Sede] eu que venho, quando é pra levar alguma coisa 
lá pro Barreiro [outra divisão nos limites de Apucaraninha] eu que vou 
levar. (...) Precisa sim de outro professor, mas não tem ninguém, 
ninguém quer ir” (Marcos, Kaingang)4. 

 

Do período em que esteve na Universidade, Marcos destaca que as 

experiências lá apreendidas foram levadas para suas práticas cotidianas em 

seus estudos e com seus alunos em aula.  

A volta para aldeia acontece de modo um pouco diferente para os 

Guarani. Miguel e Fernanda não desempenhavam nenhum trabalho na aldeia 

quando iniciaram a vida acadêmica. Com a mudança para a cidade e com os 

gastos que passaram a ter, buscaram trabalhos temporários. Miguel trabalhou 

em bares e restaurantes, e seu último trabalho na cidade foi em uma 

metalúrgica. Com seu retorno para a aldeia, em 2013, começou a trabalhar 

como professor temporário na escola da T.I. Yvy Porã. 

Disse-me ser esse seu melhor momento, já que, ao começar a trabalhar 

na escola, teria descoberto o que realmente lhe dava prazer. Envolvido com a 

política da aldeia e com a escola sentiu-se mais motivado para continuar a 

graduação, desde que não precise mudar para a cidade novamente, lembrando 

que esse período lhe desencadeou um início de depressão. Fato não tão raro 

entre os alunos indígenas. 

As marcas de transformação na relação com a universidade são também 

identificadas na trajetória de Fernanda que, como outros alunos, considera a 

desistência apenas temporária. Fernanda se programava para iniciar um 
																																																													
4 Filho de pai fulni-ô e mãe kaingang, Marcos se sente pertencente aos kaingang, já que seu processo de socialização 
aconteceu entre eles. Marcos trabalha na T.I. Serrinha – uma nova aldeia que se formou em 2010 com famílias 
kaingang da aldeia Sede. A escola, multisseriada, tem apenas Marcos como professor e uma turma com doze alunos, 
sendo ele quem também assume a função de diretor quando este não está. 



projeto de oficinas nas escolas de Yvy Porã e Laranjinha voltadas para o 

ingresso na Universidade. Pensavam, por exemplo, em oferecer oficinas de 

interpretação de texto e redação. Houve grande procura por essa proposta, 

entretanto, poucas pessoas manifestaram interesse em contribuir nessa 

construção. Sem um corpo consolidado de pessoas para ministrarem as 

oficinas e falta de material, Fernanda recorreu aos caciques para tentar 

negociar algum caminho que pudesse garantir a efetivação do projeto.  

Essa ideia surgiu quando nas reuniões com alunos indígenas na UEL os 

professores componentes da CUIA falavam sobre a necessidade de uma 

preparação pré-vestibular nas aldeias. Conta que em um dos Vestibulares a 

prova da redação pedia para que fizessem um outdoor convidando os não 

indígenas para uma festa indígena. Contudo, ao final da prova, muitos diziam 

que não haviam feito a redação porque não sabiam o que era outdoor. 

Fernanda viu então a necessidade em fazer um curso de licenciatura, 

considerando mais significativa sua colaboração do que continuar na área da 

saúde. Esse novo tempo na aldeia é percebido por Fernanda como necessário:  
“Vou ficar um ano descansando. Eu já estava cansada mesmo. Ano 
que vem vou fazer de novo! Eu vim embora antes de ficar doente, ele 
[Miguel] estava entrando em depressão já, aí falamos pra ele voltar, o 
pai dele já arrumou trabalho pra ele também.A universidade é um 
sonho, sonho de fazer, chegar até o fim e pegar o diploma, um sonho 
que vai me dar condições de contribuir aqui na terra indígena. Esse 
curso de Pedagogia é mais para contribuir com a aldeia mesmo.” 

 

O que me chama atenção nas experiências vivenciadas por quem 

retornou para a aldeia num processo de “afastamento” é perceber os efeitos da 

vida acadêmica no cotidiano das aldeias, resultando não num processo de 

estrangeirismo (o perigo de se tornar um estranho). Ao contrário disso, percebo 

este momento como um processo de estranhamento de si próprio para aí então 

refletir de uma outra maneira sobre as experiências, traçando estratégias 

possíveis de transformação não só do social/coletivo, mas também de si. 

Exprime-se nessa liminaridade uma espécie de dádiva em suspensão, 

entendendo que, por um lado, não houve a retribuição, mas que por outro lado 

não foi oficializado o rompimento da relação de troca, como se estivesse 

apenas temporariamente suspensa. Há uma espera de ações e reações – por 

parte de parentes, cacique e dos próprios alunos – à situação de afastamento, 



voltando para a Universidade com uma perspectiva restaurada da 

permanência, da conclusão e do “retorno” à aldeia. 

 
4. O tempo, a intenção e os sentidos. 

Para muitos de meus interlocutores as experiências acadêmicas foram 

marcadas por descobertas não apenas de uma nova rotina que oferecem a 

cidade e a universidade, mas de experiências que afetam a própria 

temporalidade que, por sua vez, não se trata nem de um tempo institucional, 

pois não o seguem de acordo com o estipulado, tampouco o tempo da aldeia, 

já que mesmo quando reconhecido em sua diferença, essa temporalidade não 

é tomada como referência pela universidade.  

Durante o tempo de pesquisa foi possível identificar que o prolongamento 

da graduação é motivado, em sua maioria, por alguns aspectos relacionados à 

autoimagem, construção da própria história, dentre outras questões que, por 

vezes não são totalmente compreendidas por todos os grupos de 

representação institucional que se relacionam com os acadêmicos indígenas. 

De um lado, há uma cobrança institucional, seja ela através de órgãos internos 

da Universidade (CUIA e PROGRAD, entre outros) ou de professores e 

colegiados cujos cursos recebem acadêmicos indígenas. Do outro, encontram-

se acadêmicos que, ao ingressar no ensino superior e transformar suas formas 

de deslocamento e relação com a cidade, buscam por novas descobertas e 

experiências. Sem esquecer que há, ainda, a cobrança dentro das T.Is, feita 

principalmente por caciques e lideranças. 

Esses trajetos entre cursos e universidades que foram proporcionados 

pela CUIA, através da flexibilização de regras acadêmicas, sendo imaginadas 

para diminuir o índice de evasão, tornou-se um novo ponto de preocupação por 

parte dos membros da Comissão, pois agora tanto a evasão quanto a 

transferência aparecem como mecanismos acionados pelos acadêmicos 

indígenas para deslocarem-se na temporalidade racionalizada da academia, de 

certa forma tornando-a menos imperativa. 

Entre os anseios e preocupações dos Kaingang e Guarani em seus 

trajetos acadêmicos, a utilização do tempo/espaço e dos saberes é 

constantemente referenciada por eles, contudo, diferentemente do modo como 



é esperado pelas instâncias institucionais. Osias Sampaio, jornalista Guarani 

formado na UEL, percebe essa situação da seguinte maneira:  
“no ensino superior há uma carga de conceitos e novas ciências que 
exigem um grau maior de atenção e domínio de leitura. Outra coisa é 
termos que nos adaptar rapidamente a memorizar endereços, 
códigos e senhas para tudo, agendar compromissos e aprender 
coisas corriqueiras (...). Essas pequenas frações se somam e 
interferem nos resultados acadêmicos.” (SAMPAIO, 2009:128).  

 
Movimentar-se nesse cenário de inúmeras linguagens desconhecidas 

requer certamente um processo de aprendizagem que considere as 

particularidades dos grupos étnicos que estão ocupando os espaços da 

universidade. Todavia, prevalece a máxima que consiste na rápida adaptação 

dos acadêmicos indígenas na organização universitária, criando uma relação 

apressada dos sujeitos com os espaços e saberes, conforme menciona 

Eduardo:  
“Dificuldade existe pra todo mundo, não só pra nós, mas pra você se 
acostumar aqui foi um fator; pra saber a rotina da cidade foi outro 
fator; pra saber da política dentro da universidade foi outro fator; pra 
saber a política dentro do curso foi outro fator. Até entender isso leva 
muito tempo, a gente não está acostumado com isso.” (Eduardo, 
Guarani)  
 

Tentar o diálogo entre o tempo instituído (regularmente previsto) e o 

tempo vivido pelos acadêmicos indígenas se apresenta como um desafio 

àqueles que começam a ser questionados sobre sua permanência na 

universidade por um “longo tempo”. 

Mesmo enfatizando a importância de se estender a permanência na 

universidade pelas questões expostas no relato de Eduardo, isso também não 

se apresenta como um elemento de forte interesse para os acadêmicos, já que 

o sonho começa a ser adiado.  

Para Raquel, que cursa Medicina há 11 anos, o prolongamento do curso 

tornou-se um fardo. Porém, é esse mesmo prolongamento que lhe propicia a 

construção de outros olhares sobre si mesma e sobre o mundo. Em outras 

palavras:  

 
“Você pensa que eu não fiquei angustiada de ter feito outros 
vestibulares, de ter dado essa estacionada? Eu fico angustiada com 
isso, já era pra eu ter terminado, já era pra estar na aldeia ajudando, 
mas Deus sabe de tudo, passei por coisas assim, que, só Deus (...) 
Esse tempo não foi a toa, estou aprendendo mais, aprendendo a 
entender as pessoas, a me entender né, porque até um tempo atrás 



eu não me entendia (...). O índio tem dificuldade de acompanhar 
mesmo, aí tem índio que se afasta, reprova por falta, aí é onde a 
universidade não está preparada nisso, pra dar esse apoio, não 
adianta forçar que a gente não vai conseguir, nós temos o nosso 
tempo e a universidade não entende isso. Aqui a gente tem esse 
problema, na UEM também, nas outras universidades também, aí 
você não sabe porque o índio voltou embora pra aldeia correndo”.  

 
A flexibilização de regras para acadêmicos indígenas representa, de fato, 

um elemento significativo para garantir a permanência. Todavia, a flexibilidade 

possui limites que impedem uma negociação mais ampliada entre saberes e 

modos de organizar o tempo e o espaço. Tais desencontros podem ser 

pensados conforme apresenta Evans-Pritchard sobre o tempo entre os Nuer:  
“Os Nuer não possuem uma expressão equivalente o ‘tempo’ de 
nossa língua (...). Não creio que eles jamais tenham a sensação de 
lutar contra o tempo ou de terem que coordenar as atividades com 
uma passagem abstrata do tempo (...) os acontecimentos seguem 
uma ordem lógica, mas não são controlados por um sistema 
abstrato.” (EVANS-PRITCHARD, 1978:116).  
 

Considerando esse desafio do tempo instituído, chamado por Evans-

Pritchard de “sistema abstrato” de controle, e atentando ao fato de que ele é 

resultado de um espaço determinado – no caso, a Universidade – é possível 

observar o surgimento das (re) ações indígenas que inserem essa 

temporalidade e espacialidade em seus sistemas de significação e de 

intencionalidades.  

Localizados no espaço em que a determinação temporal é o principal 

meio de controle dos sujeitos universitários, os Kaingang e Guarani buscam 

tomar para si o controle do próprio tempo, pois, como me disse um acadêmico 

kaingang, “o índio gosta de fazer as coisas com calma, não dá pra fazer 

correndo que faz errado”. 

Nessa tentativa de tomarem o controle do tempo, é possível se aproximar 

do que Ortner (2007) interpretou como o poder da ação na estrutura. A ação 

indígena surge não apenas com as reflexões de autoimagem ou mesmo da 

persistência em perseguir projetos que, por vezes, não dialogam com a 

estrutura hegemônica. Há, mais que isso, uma forma de re-agir às situações 

postas pela estrutura universitária através do que prefiro chamar de 

enfrentamento5 

																																																													
5 Interpretar essas ações e reações ao que está solidificado no espaço acadêmico como “resistência” é não considerar 
os interesses em se apropriar também dos conhecimentos do não índio, isto é, resistir implica em não aceitar. Ao 
contrário disso, essa experiência apresenta o interesse de acadêmicos em se apropriar de determinados códigos. 



Para tanto, sugiro pensar nas concepções acerca do conhecimento 

adquirido nesse caminhar de sofrimento, desejos, projetos e enfrentamentos de 

uma construção de saberes colonizadores. Essas experiências destacadas 

anteriormente demonstram que a vida acadêmica dos Kaingang e Guarani é 

constituída por marcas de preconceito e de invisibilização da própria história 

por conta de uma construção hegemônica de conhecimentos cujo referencial 

afasta-se do universo indígena.  

Dentro desse quadro de desigualdades geradas no sistema de ensino há 

um modo de viver kaingang e guarani que imprime sentido a esse caminhar 

universitário. As possibilidades já expostas aqui de experimentar a vida na 

cidade e na universidade, ao ampliar as vivências dentro de uma lógica 

organizacional que difere do que é encontrado nas aldeias, é percebida entre 

meus interlocutores como um meio de experimentar aquilo que é diferente. 

Ainda que essas novas vivências sejam acompanhadas de perto pelo 

sofrimento, reconhecem-nos como parte de um processo de aprendizagem. 

Esse fenômeno é relacionado por Paladino (2006) como um estágio de 

liminaridade, nos termos definidos por Turner (1975), em que o rito de 

passagem para a vida adulta é marcado, entre os Ticuna, pelo sofrimento, que 

é entendido como necessário para alcançarem seus objetivos principais, em 

outras palavras, é como um estágio necessário para o alcance de um status 

desejado.  

As possibilidades de experimentação dos prazeres e perigos encontrados 

nesses dois espaços, ao conferir novos valores aos sujeitos que neles se 

inserem, geram também um cenário de reflexões acerca do que se está 

vivendo. As estruturas de um poder que é desigualmente distribuído na 

universidade não fazem de meus interlocutores meros reprodutores dessa 

ordem observada e vivenciada, tampouco assimiladores de um conhecimento 

que solapa todos seus saberes anteriores, tornando-os “novos brancos”.  

Sobressai em suas trajetórias, a apropriação de lógicas, códigos, posturas 

encontradas na cidade e no meio acadêmico que os coloca diante de uma 

realidade cujas bases colonialistas destacam-se ainda na construção do 

																																																																																																																																																																																			
Assim, considero o termo “enfrentamento” com maior amplitude para pensar o caso do Paraná, inclusive para pensar 
a agência indígena em situações de preconceito. Uma experiência de resistência somada ao enfrentamento é 
vivenciada pelo movimento Zapatista no México que construindo um modo autônomo de escola e educação 
trabalham com outra lógica temporal, organizacional, etc. 



conhecimento. Todavia, as perspectivas encontradas nesse meio dialogam 

com a compreensão de Sahlins no que se refere aos sentidos atribuídos ao 

que é vivido: “meu interesse em algo não é a mesma coisa que seu sentido” 

(SAHLINS, 2008:310).  

O viés crítico e a permanente contestação da ordem estabelecida – mas 

que se deseja vivenciar – questiona o próprio poder estrutural, pois mesmo 

com suas determinações e controles, os interesses indígenas colocam-se 

como marcadores de transformação do conhecimento que foi apreendido. Isto 

é, trata-se de uma contestação que significa se apropriar de novos códigos e 

posturas de outro espaço com novas categorias temporais que passam a 

receber outros sentidos: “Aprender no es simplemente conocer y dominar la 

técnica. Es saber reinventarla, hacer de ella un medio creativo más que 

repetitivo” (RENOLDI 2010:104).  

Ir além dessa repetição da ordem acadêmica, de sua mera reprodução, é 

subverter os sentidos dos conhecimentos de mundo ali apreendidos. Desse 

modo, os rumos da educação superior passam a ser reinventados para que 

adquiram uma significação própria. Esses saberes – sobre si e sobre o mundo - 

transformados constroem caminhos em que a “ida e volta” dos saberes 

marcam o poder da prática e da (re) ação indígena frente às mais diversas 

tentativas de continuidade de colonização de suas histórias.  

 
Notas finais 

Transformar sofrimentos em estímulos de forma desafiadora faz com que 

persistam no enfrentamento da vida acadêmica. Essa foi uma das estratégias 

que surgiu em meio ao próprio processo de valorização de si e de suas 

histórias. A reflexão sobre a autoimagem envolveu a construção de novos 

corpos e posturas, considerada necessária e parte da experiência acadêmica. 

Desse modo, o que esses percursos de “prolongamento” demonstram é que se 

faz necessária a compreensão dos processos particulares de familiarização e 

subversão de ordens e interesses. 

 
 
 
 



Referência Bibliográfica 
AMARAL, W.R. As trajetórias dos estudantes indígenas nas universidades 
estaduais do Paraná: sujeitos e pertencimentos. Tese (Doutorado em 
Educação) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. 
ASSIS, V. Mito e História nas Narrativas dos Guaranis da Bacia do 
Paranapanema. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
EVANS-PRITCHARD, E.E. (1978). Os Nuer. São Paulo: Perspectiva. 
NOVAES, S.C. (1993) Jogo de espelhos. São Paulo: EDUSP. 
NOVAK, S. Política de ação afirmativa: a inserção dos indígenas nas 
universidades públicas paranaenses. 2007. Dissertação (Mestrado em 
educação) - Universidade Estadual de Maringá. Maringá, 2007. 
ORTNER, S. (2007). Poder e Projetos: reflexões sobre a agência. In: GROSSI, 
M.P.; ECKERT, C.; FRY, P. (Comps.). Conferências e diálogos. Saberes e 
práticas antropológicas. Brasília: ABA; Blumenau: Nova Letra. 
PALADINO, M. Estudar e Experimentar a cidade: Trajetórias sociais, 
escolarização e experiência urbana entre “Jovens” indígenas ticuna, 
Amazonas. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. 
PAULINO, M. Povos indígenas e ações afirmativas: o caso do Paraná. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 2008. 
RENOLDI, B. (2010). “Persona, agencia y estado: rutinas de instrucción judicial 
en el proceso federal argentino”. Cuadernos de Antropología Social 32, 95-120. 
RODRIGUES, I.C.; WAWZYNIAK, J. V. (2009).Inclusão e permanência de 
estudantes indígenas no ensino superior público no paraná: reflexões. 2006. 
Disponível em: <www.acoesafirmativas.ufscar.br/relatorioCUIA.pdf>. 
[Consultado em: 10 de setembro de 2015]  
SAHLINS, M. (1997). O pessimismo sentimental e a experiência etnográfica: 
por que a cultura não é um "objeto" em via de extinção, parte II. Mana, Rio de 
Janeiro, vol.3 n.2, abr. p.41.  
_______ (2008) Cultura na Prática. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 
SAMPAIO, O. R. A. (2010) A universidade como área de influência: o olhar de 
um Guarani sobre sua trajetória acadêmica. In: NOVAK, M. S. J. e outros. 
Educação Superior Indígena no Paraná. Maringá: EDUEM. 
TOMMASINO, K. A história dos Kaingang da bacia do Tibagi: uma 
sociedade Jê meridional em movimento. Tese (Doutorado em Antropologia 
Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 
WALSH, C. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir 
e re-viver. In: CANDAU, V. L. (comp.). Educação intercultural na América 
Latina: entre concepções, tensões e propostas. 2009. 
WAWZYNIAK, J. V. Esboço de uma reflexão sobre a presença de índios no 
ensino superior no Paraná. In: NOVAK, M. S. J. e outros (2010). Educação 
Superior Indígena no Paraná. Maringá: EDUEM. 
 
 


