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Resumo: O acesso à educação superior no Brasil, historicamente se constituiu em 
um desafio a ser superado. A democratização do ensino superior tem sido 
constantemente discutida durante as últimas décadas tendo como foco a urgência 
da implementação de políticas públicas que garantam o acesso e à equidade. As 
reivindicações dos movimentos sociais, em especial de negros e indígenas 
pressionaram o Estado brasileiro para que fossem implementadas políticas públicas 
de ações afirmativas para garantir o acesso de negros, indígenas e também dos 
egressos de escolas públicas, a esse nível de ensino. Este artigo tem como objetivo 
de analisar as políticas de ações afirmativas e o acesso da população indígena nas 
universidades do município de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul – Brasil. 
O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, análise de fontes 
documentais e legislações específicas dos programas de acesso e permanência. O 
acesso de jovens indígenas geram inúmeros desafios para a universidade, entre 
eles destaca-se a permanência. O acompanhamento e a avaliação dos programas 
de assistência estudantil se constituem uma das estratégias que poderão contribuir 
para o êxito desses acadêmicos, sem excluir a necessidade de outros mecanismos 
que possam garantir a permanência, o êxito acadêmico e o fortalecimento identitário. 
 
 
Palavras-chave: Educação superior. Ações Afirmativas para Indígenas. Acesso e 

permanência. 
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Introdução 

 
 

Este trabalho tem o intuito apresentar as ações afirmativas destinadas à 

população indígena para o acesso à educação superior no município de Dourados - 

MS e mostrar qual a visão dos egressos, que foram beneficiados com essas ações, 

no que tange a sua efetividade e alcance, com o escopo de identificar se essas 

medidas garantem o acesso e a permanência. A literatura sobre a implementação de 

ações afirmativas no Brasil é vasta e aponta diferentes nuances no desenho dessas 

políticas, entre as quais se destacam os estudos sobre as desigualdades raciais, 

que revelam a incapacidade de inserção dos negros e indígenas na sociedade 

brasileira e compromete o projeto de construção de um país democrático e com 

oportunidades para todos (PAIXÃO; CARVANO, 2008), as desigualdades de acesso 

à educação superior e as políticas de ação afirmativa (HERINGER, FERRERIA, 

2009; DAFLON, FERES JÚNIOR, CAMPOS, 2013), a  atuação do Movimento Negro 

na luta por políticas de promoção da igualdade racial (GONÇALVES; GONÇALVES, 

2000; SANTOS, 2007; GOMES, 2011) e na última década, amplia-se o campo da 

pesquisa  sobre a inserção de indígenas na educação superior, por meio das 

políticas afirmativas e experiências focalizadas para esse público (VIANNA, et al 

2014).  

O acesso e a permanência de indígenas na universidade, além de atender o 

preceito constitucional da igualdade formal pode ser uma estratégia para questionar 

e subverter a hegemonia branca, visto que historicamente os indígenas estiveram 

alijados desse nível de ensino. 

 Sabemos que muitos desses indígenas deixam suas origens onde 

conviveram grande parte de sua vida como a família, sua aldeia e até mesmo alguns 

deles mudam de cidade para ingressarem no curso superior ainda muito jovens, sem 

muita experiência e contato com a cidade e com a escolarização formal, uma vez 

que grande parte das aldeias e reservas indígenas contam com escolas de ensino 

fundamental e apenas algumas delas com o ensino médio.  

Esses jovens indígenas iniciam seus cursos de graduação com o objetivo de 

se dedicarem por alguns anos a adquirir uma profissão que possa alavancar seu 

futuro e o daqueles que estarão ao seu redor. Em alguns casos, os estudantes 

indígenas não têm condições de se manterem no período do curso, pois  dependem 
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do apoio da família ou passam a encarar uma dupla jornada de estudos e trabalho, 

enfrentando dificuldades não só no âmbito financeiro, mas também quanto as 

mudanças pedagógicas, os fatores psicológicos e emocionais, demonstrado pelo 

distanciamento da família,  e o físico, que diante dos problemas já citados refletem 

no corpo do estudante indígena através de adoecimento, fraqueza e desânimo, 

acarretando déficit no aprendizado e até mesmo a evasão da universidade e do seu 

objetivo. Nesse contexto, propomos uma reflexão sobre os desafios que as IES 

devem enfrentar para garantir a permanência e o êxito acadêmico dos indígenas que 

acessam à universidade. 

 

O acesso dos povos indígenas à educação superior em Mato Grosso do Sul: 
entre a permanência material e simbólica 

 

No Mato Grosso do Sul, a população que se autodeclara negra (soma dos 

pretos e pardos) representa 48,49% da população. Os brancos representam 47,29% 

e a população indígena é representada por 2,99%. Em Dourados, a segunda maior 

cidade do Mato Grosso do Sul, 3,48% da população é indígena. Observa-se que o 

percentual da população indígena de Mato Grosso do Sul (2,99%) está cima dos 

dados do Brasil (0,43%), ou seja, quase três vezes mais. Verifica-se que a somatória 

daqueles que se identificam como pardos, negros e indígenas compõe 51,48% da 

população do Estado do Mato Grosso do Sul. Questiona-se: Este percentual está 

proporcionalmente representado no campus?  

Os estudos sobre o acesso da população indígena na Educação Superior 

demonstram que tem aumentado o número de acadêmicos, nesse nível de ensino, 

embora não represente a proporção da população indígena brasileira. Segundo os 

estudos de (BRAND; NASCIMENTO; URQUIZA, 2009), em 2006 no Mato Grosso do 

Sul, havia em torno de 390 acadêmicos indígenas e, em 2008 estimavam-se em 

600, mais que o dobro de matrículas. O censo do IBGE (2010) indica o total de 

11.295 matrículas de indígenas no Brasil e 736 no estado de Mato Grosso do Sul. 

Há que se considerar que além garantia de reserva de vagas pelo sistema de cotas, 

as IES precisam de ações específicas, levando em consideração a condição 

diferenciada desses sujeitos e com a existência dos pertencimentos construídos por 

eles, fundamentais para garantir sua permanência na universidade.  
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As disparidades do acesso entre pertos, pardos, brancos e indígenas 

encontram-se em todos os níveis da educação e se distanciam na educação 

superior, conforme mostra a tabela 1. 

 
Tabela 1 - Pessoas que frequentavam nível superior de graduação por cor ou 

raça em 2010 

Cor ou raça Brasil e Unidade da Federação 
Brasil Mato Grosso do Sul 

Total 6.197.318 90.436 
Branca 3.906.166 54.964 
Preta 330.130 4.127 
Amarela 92.116 1.485 
Parda 1.857.577 29.123 
Indígena 11.295 736 
Sem declaração 35 - 

Fonte: IBGE (2010).  
 

As pesquisas realizadas por Amaral (2010) e Cordeiro (2008) assinalam que 

apesar dos avanços promovidos pelas políticas afirmativas ainda permanece o 

desafio para o aprimoramento de mecanismos, a intensificação de ações e debates 

para minimizar os preconceitos e para que de fato e de direito, os indígenas sintam-

se pertencentes ao espaço acadêmico e, desse modo, possam com a presença, 

conhecimento e cultura contribuir para a democratização dos setores e áreas que 

compõem a universidade hoje. 

Apesar de o Estado de Mato Grosso do Sul ter sido um dos pioneiros no 

país a implantar as ações afirmativas na Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul (UEMS), que prevê a reserva de vagas para negros e indígenas na 

universidade1, é sabido que somente o ingresso nas universidades não foi suficiente 

para realizar a transformação social que se esperava (não só no estado de MS como 

em todo o país), visto que os estudantes encontraram sérias dificuldades para 

permanecer e concluir a graduação, devido a diferentes fatores, conforme já 

apontamos no texto. 

Assim, outras ações afirmativas se fizeram necessárias para garantir, não só 

o ingresso, mas a permanência e a conclusão da graduação pelos estudantes 

indígenas, a fim de garantir o direito à educação superior pública e de qualidade a 

                                                
1 As Leis Estaduais Nº 2.589, de 26/12/2002 dispõe sobre a reserva de vagas para indígenas e a Nº 
2.605, de 06/01/2003 dispõe sobre a reserva de 20% das vagas para negros na UEMS. Disponível 
em: <http://www.uems.br/proe/nulen/atos_legais.php >. Acesso em: 10 out. 2015. 
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todos. Nesse sentido, a permanência na educação superior vem recentemente 

ocupando o debate dos estudos na área, na medida em que as IES devem propor 

ações específicas após o acesso, para evitar a evasão, principalmente identificar as 

necessidades específicas. 
 

Podemos dizer que há um desafio para as IES públicas, especialmente as 
de maior prestígio, para considerar efetivamente como parte de suas tarefas 
e responsabilidade a necessidade de lidar com a emergência desse novo 
perfil de estudante universitário, que chega com diferentes necessidades e 
requer atenção especial por parte das instituições. É importante destacar 
que muitos desses estudantes pertencem à primeira geração das suas 
famílias a ingressar no ensino superior. Vários estudantes que conseguiram 
ingressar em uma universidade pública nos anos recentes viveram 
dificuldades em termos econômicos e também em termos do acesso a 
diferentes oportunidades de inclusão em atividades oferecidas pelas 
universidades (HERINGER, 2013, p. 86). 

 

Além dos estudantes indígenas enfrentaram o desafio da permanência 

material, referente aos aspectos financeiros, ao entrarem na universidade enfrentam 

dificuldades de adaptação, no espaço historicamente homogêneo e dominado por 

um único grupo étnico, que atua no sentido de manutenção da estrutura. 

Entendemos que a concepção de permanência referendada nas legislações está na 

perspectiva da permanência material, ou seja refere-se aos aspectos que podem 

garantir a subsistência na universidade e contribuir para que o acadêmico possa 

realizar todas às atividades acadêmicas necessárias para a conclusão da 

graduação. Nesse período os acadêmicos poderão receber algum auxílio que 

contribuirão para o seu êxito acadêmico (bolsa permanência, bolsa de pesquisa, 

extensão, programas de iniciação científica e à docência. 

É relevante considerar que além dos aspectos materiais relacionados à 

permanência material, existem fatores subjetivos, interpessoais, inerentes a cada 

trajetória que implicarão de forma diferenciada de permanecer no espaço da 

universidade - a permanência simbólica. A cultura acadêmica possui códigos 

próprios construídos a partir do referencial da universalidade e igualdade. A 

democratização do acesso à educação superior torna o espaço acadêmico mais 

plural, mas as estruturas rígidas e formais continuam inabaláveis. As políticas de 

acesso promoveram uma mudança no perfil dos jovens que ingressam na educação 

superior, mas não promoveram mudanças na cultura acadêmica, no currículo, nos 

aspectos que serão determinantes ao êxito ou fracasso dos acadêmicos. 
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A universidade reflete o eurocentrismo presente na sociedade. Quijano 

(2005, p. 235), ao analisar essa estrutura considera que: 

 
[...] aplicada de maneira específica à experiência histórica latino-americana, 
a perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como um espelho que 
distorce o que reflete. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse 
espelho não é de todo quimérica, já que possuímos tantos e tão importantes 
traços históricos europeus em tantos aspectos, materiais e intersubjetivos. 
Mas, ao mesmo tempo, somos tão profundamente distintos. Daí que quando 
olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos seja 
necessariamente parcial e distorcida. Aqui a tragédia é que todos fomos 
conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela 
imagem como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa maneira 
seguimos sendo o que não somos. E como resultado não podemos nunca 
identificar nossos verdadeiros problemas, muito menos resolvê-los, a não 
ser de uma maneira parcial e distorcida.   

 

A indiferença e a inferiorização presentes nessa relação são fatores, da 

permanência simbólica que somados aos aspectos da permanência material 

resultam no trancamento de matrículas, repetências e evasão. Conforme assinalou 

Coulon (2008), o estudante ao ingressar na universidade precisa adquirir os status 

de igual, compreender e decodificar os códigos inerentes da cultura universitária, daí 

resulta a sua afiliação ou o fracasso. Daí o desafio para a gestão universitária 

garantir um espaço democrático e plural, onde as diferenças possam ser somadas e 

não subalternizadas. 

 

O acesso e a permanência de indígenas na Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul 

 
O município de Dourados-MS conta com várias Instituições de Ensino 

Superior, sendo 02 (duas) universidades públicas, a Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS) e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), além 

de instituições privadas como o Centro Universitário da Grande Dourados 

(UNIGRAN), a Anhanguera Educacional entre outras. Na região sul do estado se 

encontra o maior número de indígenas das etnias Guarani Nhandeva e Guarani 

Kaiowá, com aldeias que chegam a ter cerca de 10 mil indígenas, como é o caso 

das aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas a menos de 10 quilômetros do centro de 

Dourados, no MS. É crescente a demanda dos povos indígenas por educação 

escolar, especialmente, pela educação superior, devido ao aumento populacional e 

a proximidade com a cidade, essa demanda tende a aumentar ainda mais. Esse 
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crescimento reflete o processo de interação com o mundo global e uma tendência de 

incorporação de certos ideais de vida da sociedade moderna, além do avanço do 

processo de escolarização dos povos indígenas 

A UEMS, figura como a segunda universidade com ação afirmativa para 

indígenas no país, prevê a reserva 10% do total de vagas oferecidas pela instituição 

aos indígenas nos cursos regulares da instituição. Vale lembrar, portanto, que foi 

através de deliberação do conselho universitário daquela instituição que se chegou a 

esse número. A universidade ofereceu, já no vestibular de 2003, um total de 164 

vagas para estudantes indígenas, de um total de 1.640 vagas, oferecidas pela 

universidade naquele ano. (Landa, 2009). 

O acesso a uma escolarização mais ampla por parte da população indígena 

no Brasil é visível e o acesso à universidade é uma das demandas que surge como 

consequência dessa maior escolarização. Brand (2011) fala sobre essas mudanças.  

 

 
Percebe-se a emergência de outro tipo de demanda, que nem é tão nova, 
mas vem crescendo e adquirindo novos contornos. Trata-se da crescente 
busca por formação em áreas como o direito, saúde e ciências agrárias, 
entre outras, como uma demanda das aldeias ou comunidades e não mais 
tanto de projetos pessoais de inserção fora das aldeias. Essa nova 
demanda é decorrente da percepção crescente das comunidades indígenas 
da importância de um ensino básico de qualidade nas suas aldeias, 
conduzido por professores índios, e do acesso às universidades, percebidas 
como espaços estratégicos relevantes em seus esforços de melhorar as 
condições de negociação, dialogo e enfrentamento do entorno regional 
(BRAND, 2011, p. 205). 

 
Com a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil para as 

Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais (PNAEST)2 existem 

programas destinados a apoiar a permanência dos acadêmicos da UEMS, entre os 

quais identificamos:  como o Programa de Assistência Estudantil (PAE), que conta 

                                                
2 Em 2011 o MEC criou, para as universidades e centros universitários públicos estaduais e 
gratuitos que aderirem ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada), o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais, mediante o 
qual o MEC repassa recursos da União para a promoção de ações voltadas à assistência de 
estudantes matriculados em cursos de graduação presencial das instituições públicas estaduais. As 
instituições públicas estaduais e gratuitas que oferecerem até 200 vagas no SiSU (em articulação 
com o ENEM) receberão até R$ 150 mil; entre 201 e mil vagas, até R$ 750 mil; acima de mil vagas, 
até R$ 1,5 milhão. Além disso, a instituição que oferecer, na primeira edição do SiSU de cada ano, 
entre 50% e 80% do total de vagas anuais autorizadas em cada um de seus cursos habilitados a 
participar do sistema, receberá uma bonificação de até 30% sobre o valor do recurso a ser 
repassado. No caso das instituições que ofertarem acima de 80% do total de vagas anuais 
autorizadas em cada curso, a bonificação será de até 50% sobre o valor a ser repassado. 
Disponível em < http://www2.camara.leg.br/documentos-ui>. Acesso em 14 de Out. de 2015. 
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com bolsa permanência, auxílio alimentação e auxílio moradia, o Programa Vale 

Universidade (PVU) e outros programas, como os Programa Institucional de Bolsas 

de Extensão (PIBEX), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que são 

de acesso universal. O Programa Vale Universidade Indígena (PVUI) e o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - Ações Afirmativas (PIBIC-AAF) são 

políticas de apoio à permanência, específicas para os indígenas, pretos e pardos, 

ingressantes   pelo sistema de cotas3. 

A UEMS, possui o Departamento de Inclusão e Diversidade (DID – vinculado 

à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários - PROEC) que 

acompanha as políticas de inclusão social e o combate à exclusão dos grupos 

histórica e socialmente discriminados dentro da universidade, além de promover o 

assessoramento e apoio aos estudantes, visando à prevenção da discriminação de 

gênero, classe, raça, etnia, orientação sexual e de pessoas com necessidades 

educacionais especiais naquela Instituição4. 

Há também funcionando junto à universidade o programa “Rede de Saberes: 

permanência de indígenas no Ensino Superior”, que de acordo com Brostolin e Cruz 

(2010), foi gestado no final de 2005, em parceria com o Projeto Trilhas do 

Conhecimento, com recursos da Fundação Ford e gerenciado pelo Laced/Museu 

Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sabendo do contexto e 

da problemática vivenciada pelos povos indígenas ao ingressarem num curso de 

graduação, o projeto tinha como objetivo favorecer a permanência dos acadêmicos 

na educação superior, uma vez que as dificuldades enfrentadas eram muitas e de 

diversos modos como enumera os autores:  

 
[...] a permanência é um grande problema, já que as dificuldades em 
manter-se nos cursos/IES são muitas: de ordem financeira: material didático 
(livros, xerox), alimentação, transporte, moradia; de ordem pessoal 
acadêmica: defasagem de conteúdos, de exclusão digital, de cumprimento 
de prazos e horários, de compreensão de textos científicos, o que exige um 
pensamento mais intelectualizado valorizado pela academia, diferente do 
estilo de aprendizagem perceptivo do sujeito indígena que aprende através 
de uma pedagogia indígena comunitária, na relação com a terra, seus pares 
e com a natureza; e de ordem socioafetiva: dificuldade no relacionamento 
com colegas e professores devido à timidez e reserva, um traço 
característico da personalidade do aluno indígena e, muitas vezes, a 

                                                
3 Disponível em< <www.portal.uems.br/ingresso/bolsa> Acesso em 14 de Out. 2015. 
4 Disponível em: <http://www.uems.br/proec/index.php?p=Divis%E3o%20de%20Inclus%E 
3o%20e%20Diversidade-DID>. Acesso em 14de Out. de 2015. 
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discriminação e o preconceito explícito ou implícito em atitudes de 
desvalorização e zombarias (BROSTOLIN e CRUZ, 2010, p.37). 

 

O programa Rede de Saberes teve início em 2006 e é desenvolvido nas 

principais universidades do Estado, inicialmente na UEMS e na Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB), sendo inserido a partir de 2008 nas Universidades 

Federais: Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - campus de Aquidauana, tendo como 

metas propostas: 

 
A capacitação de docentes, estudantes e pessoal administrativo sobre a 
questão indígena; participação e ou organização de eventos acadêmicos; 
apoio à pesquisa de alunos índios; cursos e tutorias para acadêmicos 
índios; implementação do Centro de Documentação Teko Arandu; 
preparação de alunos para ingresso em programas de pós-graduação 
stricto sensu e levantamento da situação dos alunos indígenas no ensino 
superior em MS. (BROSTOLIN; CRUZ, 2010, p. 37). 

 

Em Dourados, na UEMS, é oferecida uma estrutura física de apoio para os 

acadêmicos indígenas, que conta com um centro de convivência e laboratório de 

informática para realização de pesquisas na internet, além de impressoras.  

Atualmente estão matriculados um total de 239 estudantes indígenas5 nas 

unidades de ensino localizadas em vários municípios do estado. Esse número passa 

de 300 ao contabilizar os últimos 05 (cinco) anos. Na unidade de Dourados, sede da 

instituição, o total de ingressantes no mesmo período atingiu aproximadamente 110 

(cento e dez) indígenas, o que representa quase metade dos ingressantes pelo 

sistema de reserva de vagas na UEMS. Em 2015, foram matriculados 39 (trinta e 

nove) indígenas na unidade de Dourados e 103 (cento e três), nas demais unidades 

universitárias da UEMS no estado. 

Vale aqui destacar a dificuldade encontrada pelos indígenas para sua 

permanência na universidade, uma vez que há políticas para o ingresso mas a 

permanência ainda depende de esforços próprios ou de familiares, salvo alguns 

poucos e pontuais programas e projetos que são voltados para esse fim. A pouca 

efetividade das políticas e ações para a permanência resulta na evasão que alcança 

um total de pelo menos 30%, como em 2015, por exemplo, que dos 103 indígenas 

que ingressaram, 28 deles já evadiram antes do final do ano letivo. 

                                                
5 Conforme dados fornecidos pela Diretoria de Registro Acadêmico – DRA, via e-mail. Disponível 
em http://www.uems.br/dra/. Acesso em 16 de Out. de 2015. 
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Por outro lado, um programa que contribuiu para a democratização do 

acesso à educação superior foi iniciado por meio de reivindicações dos indígenas 

para a formação de professores para a educação escolar no contexto indígena 

oferecida dentro das aldeias/reservas. Foi criado o Curso Normal em Nível Médio de 

Formação de Professores Guarani e Kaiowá – Projeto Ara Verá (Tempo-espaço 

iluminado, em guarani) tendo a primeira turma iniciado  em julho de 1999 com 

75 alunos matriculados (ROSSATO, 2006, p.01). 

Os professores egressos da primeira turma do Projeto Ara Vera, o 

magistério indígena, juntamente com o Movimento de Professores Guarani e Kaiowá 

passaram a reivindicar a criação de um curso específico destinado à formação em 

nível superior de professores das escolas indígenas. Foi criado então o curso de 

Licenciatura Intercultural Teko Arandu (Espaço do Saber, em guarani) que depois de 

muita luta e muito debate, foi aceito e implantado pela Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD) em 2006, vinculado inicialmente à Faculdade de 

Educação (FAED). Em 2008, passou a ser fomentado pelo PROLIND/MEC e em 

maio de 2012 foi criada, então, a FAIND que hoje conta com um bloco próprio dentro 

da universidade. Oferece a licenciatura Intercultural e a do Campo. A FAIND é fruto 

de uma luta histórica do Movimento de Professores Guarani e Kaiowá de MS que, 

na década de 1990, começaram a se reunir para pensar em como construir uma 

educação diferenciada e de qualidade para os indígenas do sul do Estado. 

 

O acesso e a permanência de indígenas na Universidade Federal da Grande 
Dourados 

 

Vale ressaltar que apesar da UFGD6 contar com uma Faculdade específica 

para atender a formação dos indígenas, foi somente após a “Lei das cotas”7 que foi 

garantida a reserva de vagas nos demais cursos de graduação aos indígenas, 

pretos e pardos, e egressos de escolas públicas. Em maio de 2013 o Ministério da 

Educação (MEC) cria o Programa Bolsa Permanência (PBP)8, específico para o os 

indígenas das universidades federais. O Programa tem por finalidade “minimizar as 

                                                
6Sobre a criação da UFGD ver REAL; MARQUES; OLIVEIRA (2015). Disponível em: 
<http://www.obeduc.uerj.br/arquivos/AnaisRedeUniversitas2705.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2015. 
7 Lei Federal nº 12.711, de 29/08/2012, dispõe sobre o ingresso nas Universidades Federais e nas 
Instituições Federais de Ensino Técnico de nível médio. 
8 Portaria Nº 389, de 09/03/2013– MEC. Disponível em  
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desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação 

dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica”.  

Os estudantes indígenas e quilombolas são contemplados com um valor 

diferenciado devido às suas especificidades (organização social, condição 

geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições) e segundo a referida portaria 

“será em valor não inferior ao dobro do valor da Bolsa Permanência destinada aos 

demais estudantes”. Atualmente o valor pago aos indígenas é de R$800,00 

(oitocentos reais).  A vantagem da Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da 

Educação é ser acumulável com outras modalidades de bolsas acadêmicas a 

exemplo da bolsa do Programa de Educação Tutorial – PET, do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação.  

Como já foi comentado anteriormente, a Lei das Cotas, apesar de 

representar um passo importante para a democratização do acesso à educação 

superior, não foi suficiente para elevar a participação de negros e indígenas no 

ensino superior, até por que ela é muito recente. Com isso vemos que a 

homogeneidade da diversidade presente nas políticas públicas é um equívoco.  

Nesse sentido, o acesso da população indígena no campus requer a 

compreensão de que essa homogeneidade representa um risco à permanência, 

considerando as diferentes realidades, demandas e histórias das 265 etnias 

indígenas que compõem o país e que, como sabemos, não são idênticas trazendo 

consigo cada uma a sua especificidade e suas diferenças linguísticas, culturais e de 

costumes. 

Observa-se que tem se tornado necessário um acompanhamento e uma 

avaliação do acesso dos indígenas por cotas, a fim de que seja possível identificar a 

eficácia desta política. Ao analisarmos o acesso por cotas encontramos algumas 

fragilidades, em especial devido a apresentação dos dados fornecidos pelo sistema 

de informação da UFGD. Para identificar a matrícula de indígenas solicitamos 

informações para a coordenadora do Rede Saberes da Universidade e do Setor de 

Acompanhamento dos Indígenas na instituição. Constatou-se que atualmente estão 

matriculados 38 acadêmicos indígenas nos cursos de graduação, pertencentes às 

etnias Guarani, Kaiowa, Terena. Eles residem nas aldeias nos municípios de 

Dourados (Aldeia Jaguapiru e Bororó), Amambai (Amambai e Limão Verde), 

Douradina (Lagoa Rica), Campo Grande (Aldeia Urbana Marçal de Souza), Nioaque 

(Brejão), Aquidauana (Lagoinha) e Caarapó (Tey Kue). 
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 Estão matriculados nos cursos de Ciências Sociais e Geografia (7 em 

cada), Letras e Nutrição (6 em cada), Matemática (3), Engenharia de alimentos e 

Química (2 em cada), Pedagogia, Letras Libras, Engenharia Agrícola contam com 

um indígena matriculado em cada um dos cursos.  

Na licenciatura intercultural, Teko Arandu, oferecido pela Faculdade 

Intercultural Indígena (FAIND) estão matriculados o total de 210 indígenas das 

etnias Guarani e Kaiowá. Esses acadêmicos ingressaram nos anos de 2011, 2012 e 

2013. Em 2014 não teve vestibular e no início de 2015 houve o processo seletivo, 

mas os acadêmicos ainda não iniciaram os estudos por conta da greve que afetou 

praticamente todas as universidades públicas do país.  

É relevante apontar que na UFGD, os indígenas não tiveram acesso aos 

cursos considerados de “maior prestígio”, a exemplo de Direito e Medicina. Essa 

informação apenas reforça a necessidade de que a instituição avalie sua forma de 

ingresso para indígenas e garanta o acesso em todos os cursos. 

 
O significado das ações afirmativas para os acadêmicos indígenas e os 
desafios para a permanência 

 
As políticas públicas de ações afirmativas têm como objetivo principal 

proporcionar aos acadêmicos indígenas um bom aproveitamento nos cursos de 

graduação a fim de que os mesmos concluam satisfatoriamente os cursos e que 

tenham a possibilidade de alcançar boa colocação no mercado de trabalho tanto 

dentro de suas aldeias como na sociedade envolvente e assim eles possam 

“ascenderem profissionalmente, ou seja, gerar para essa minoria mobilidades social 

e econômica” como afirma Cordeiro (2008, p.26). Vale lembrar que os indígenas 

depois de formados, na maioria das vezes, retornam para o seio da sua comunidade 

e passam a desenvolver seus conhecimentos em prol dos seus familiares e de toda 

a comunidade.  Apresentamos o relato de um indígena egresso, da etnia Terena da 

Aldeia Ipegue, na Terra Indígena Taunay/Ipegue no município de Aquidauana, MS. 

Estudou até a 4ª série na aldeia e na cidade concluiu o ensino fundamental e médio, 

sempre estudando em escola pública. Em 2006 mudou-se para Dourados por 

ingressar no curso de Direito na UEMS por meio da política de reserva de vagas da 

universidade. Nesse período utilizava o transporte público para chegar na 

universidade, tendo sido beneficiário da ação afirmativa realizada pela FUNAI que 
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concedia os passes para os estudantes frequentarem a universidade, visto que tanto 

a universidade Estadual como a Federal se encontram distantes, aproximadamente, 

15 quilômetros do centro da cidade de Dourados, MS. No semestre seguinte ele 

deixou o curso em Dourados, MS para voltar a Campo Grande, MS onde foi 

contemplado com uma bolsa integral do PROUNI na Universidade Católica Dom 

Bosco - UCDB onde poderia continuar o curso de Direito que havia iniciado em 

Dourados, MS, concluiu o curso no ano de 2011.  

Durante sua vida acadêmica, participou ativamente do Programa Rede de 

Saberes. Projeto este que lhe deu oportunidade e instrumentos para concluir com 

êxito seu curso. Em 2011, três meses após ter concluído o curso, passou no exame 

da OAB e tornou-se advogado. Logo depois foi chamado para contribuir junto à 

assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, em Mato Grosso do 

Sul. No ano seguinte ingressou no Programa de pós-graduação em desenvolvimento 

local em contexto de territorialidades na mesma universidade em que concluiu a 

graduação tendo como orientador o professor Antônio Jacob Brand, pessoa que o 

acompanhou desde o primeiro semestre da faculdade, sempre o apoiando. Desde 

então, sua atuação tem sido assídua junto aos povos indígenas de Mato Grosso do 

Sul, com uma atuação bastante marcante na defesa dos territórios tradicionais 

indígenas no Estado. 

Segundo ele, um dos casos de maior destaque em sua carreira, foi o do 

'leilão da resistência', em dezembro de 2013, quando fazendeiros sul-mato-

grossenses organizaram um leilão para arrecadar fundos para contratar empresas 

privadas para a segurança das fazendas. Foi a primeira vez que a própria 

comunidade indígena entrou com ação na justiça para defender seus direitos, não 

precisando de intervenção de outras instituições como a Funai ou o Ministério 

Público Federal. O advogado indígena Luiz Eloy entrou com recurso e a Justiça 

Federal suspendeu o leilão, porém os fazendeiros recorreram e fizeram o leilão, mas 

ao final ficou bloqueado o dinheiro arrecadado com o leilão, cerca de R$ 1 milhão. O 

processo ainda está sendo discutido pela justiça. 

Dentre as mulheres indígenas que se destacam no meio acadêmico 

encontra-se uma da etnia Xavante, que sempre estudou em Dourados, MS e morou 

até o segundo ano de faculdade com a mãe e depois disso, com uma tia, indo para a 

faculdade utilizando transporte coletivo ou bicicleta. Para se manter realizava estágio 
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remunerado e freelances, além das atividades de contrapartida (20 horas mensais) 

exigidas pela cedência da bolsa de estudos da universidade. 

Ela iniciou o curso de fisioterapia, por influência da mãe e pela facilidade em 

arrumar emprego, mas percebeu uma maior afinidade pela participação nos 

movimentos sociais. Abandonou o curso no primeiro semestre, ingressando no curso 

de serviço social na UNIGRAN, tendo sido motivada pelo cunho de justiça social e 

pela proximidade que tinha com os movimentos sociais.  

Foi beneficiária do Termo de Cooperação firmado entre a universidade e a 

FUNAI que concedeu bolsa de estudos integral para os estudantes indígenas, se 

formou em 2010, atuou no movimento estudantil indígena do Estado de MS e desde 

2008 participa nos movimentos sociais indígenas a nível nacional.  

Segundo Samantha sua família sempre a apoiou para fazer um curso de 

nível superior, mesmo sendo os homens da sociedade xavante, etnia da qual 

pertence, que têm esse espaço no meio acadêmico. Ela diz que seu pai dizia que 

queria que ela estudasse e trabalhasse a fim de que um dia tudo o que ela tivesse 

aprendido pudesse usar para retribuir de alguma maneira com o seu povo. Ela se 

lembra com emoção desse ensinamento do pai. 

Sobre as políticas públicas de ações afirmativas Samantha diz que para 

cursar Serviço social na UNIGRAN, em Dourados, havia um convênio com a FUNAI 

no qual cada instituição concedia 50% de desconto nas mensalidades. Essa ação 

tinha como contrapartida um estágio de 20 horas por mês realizado pelo 

beneficiário, tal estágio tinha um caráter voluntariado junto à questão indígena, como 

forma de retribuir de alguma maneira o que os estudantes aprenderam e ainda 

contava com um relatório. 

Dourados para ela foi o lugar de maior aprendizado, tanto pelas dificuldades 

vividas pelos povos indígenas locais quanto pelas oportunidades que lhe foi 

oferecida, como concluir um curso de nível superior através de um programa 

conjunto da universidade que cursou e o órgão indigenista oficial do estado. 

Ao falar sobre seu povo Xavante, Ro’otsitsina lembra que as mulheres não 

participam das reuniões, porém em algumas delas ela é convidada a participar, 

lembrando que esse participar não lhe dá direito a fala, mas durante os intervalos 

algumas lideranças questionam o que ela pensa sobre o que foi dito e no retorno a 

visão que ela colocou é defendida durante a reunião. Ela vê isso como um avanço e 

afirma: “Eu não quero mudar a cultura como alguns xavantes falam, que eu vou 
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mudar a cultura, eu não estou discutindo cultura, eu estou discutindo direito, que é 

direito, da mulher, da criança e de todas as faixas etárias, de gênero e geração”.  

Fez mestrado na Universidade de Brasília - UnB, sobre Sustentabilidade 

Junto a Povos e Terras Indígenas, atuando pela defesa dos Direitos dos Povos 

Indígenas, e hoje é colaboradora da Rede de Juventude Indígena - REJUIND. Ela é 

filha de Mário Juruna (1942-2002), o primeiro deputado federal indígena do Brasil e 

mora atualmente na Aldeia Namukurá na Terra Indígena São Marcos em Barra do 

Garça, MT. 

Cabe ressaltar em 2003, quando a implantação de ações afirmativas nas 

universidades públicas estava no seu início, a FUNAI era o único órgão de governo 

que atendia parcialmente à demanda indígena por educação superior, através da 

concessão de auxílio financeiro ou bolsas, sendo em sua maioria destinados a pagar 

a matrícula e as mensalidades em universidades privadas, que recebiam 60 a 70 % 

dos alunos indígenas matriculados nas IES naquele ano. Por outro lado, as 

houveram inúmeras dificuldades do órgão indigenista em implantar as políticas 

afirmativas de forma suficientemente satisfatória, uma vez que esse órgão trabalha 

com recursos humanos e financeiros limitados. (Paladino, 2012, p.177). 

Dentre as ações afirmativas realizadas pela FUNAI em Dourados e cidades 

vizinhas que fazem parte do cone sul do estado de Mato Grosso do Sul, constata-se 

que, pelo menos, desde 1999 é ofertado pela instituição o pagamento de parte das 

mensalidades dos estudantes indígenas em cursos de nível superior em IES privada 

no município. Outra ação se desenvolveu no âmbito dos cursos regulares das IES 

do município, sendo concedidos aos indígenas ingressantes apoio para o 

deslocamento dos mesmos até a universidade através de passes rodoviários 

urbanos para os estudantes dos cursos de graduação da UEMS, UFGD e 

UNIGRAN. 

A Fundação manteve também, a partir de 2006, uma casa para receber os 

estudantes indígenas (Casa do Estudante), onde custeava além do aluguel, as 

despesas como água, energia, comida e materiais de higiene e limpeza. Em outros 

casos, forneceu passagens rodoviárias para os estudantes indígenas participarem 

do Vestibular Indígena na Universidade Federal do Paraná (UFPR), no município de 

Guarapuava em 2007 e a participação nos exames unificados de Pós-Graduação, 

visando ingresso em curso de mestrado, além de auxílio financeiro para 

deslocamento e participação em curso de pós-graduação em Campo Grande, MS. 



 

16 
 

A participação dos indígenas em encontros e cursos de formação, visando o 

fortalecimento do controle social também foi motivo de incentivo por parte da FUNAI 

que apoiou essa participação através do fretamento de veículos (ônibus ou van) 

para conduzir professores e acadêmicos indígenas para participar de eventos como 

na “I Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena – I CONEEI”, em 

novembro de 2009 e do “1º Congresso Brasileiro de Acadêmicos Indígenas, 

pesquisadores e profissionais indígenas”, em julho do mesmo ano, ambos em 

Brasília-DF. 

Em ações mais pontuais eram oferecidos ajuda de custos aos acadêmicos 

de forma a cobrir suas as despesas com moradia e alimentação, com transporte, 

com provas substitutivas entre outros. 

Atualmente, ainda vigora o Termo de Cooperação da FUNAI com a UEMS 

visando auxiliar no transporte diário dos acadêmicos indígenas até a universidade, 

fornecendo passes rodoviários urbanos durante o período letivo e, nas férias, o 

retorno para as aldeias de origem desses estudantes, quando estas são mais 

longínquas como no caso dos estudantes do Estado do Amazonas e do Mato 

Grosso. 

A seguir apresentaremos os fatores que na concepção dos acadêmicos 

facilitam a permanência na universidade. Destacaremos elementos de permanência 

material e de permanência simbólica. 

 
Quadro 1- Fatores que facilitam a permanência dos acadêmicos na 

Universidade – UFGD. 
Permanência material Permanência simbólica 

Localização da universidade Auxílio familiar 

Horário do curso Apoio da família 

Morar na mesma cidade Apoio de amigos 

Biblioteca para estudos Perseverança 

Transporte público Motivação 

Auxílio financeiro Vencer na vida 

Ações afirmativas Apoio institucional 

Bolsas de estudos Apoio de professores 

Bolsa PIBIC A instituição é bem vista 
(credibilidade institucional) 
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Permanência material Permanência simbólica 

Internet Estudar para salvar nosso meio 
ambiente  

Bons professores Dar orgulho aos pais  

Informações teóricas uteis para área de 
trabalho 

Luta contra o racismo e 
discriminação 

As atividades acadêmicas Convivência com colegas indígenas  

Cotas raciais e sociais Apoio de colegas indígenas 

Participação em entidades estudantil do 
curso - Empresa Junior, Centro Acadêmico e a 
Associação Atlética 

Apoio da PROAE 

Casa do Estudante Universitário Incentivo da gestão 

Estágios Aulas dinâmicas 

Fonte: Marques(2015) Elaborado pela autora com os dados do questionário de Pesquisa 
de pós-doutorado em andamento 

 

 

Considerações finais 
 

O acesso dos indígenas na educação superior gera inúmeros desafios para 

as universidades, entre eles destaca-se a permanência. Nesse sentido, o 

acompanhamento e a avaliação dos programas de assistência estudantil é, a nosso 

ver, uma das estratégias que poderão contribuir para o êxito desses acadêmicos, 

sem excluir a necessidade de outros mecanismos que possam fortalecer a 

identidade. Nesse contexto, a implementação das políticas de ação afirmativa em 

curso no Brasil, constitui-se num mecanismo fundamental para a redução das 

desigualdades na educação superior e a promoção de equidade, daí a tarefa das 

instituições de ensino para criarem mecanismos que viabilizem a permanência e, 

consequentemente, o êxito acadêmico.  

As políticas públicas de ação afirmativa devem ser planejadas, implantadas 

e avaliadas tendo como participe principal o seu público alvo, de forma que as reais 

necessidades dos beneficiários dessas políticas sejam atendidas. Tal avaliação deve 

ser realizada junto ao público alvo da referida política, nesse caso, os acadêmicos 

indígenas. Verificou-se através das entrevistas que torna-se imprescindível a 

ampliação dessas ações que afetam diretamente aqueles que dela necessitam, 

como os indígenas e os negros, que foram esquecidos e deixados à margem da 
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sociedade brasileira durante séculos, especialmente quando se trata de educação 

superior. Sabemos que a valorização desses diferentes povos, com suas crenças, 

costumes e tradições têm muito a acrescentar no crescimento e desenvolvimento 

intelectual do país. 

Ferreira (2010) da etnia kaingang, especialista em Educação e Diversidade, 

chama atenção para a formação dos técnicos que são responsáveis pela execução 

das políticas públicas voltadas às questões indígenas, pois a falta de qualificação 

dos gestores nos órgãos públicos é gritante quando se refere a uma educação 

diferenciada. Ele enfatiza também o problema da descontinuidade das políticas 

oferecidas aos povos indígenas, uma vez que a cada governo que se inicia, mudam-

se os técnicos e as políticas com enfoque em gênero e raça/etnia, dificultando a 

consolidação do processo educativo diferenciado voltado a estes povos. 

Este trabalho teve como intuito apresentar as ações afirmativas e fazer uma 

avaliação dessas ações de forma a possibilitar que mais ações como essas possam 

ser pensadas, debatidas e construídas para e pelos indígenas. Pois há algum tempo 

já contam em seus quadros com grandes pensadores e articuladores tanto na área 

educacional como na política, o que torna palpável a possibilidade de serem os 

protagonistas de suas próprias histórias.  
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