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RESUMO: O Pet Indígena ÑandeReko (nosso modo de ser) é um programa de educação 

tutorial na modalidade Conexões de Saberes que vem sendo financiado pelo MEC desde 2011, 

conta atualmente com 12 estudantes indígenas de diversas etnias, na modalidade bolsista, e 

voluntários indígenas e não indígenas atuando como pesquisadores associados. A 

estruturação do projeto se liga e remete à história da presença indígena em Santa Maria e ao 

impacto que a mesma vem causando na sua população em diferentes momentos de sua 

história. Diante disto, o presente trabalho tende a dar conta do relato da inserção da pesquisa 

neste grupo através do método etnográfico e como são produzidos os conhecimentos dos 

acadêmicos indígenas dentro da Universidade Federal de Santa Maria diante do processo do 

tornar-se pesquisador. O diário de campo retrata além de uma dura inserção e constante 

negociação com o mesmo, a interface das políticas públicas propostas pela universidade e seu 

reflexo sobre as atividades demandadas do grupo. As primeiras percepções e conclusões vão 

ao encontro do caráter multiétnico e multidisciplinar do Pet Indígena, para uma formação 

acadêmica destes estudantes que vá além da volta à suas comunidades originárias. Além 

disso, o processo de reconhecimento e autonomia desses sujeitos remete a interlocuções entre 

diversas especificidades de cada etnia, especialmente ao diálogo entre culturas escolares e os 

saberes tradicionais em circulação, além de desvelar os desafios metodológicos de agenciar 

epistemologias diversas através das lógicas vigentes no sistema acadêmico universitário. 

Palavras-chave: Pet Indígena ÑandeReko; Educação Indígena; Etnologia Ameríndia; Políticas 

Públicas, Educação Tutorial. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O Pet Indígena ÑandeReko é um programa de educação tutorial na 

modalidade Conexões de Saberes que vem sendo financiado pelo MEC desde 

2011, e que conta atualmente com estudantes indígenas das etnias Terena, 

Guarani e Kaingang. O termo Ñande Reko é usualmente traduzido por “nosso 

modo de ser”, sendo utilizado para se referir a forma como os Guarani veem o 

mundo, sua cultura tradicional, e como se relacionam com o território, as 

pessoas e o sobrenatural. A escolha desta expressão para nomear o Programa 

de Educação Tutorial destinado aos estudantes indígenas da UFSM e 

implementado a partir de 2011 se relaciona ao nosso desejo de visibilizar 

saberes tradicionais indígenas, através da valorização de diversos modos de 

ser de seus participantes (não apenas dos guarani). Trata-se de uma 

significação que deseja abarcar a interlocução entre diversas visões de mundo 

e, especialmente, remeter ao diálogo entre as culturas escolares e os saberes 

tradicionais em circulação que o programa PET, na sua modalidade de 

conexões e saberes objetiva propiciar.  

O Pet Indígena ÑandeReko se diferencia dos outros Pet’s da 

Universidade Federal de Santa Maria por seu caráter multidisciplinar. Seus 

integrantes estão distribuídos em diversas áreas de conhecimento nos cursos 

de graduação – agronomia, pedagogia, matemática, medicina, história, 

odontologia, direito e enfermagem -, e desta forma o grupo tende a se 

caracterizar por diversas interlocuções de saberes tanto acadêmicos quanto 

étnicos.  Os projetos desenvolvidos estão elencados como: 

Memórias Kaingang: com o objetivo de resgatar memórias Kaingang na 

comunidade do Guarita, o projeto tende a coletar entrevistas com os moradores 

mais antigos da comunidade, assim como os que tem histórias de vida 

particulares com o intuito de concretizar narrativas da histórias dos Kaingang, 

resgatando memórias e representações. 

Direitos Indígenas: com o intuito de levar e debater os direitos legais 

dos indígenas nas comunidades Kaingangs, tanto do Guarita quando de Santa 

Maria, o projeto tende a dar palestras e distribuir cartilhas que ajudem os 

indígenas a compreenderem seus direitos enquanto cidadãos e ainda, para que 



possam construir e pensar sobre políticas públicas para as comunidades 

indígenas.  

Representação das Mulheres Terena sobre as mudanças na 
assistência ao parto nos últimos 30 anos: com o objetivo de compreender, 

através de entrevistas, os processos que envolvem a formação da parteira e as 

representações da comunidade Terena sobre a importância de sua atividade 

dentro da reflexão sobre as diferenças entre parto hospitalar e doméstico. 

Monitoria e Reforço do Ensino de Matemática: tem o objetivo de 

auxiliar os jovens estudantes indígenas nas escolas do Guarita e de Santa 

Maria, a compreender melhor matemática. 

Pet Indígena na Escola: tem por intuito tratar os diversos saberes 

indígenas nas escolas de Santa Maria e como se articulam com a circulação de 

saberes e ao mesmo tempo como forma de tornar o indígena mais visível 

diante do processo de sociabilidade das crianças em fase de alfabetização, 

além perceber o que significa ser índio na atualidade e como se dá a formação 

dos professores para atuar com a temática. 

Saúde Bucal Infantil dos Kaingang de Santa Maria: com o objetivo de 

detectar os principais problemas de saúde bucal entre as crianças indígenas da 

comunidade Kaingang de Santa Maria, o projeto tende de forma lúdica propor 

medidas socioeducativas de cuidado com a higiene bucal entre as crianças. 

 A saúde indígena entre os Kaingang do Guarita: com o objetivo de 

detectar as principais doenças infecto-contagiosas encontradas na comunidade 

e propor medidas socioeducativas que contemplem a medicina tradicional dos 

pajés. O projeto se vincula a saúde da mulher indígena e medicina preventiva, 

assim como educação sexual contra as DST’s. 

Hidroponia e Fertirrigação e de práticas alimentares nas 
comunidades Kaingang e Guarani de Santa Maria: com o objetivo de 

realizar um levantamento dos anseios da comunidade para efetuar um relatório 

com os dados levantados e analisar o que pode ser feito para melhorar as 

condições nas quais os mesmos estão vivendo através da realização de 



palestras de boas práticas alimentação e boas práticas agrícolas direcionadas 

para realidade da comunidade e cartilhas informativas; 

Corporalidades Indígenas: o projeto tentar dar conta de entender e 

refletir sobre como os Kaingang representam e cultuam o corpo, tanto 

enquanto performance quanto em questões de saúde. 

Deste modo, suas histórias de vida apontam para expectativas de 

formação, profissionalização e para a responsabilidade social de cada um 

destes atores com relação as suas comunidades originárias. Seus percursos 

remetem também a entendimentos plurais do que significa ser índio na 

atualidade.  

A pesquisa partiu do projeto de investigação sobre a figura histórica e 

mítica de Sepé Tiaraju, no Rio Grande do Sul e a dimensão da invisibilidade 

dos indígenas reais que habitam nosso estado, tratou de refletir sobre o 

cotidiano e trajetória acadêmicas destes estudantes através de sua inserção 

participação no Programa PET indígena ÑandeReko, frente aos processos de 

mitificação e invisibilidade dos índios reais no Rio Grande do Sul, 

representados pela figura de Sepé Tiaraju, na atualidade usando-se do recurso 

etnográfico.  

As atividades desenvolvidas no grupo, dentro da intensão de pesquisa e 

extensão, se desenvolveram pela etnografia no grupo PET indígena Ñande 

Reko, desenvolvimento de atividades dirigidas ao ensino fundamental da 

Escola Edna May Cardoso (Santa Maria – RS) sobre cultura indígena, 

produção colaborativa de textos junto aos estudantes indígenas da UFSM para 

a participação dos mesmos em congressos científicos, elaboração colaborativa 

de materiais didáticos para serem apresentados em oficinas sobre saúde bucal 

nas comunidades indígenas de Santa Maria – RS e organização do III 

Seminário Internacional de Educação Indígena na Universidade Federal de 

Santa Maria. 

Sobre a UFSM e sua demanda a educação indígena1 

																																																													
1 Estes dados apresentam-se como uma atualização dos apresentados em BRUM, C. K. 
; COLBEICH, R. . PET-Indígena Ñande Reko UFSM: breve percurso e atuação. In: Ana Elisa 



A cada ano, a UFSM oferece 20 vagas em cursos específicos na 

modalidade de Ações Afirmativas para os estudantes indígenas. As vagas são 

oferecidas em cursos escolhidos pela própria comissão indígena da reitoria 

universitária, a CIAPFAI (comissão responsável pelo acompanhamento das 

atividades dos cotistas indígenas na UFSM), formada por alunos e professores, 

entidades gestoras da universidade e conta com a participação de lideranças 

indígenas, Kaingang e Guarani, das comunidades de Santa Maria. São 

disponibilizadas vagas nos cursos de agronomia, pedagogia, matemática, 

medicina, história, odontologia, tecnologia em alimentos, serviço social, direito 

e enfermagem. São mais de 40 estudantes espalhados por esses cursos, todos 

tem direito a bolsa permanência no valor de R$900,00, mais descontos em 

alimentação no restaurante universitário e ainda direito à moradia gratuita na 

Casa do Estudante Universitário. 

Segundo Brum e Colbeich (2015) em 2014, a questão do acesso na 

UFSM alcançou polêmica nacional com a decisão pela extinção do vestibular e 

adesão de 100% ao SISU, tomada em reunião do CEPE de 22 de maio de 

2014, para o processo seletivo de 2015. Com a polemica gerada em torno do 

acesso aos estudantes indígenas ao ENEM, a universidade junto a CIAPFAI, 

decidiu criar um vestibular adequado a realidade indígena do estado do Rio 

Grande do Sul, elaborando um processo seletivo que pudesse ser visualizado 

aos indígenas interessados no ensino superior como algo agregador e de 

manutenção da alteridade. O Vestibular Indígena da UFSM irá contar com a 

promoção dos próprios estudantes indígenas na divulgação do processo 

seletivo, as provas serão aplicadas por estes estudantes também e serão 

aplicadas nas comunidades originárias, a exemplo da terra do Guarita.  

Outra questão que gira em torno da educação indígena na Universidade 

Federal de Santa Maria, foi a criação de um curso Interdisciplinar Indígena do 

Centro de Educação Superior Norte do RS (Cesnors), específico para etnia 

Kaingang. Ter um curso especifico para formação de professores indígenas 

configura-se como um avanço sobre o debate sobre a educação e na proposta 

de universidade pública para todos, mas sua restrição aos Kaingang invisibiliza 

																																																																																																																																																																																			
de Castro Freitas. (Org.). Intelectuais indígenas e a construção da universidade pluriétnica no 
Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: E-papers, 2015, v. 1, p. 279-296. 



outra etnias, como os Guarani. Em nosso entendimento é preciso aperfeiçoar o 

curso, abarcar outras etnias e volta-lo para uma formação para além das 

práticas de ensino aprendizagem, ou seja, levar em consideração a formação 

social destes novos educandos.  

A inserção no grupo PET Indígena ÑandeReko2 

Levando em consideração a caracterização preliminar do grupo, o breve 

esboço etnográfico sobre a inserção enquanto pesquisadora no grupo PET 

Indígena da Universidade Federal de Santa Maria, tem o intuito de estabelecer 

as conexões entre o trabalho desenvolvido enquanto pesquisa e extensão no 

grupo, visando ilustrar campo realizado e as relações que se deram nas 

práticas de pesquisa dos próprios estudantes indígenas.  

O relato perpassa ao vivido dentro deste grupo e das estratégias usadas 

para a compreensão da alteridade, tanto dos estudantes indígenas comigo e 

vice-versa.  A trajetória no PET iniciou-se no mês de março de 2014, a convite 

da tutora do grupo, professora que trabalhava desde o início da graduação em 

Ciências Sociais em outros projetos de pesquisas. Conhecia de outras 

oportunidades os estudantes indígenas pertencentes ao grupo, pois sempre 

estava disposição de ajudar o PET Indígena quando se fazia necessário, como 

por exemplo, nos eventos organizados pelo grupo sobre Educação Indígena. 

Nesses espaços de contato anterior, minha participação se restringia a 

demandas que não necessitavam de um contato direto com os estudantes 

indígenas, e apesar de compartilhar alguns momentos com os mesmos, não 

conseguia a aproximação suficiente para conversarmos e trocarmos ideias, o 

que se resumia, portanto numa participação observada e por muitas vezes 

esquecida. 

Com a participação ativa e assídua nas reuniões3 do grupo, propus a 

ajudar o grupo com a elaboração de projetos de pesquisa, num sistema de 

escrita colaborativa e ainda com uma demanda do próprio projeto do PET que 

deveria ser cumprida por exigência do MEC – falar sobre cultura indígena nas 

																																																													
2 Item referente ao trabalho de campo elaborado por Renata Colbeich da Silva 
3 Aconteciam todas as terças-feiras no Centro de Ciências Sociais e Humanas, as 19h na 
UFSM. Tratavam de discutir as demandas do grupo e resultados alcançados com os trabalhos 
de pesquisa e extensão.  



escolas não indígenas no tocante da lei 11.645, de 10 de março de 2008, que 

trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena nas escolas 

públicas.  

Ocasionalmente, no início da participação nas reuniões do PET Indígena, 

iniciavam os novos estudantes indígenas que haviam entrado naquele 

semestre na graduação na universidade, somavam-se mais sete estudantes 

que tentariam uma bolsa posteriormente no programa de educação tutorial. 

Naquele mesmo dia o PET indígena estava perdendo um de seus 

pesquisadores, Barbaruca4, que havia passado em um concurso federal e 

estava encerrando suas atividades na UFSM, e consequentemente no PET. 

Barbaruca trabalhava com os Kaingang da comunidade Por Fi, em São 

Leopoldo – RS. Seu conhecimento sobre a temática indígena era fascinante, e 

os laços construídos dentro do PET Indígena eram de confiança e trocas 

mútuas com os estudantes, ou seja, Barbaruca já tinha uma história no grupo, 

pois acompanhou desde o início a entrada dos estudantes na universidade e 

cada conquista. Sentiu-se muito a saída de Barbaruca, porque os reflexos de 

sua participação no grupo e seu conhecimento eram sempre comparados com 

o despreparo de um iniciante. 

A partir daí começariam as disputas interna dos estudantes indígenas, 

pois com a entrada dos novos não haveria bolsa para todos. E assim 

passáramos a conviver com muitos conflitos internos e formação de subgrupos 

dentro do PET, numa dinâmica de contestação de poder. Essa disputa de 

“caciquado” dentro do grupo que se refletiu em relações conflituosas entre 

todos os membros, sem exceção. Foram formas variadas de estranhamento, 

assim como a aceitação. Tudo que era dito, era mal compreendido, os ânimos 

eram sempre exaltados, os contextos sempre eram mal interpretados e haviam 

muitas acusações sobre o papel de cada membro do grupo. 

A estratégia de reversão da situação se deu aos poucos, em progressivas 

camadas, a partir do momento da percepção que a presença de uma pessoa 

																																																													
4 Pseudônimo dado pelos próprios petianos ao pesquisador que trabalhava junto aos 
estudantes indígenas desde 2011. 



estranha reprimia os estudantes pela performance típica de Jurua5, e isso 

confirmava-se a cada vez que marcávamos e desmarcávamos nossos 

encontros para elaboração dos projetos, pelo fato de horários não se 

encaixarem aos deles e quando explanava alguma ideia nas reuniões.  

As coisas começaram a mudar a partir do momento em que se promoveu 

tentar aproximar-se dos estudantes indígenas presando as individualidades de 

cada um, à aproximação com Periquito6 foi de extrema importância nesses 

primeiros passos de aceitação. Periquito é o primeiro estudante indígena a 

ingressar na UFSM. Periquito é uma referência para os outros estudantes e é 

dele a base da autonomia do PET Indígena, pois sua experiência e dedicação 

influenciaram os outros estudantes. Quando Periquito passou a participar do 

PET, uma de suas atividades era a divulgação do sistema de quotas para 

indígenas nas comunidades originárias do Rio Grande do Sul, deste modo, 

todos o conhecem e tem nele uma representação legitima na universidade. Ao 

ganhar a confiança de Periquito abriu-se uma porta ao diálogo com os 

outros.Com as meninas, foi um pouco complicado. A reversão da situação 

começou no sentido de explicar qual era o caráter da inserção enquanto 

pesquisadora do PET, que se resumia nas mesmas tarefas que os estudantes 

indígenas teriam que realizar. Muitas vezes não conseguia-se dar conta de 

resolver questões simples pelo fato de não ter um conhecimento aprofundado 

da cultura indígena e que estava aprendendo aos poucos com a convivência, 

os conflitos na convivência tornavam-se consequentemente em conflitos de 

aprendizado.  

É importante frisar que os estudantes indígenas têm um grupo étnico bem 

formado dentro da UFSM e que sempre andam juntos, porém existe uma 

subdivisão de gênero, andam predominantemente entre grupos de meninos, e 

as meninas convivem predominantemente dentro do grupo das meninas, 

apenas Barbaruca circulava entre os dois grupos. A aproximação com os 

																																																													
5 Os Guarani Mbya referem-se aos brancos como jurua. Não se sabe ao certo desde quando 
empregam esse termo, porém, hoje, ele tem uso corrente e parece destituído de seu sentido 
original. Jurua quer dizer, literalmente, “boca com cabelo’’, uma referência à barba e ao bigode 
dos europeus conquistadores. De todo modo, o nome jurua foi criado a partir do contato com 
os brancos colonizadores e passou, com o tempo, a ser uma referência genérica aos não 
índios. Também pode fazer referência ao homem que mente que fala demais. 
6 Pseudônimo para preservar a identidade do estudante indígena. 



meninos indígenas de início, causou extremo desconforto para as meninas 

indígenas, aquilo para elas considerava-se um afrontamento.  

O diálogo com o grupo de meninas indígenas veio através de uma 

demanda que tocava quase todas, o fato de serem mães, mas não conviverem 

com os filhos na universidade. As indígena acadêmicas que são mães, 

convivem com uma realidade familiares dispare das outras meninas brancas 

universitárias, elas deixam seus filhos em suas comunidades originarias, para 

serem protegidos e educados pelos seus familiares. Entanto muitas mãe 

cuidam de seus filhos sozinhas, as meninas indígenas tem todo aparato 

familiar que cuida e protege dos seus filhos para que possam estudar na 

universidade. De fato a moradia estudantil oferecida gratuitamente pela 

universidade não oferece condições para que as mães indígenas possam 

cuidar de seus filhos com tranquilidade, a universidade também não oferece 

creche as crianças nos período em que seus pais estão em aula. A 

universidade possui uma creche, mas nenhuma garantia de vaga para os filhos 

de estudantes. A troca de experiências sobre maternidade construiu-se como 

uma dadiva entre o grupo, dialogamos sobre experiências culturais de 

alteridade em relação ao grupo social denominado família e ainda sobre o 

desejo de mudança com a formatura e a aquisição de uma profissão.  

Sobre a formatura e a aquisição profissional dos estudantes, é possível 

considerar o debate sobre os acordos feitos com as lideranças de suas 

comunidades originarias sobre a volta para a mesma e a utilização dos 

conhecimentos acadêmicos em prol dos grupos indígenas. Identificamos a 

existência de um desconforto dos estudantes em relação a isto, apensar dos 

acadêmicos indígenas compreenderem que este é o acordo e respeitarem suas 

lideranças, nem todos gostariam de voltar e trabalhar nas comunidades onde 

nasceram. Os estudantes sentem-se na obrigação da volta, mesmo que ela 

não seja desejada. Parte dos estudantes gostariam de “ganhar o mundo”, 

exercendo sua profissão fora das comunidades. 

“A gente queria trabalhar fora também, mas se 

o acordo é esse, temos que aceitar, a gente não 

quer desagradar a liderança e depois não poder 



botar os pés em casa” Estudante PET Indígena – 

UFSM (19/08/2014) 

 O processo de aceitação apesar de doloroso, no sentido de aflorar 

diversos sentimentos tanto por parte do pesquisador quanto do pesquisado, 

torna-se essencial para compreensão do seres humanas e de como funcionam 

sua lógica de vivencia. Ser o estranho é reportar-se aos textos de antropologia 

e dispor-se a articulação de estratégias de campo, de propor-se a conhecer 

determinada realidade. A inserção no tocante das atividades de pesquisa, 

ensino e extensão desenvolvidas em interlocução com os estudantes 

universitários indígenas, foi essencial para reflexão as potencialidades do uso 

etnográfico para a produção de conhecimento. É necessário contrapontos 

significações e desdobramentos para entendermos que a universidade avança 

para a educação indígena, mas ainda não está preparada para abarcar todas 

as demandas destes grupo, a convivência é o melhor caminho para o 

conhecimento. 

 

O corpo indígena como pratica pedagógica do reconhecimento7 

“Enquanto escrevo este texto, sentada na 

biblioteca do Centro de Ciências Sociais e Humanas, 

sou atravessada pela estética particular deste 

espaço, um prédio com um tempo próprio, uma 

história própria. Estas paredes cinzas e brancas, as 

persianas de uma crueza impessoal, os livros 

dispostos em prateleiras metálicas que se sucedem, 

uma após a outra, as classes em fileira. Até que um 

vaso de plantas retém meu olhar, parece-me que ele 

simplesmente está no lugar errado, uma rápida e 

descomprometida tentativa de tornar o lugar mais 

acolhedor ao público.  Penso: O que a configuração 

deste lugar me sugere sobre aprender e ensinar? O 

que dizem sobre como me é permitido mover meu 

																																																													
7 Item referente a pesquisa de Fernanda Ströher Barbosa  



corpo? Que relação posso ter com estes livros? Que 

relação posso ter com e nesse espaço? E de 

maneiras posso me relacionar com minhas ideias e 

com as ideias de outrem? Enfim, a que este lugar 

sugere que eu preste atenção quando estou aqui?”8 

A etapa da pesquisa que abrangeu corporeidade e conhecimento 

indígena foi direcionada por uma artista-pesquisadora em formação no 

Bacharelado em Dança da UFSM. Esta fase materializou-se em encontros de 

pesquisa, ensino e aprendizagem de danças com os alunos indígenas 

participantes do projeto. Nas passagens que seguem, tecemos reflexões 

acerca da relação entre percepção, corpo, educação e etnicidade a partir da 

abordagem ecológica do antropólogo Tim Ingold. A ideia de trabalhar dança 

surgiu da proposta dos próprios alunos integrantes do Programa de Educação 

Tutorial – PET Indígena. Para um caminho poético-pedagógico, além das 

danças tradicionais das etnias envolvidas, os indígenas também 

recomendaram o contato com as danças de salão brancas, frequentes em 

festas dentro do campus universitário, tendo em vista que seu 

desconhecimento e timidez eram percebidos como uma das experiências de 

conflitos no convívio social. Outra intenção presente era que a dança pudesse 

instigar outras compreensões das práticas e lógicas acadêmicas, além de 

habitar outra concepção de educação. Por tudo isso, esta etapa da pesquisa 

circulou entre a educação através da dança e a antropologia da educação.  

Quem demonstrou maior interesse pelo espaço foram as alunas 

indígenas, em contraponto, os alunos demonstraram maior resistência em 

participar. As meninas relataram em sua maioria não saberem dançar as 

danças Kaingang. Apenas uma delas conhecia os cantos e disponibilizou-se a 

ensinar durante os encontros. No entanto, passado alguns encontros, ela 

precisou se ausentar, e como as demais afirmavam não conseguirem praticar 

sozinhas, a passagem pelo cantos tornou-se inviável. 

No que tange aos sentidos de dança e educação presentes na 

abordagem da pesquisa, procurou-se questionar sobre o lugar da técnica, não 
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só no ensino de danças sociais ocidentais – considerando-as como danças 

igualmente étnicas - como também na preparação de corpos ocidentais em 

outras práticas cotidianas, presentes na universidade e engajadas num 

processo de ocidentalização dos corpos e da percepção. O entendimento de 

educação que pautou a pesquisa, como aprofundaremos mais adiante, está 

entrosada com o pensamento do antropólogo Tim Ingold, integrante das 

chamadas epistemologias ecológicas. Para este autor, além da transmissão de 

conteúdos, educar perpassa a sensibilização a determinados aspectos do 

mundo, através de uma qualidade específica de atenção à experiência. A 

educação se dá por meio de processos de refinamento da percepção, que 

apreende a ressoar seu ambiente. Esta compreensão de educação da atenção 

e da percepção dirige nosso trabalho no sentido de defender a proeminência 

do engajamento da pessoa no mundo como condição primeira para a 

educação, ideia esta que vai de encontro com as concepções de universidade 

e conhecimento científico institucionalizadas.  

Na formação em dança da UFSM, diversas práticas agem no sentido de 

aflorar e refinar a percepção. A maioria delas está incluída numa família de 

técnicas chamada Educação Somática9, que parte do corpo vivido, 

experienciado, como mote para o trabalho de reeducação corporal com cunho 

artístico e/ou terapêutico.  Estas técnicas, enquanto método e modelo 

pedagógico, atravessaram o modo como a artista-pesquisadora propôs o 

espaço dos encontros: iniciaríamos com atividades de auto percepção e 

atenção, habitaríamos a experiência dos cantos e danças Kaingang, e a partir 

disso nos encontraríamos com as danças sociais brancas. No entanto, pode 

ser percebido um enfraquecimento das danças e cantos Kaingang, tendo em 

vista que apenas uma das alunas os conhecia e as demais pareciam resistir 

em aprender no espaço das aulas. Em diversos discursos, ficaram evidentes 

alguns choques de crença, como quando as indígenas afirmavam que suas 

danças eram muito fáceis e simples de aprender, mas logo depois afirmavam 

que não sabiam fazer.  

																																																													
9 Ver Revista Brasileira de Estudos da Presença, [S.l.], v. 5, n. 1, set. 2014. ISSN 2237-
2660. Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/issue/view/2365/showToc>. 
Acesso em: 13 Out. 2015. 



No início do campo, a artista-pesquisadora acompanhou um debate no 

PET Indígena a respeito da possibilidade de dançar as danças tradicionais num 

protesto politico, por conta do Dia do Índio. Tal estratégia teria como mote a 

visibilidade da presença indígena na Universidade. Os debates giraram em 

torno da escolha da dança a ser executada pelas diversas etnias, ficando 

evidentes duas tendências que Royce  apud Zemp (2013, p.45) denomina de 

tribalismo e pan-indigenismo.. Elas se referem a seleções estéticas de dança 

pautadas pelos interesses políticos destes grupos. O tribalismo preserva as 

diferenciações entre as danças públicas e privadas de cada etnia, procurando 

manter a reserva do olhar ocidental e recuperando as danças mais antigas. Já 

o pan-indigenismo dialoga com as ideias do indigenismo, de união destes 

povos, afirma uma identidade “indígena” nacional, ocupando espaços mais 

relacionados a entretenimento e exposição à audiência ocidental, como 

também em espaços políticos em que eles ganham força ao se apresentarem 

como grupo unificado. 

A tentativa de dar circularidade aos saberes de corporeidades diversas 

dá espaço para experiências que conferem ao texto “Pare, Olhe e Escute”10, do 

antropólogo Tim Ingold, maior clareza e tenciona questões próprias da prática 

de educação através da dança. Nele, Tim Ingold trata da tradição de 

pensamento ocidental sobre os sentidos e a percepção, propondo-se a criticá-

la e expor suas concepções acerca da visão e audição em nossa relação com 

o mundo. Para Ingold (2008), a percepção é o próprio engajamento da pessoa 

nas estruturas do ambiente, consistindo num escaneamento de micro 

movimentos que se dão como resposta as mudanças ambientais. Nesse 

contexto, os sentidos assumem um caráter de arranjo, de sistemas perceptuais 

que constantemente se reorganizam para dar conta do engajamento ativo com 

o mundo.  

Nesse sentido, nossas observações em campo puderam contar das 

especificidades acerca da presença do corpo indígena no ambiente 

universitário. Em termos corporais, o comparecimento indígena no espaço 

universitário materializou-se nos sintomas relatados pelas alunas, que 
																																																													
10 Tim Ingold, « Pare, Olhe, Escute! Visão, Audição e Movimento Humano », Ponto 
Urbe [Online], 3 | 2008, posto online no dia 31 Julho 2008, consultado o 30 Outubro 2015. 
URL : http://pontourbe.revues.org/1925 ; DOI : 10.4000/pontourbe.1925 



demostravam grande encurtamento das cadeias musculares posteriores, 

devido ao excesso de tempo sentadas, imposto pela rotina acadêmica. 

Também na aceitação do discurso científico sobre o corpo, evidente nas 

atividades de fricção da pele, apalpamento, reconhecimento e percepção 

óssea, pois as alunas espontaneamente se referiam aos ossos do corpo 

humano pela nomenclatura científica. Também pode ser percebida a partilha 

de algumas sonoridades musicais com grande demarcação cultural e com uma 

corporeidade bastante própria, como o caso da bandinha, que, segundo as 

alunas, já se tornou costumeira nas festas da comunidade.  Sobre esses 

momentos festivos da aldeia, também relataram a relação das mulheres 

indígenas com o salto alto intimamente relacionado com uma certa hierarquia 

dentro da aldeia sendo que, durante atividades de relaxamento e articulações 

dos pés, elas apresentaram muitas dores e tensões próprias de uma 

distribuição desigual do peso. 

A artista-pesquisadora reconheceu que a resistência indígena em 

realizar suas danças e cantos pode residir na percepção da profanidade do 

ambiente universitário que contrasta com a sacralidade das danças Kaingang, 

bem como de experiências preliminares do espaço da universidade como 

incapaz de acolher a identidade étnica desses alunos. Também sobre a 

profanidade das danças de salão branca, que já é relacionada a festividades 

que não integram a cosmologia Kaingang, apesar de já estarem inseridas no 

cotidiano das aldeias. Além disso, a divisão de gênero é bastante presente 

entre os alunos indígenas, resultando no reconhecimento por parte da 

pesquisadora de diferenças de autoridade do saber dançar, posto que entre os 

Kaingang, a dança é uma atividade masculina preservada pelos mais velhos, o 

que vai diretamente de encontro com a condição e experiência da bolsista: 

mulher, jovem, ocidental ensinando dança. 

Produção e conhecimentos colaborativos 

Em antropologia umas das preocupações a serem pensadas desde os 

anos 80 é a posição do autor/antropólogo nos textos etnográficos. Não 

diferente a isto, umas das preocupações que tangem a produção e 

conhecimentos colaborativos referente ao auxílio ao estudante indígena na 

produção escrita, é a posição dos pesquisadores inseridos nestes grupos que 



mantém dupla função, a pesquisa etnográfica e a extensão, ou seja, a 

observação participante restrita ao termo.  

A demanda de produção acadêmica, da participação em congressos e da 

exposição de resultados no meio universitário, toca o estudante indígena no 

sentido de tornar-se obrigação a partir do momento que se ganha recursos 

financeiros do Estado para pesquisar. Numa realidade acadêmica dos demais 

programas de bolsa de pesquisa, o acadêmico ingressa na iniciação cientifica 

depois de completar a metade do seu curso de formação, logo no 4ª semestre. 

Com o estudante indígena acontece diferentemente, desde o primeiro semestre 

o estudante pode ingressar no PET indígena, mas consequentemente tende a 

obrigação da produção. 

A produção é algo que incomoda o estudante indígena, geralmente eles 

estão interessados em pesquisar, em se envolver para ajudar as comunidades 

indígenas, mas o conhecimento reportado ao papel torna-se diferente a 

realidade vivida. O estudante indígena sempre é direcionado a um acadêmico 

mais experiente para auxilia-lo na escrita acadêmica, este acadêmico vem 

sempre de fora, é branco, é bolsista do tutor do grupo e tende a passar por um 

processo de aceitação e reflexibilidade sobre a alteridade do grupo. O 

estudante indígena sente-se oprimido tanto pela produção, tanto por aquele 

que tem a função de o ajudar. 

A produção de conhecimento surge, como forma de ciência do 

conhecimento que tenta encaixar o estudante indígena num padrão de 

conhecimento acadêmico que pertence a um local e dita a lógica de uma 

época, e de uma intelectualização branca e de elite. Essa produção de 

conhecimento direciona-se ao julgamento das relações dos sujeitos e uma 

“realidade” universal de ciência, diferente da realidade indígena. O estudante 

de fora que tenta ajudar, geralmente não percebe essas relações. 

Aqui os processos de inserção no grupo, elaborados a cima, se 

transfiguram de modo a reportassem os processos de escrita colaborativa. A 

entrada em campo e as tessituras apresentadas equivalem-se ao processo de 

escrita. Identificou-se que a construção escrita, através da inserção 

antropológica no grupo PET Indígena da UFSM, constitui-se por etapas que 



correspondem as particularidades deste grupo para com os pesquisadores 

voluntários oriundos de outras realidades. A primeira etapa corresponde a 

adaptação e reconhecimento de alteridade, tanto por parte do pesquisador 

indígena, quanto a aquele que pretende lhe ajudar no processo de tradução de 

saberes, é uma via de mão dupla, um tem que se colocar no lugar do outro e 

tentar dialogar da melhor maneira possível. Seguidamente, o estudante 

indígena e o pesquisador constroem o texto junto, o pesquisador apreende as 

narrativas em circulação proferidas pelos estudantes sobre seus interesses de 

pesquisa, sobre seus resultados e monta o texto em conjunto a partir das 

oralidades. Por fim, na última etapa o estudante indígena confia em sua 

autônima de pensamento intelectual, ele produz seu texto, confia em suas 

convicções escritas. Ele não ignora a opinião do pesquisador de fora, mas tem 

autonomia para ser o autor de seu texto.  

Não há de se negar que por muito, os pesquisadores tem oprimidos a 

escrita indígena, se apropriando das situações, reescrevendo a abordagem do 

indígena nos textos, traduzindo e transformando o que era particular do próprio 

autor indígena em um contexto de “adequação”. O texto perde a característica 

essencial, que é a identidade do autor e a direção para quem se escreve, 

transformando aquilo que era de um entendimento particular da cultura 

indígena para uma linguagem acadêmica que só interessa a própria academia. 

O processo de escrita colaborativa deve ser uma construção para que os 

estudantes indígenas possam construir sua autoridade e autonomia textual, é 

trabalhar a noção de pessoa (GEERTZ, 1997), em substancia da existência do 

próprio eu pesquisador, do próprio eu estudante indígena. É dar subsídios para 

que o estudante indígena possa construir seu próprio texto. O estudante 

indígena passa de informante, a colaborador e logo a autor. A produção de 

escrita colaborativa é um meio para a autonomia.  

 

CONCLUSÃO 

 Ao longo da pesquisa cada pesquisadora pode aplicar e elaborar seus 

conhecimentos, formais e informais junto ao PET Indígena de modo a ater-se 

as demandas do grupo. São duas experiências de campo reveladoras que 



caminham paras as mesmas conclusões, tanto nos sentidos antropológicos de 

reconhecimento do outro e adentrar num universo de realidades múltiplas.  

Em relação à escrita colaborativa que se tentou desenvolver com os 

estudantes, ainda que fundada como um exercício de pratica e transposição 

didática, sentimos que há um vazio que não deixa suprir as trocas de 

informações, e que esse vazio se funda justamente por a cultura universitária e 

a cultura das comunidades originárias estarem em constante conflito apensar 

de se insistir num diálogo. 

 O grande intuito de PET Indígena é promover a autonomia do estudante 

indígena, fazendo com que ele possa expressar-se, aprender a pesquisar, e a 

transformar o conhecimento acadêmico em algo aplicável a seu cotidiano. 

Resistir a participar das atividades do PET, por parte dos estudantes indígenas 

revela o papel da construção da resistência de um povo. Não podemos negar 

que muitas vezes levamos “bolo” dos estudantes, mas compreendemos que 

essa seria sua forma de resistência e de demonstrar seus sentimentos ao que 

estava sendo proposto. 

 As relações de gênero presentes apesar de carregarem um simbolismo 

cultural do próprio grupo em si, acabam desviando muitas vezes a atenção da 

pesquisa-extensão. Esse deve ser um ponto a ser trabalhado com os 

estudantes, para que possam promover um maior diálogo entre si, pois elas 

resultaram na saída da tutora do grupo, e consequentemente na nossa.  
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