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Resumo: O trabalho, em andamento, tem como objeto empírico o ingresso de 
professores e estudantes indígenas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), que ocorre desde o ano de 2008, por meio de uma política de ações 
afirmativas. Segundo dados da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa 
de Ações Afirmativas (CAF/UFRGS), em 2014, havia 45 estudantes indígenas 
matriculados, sendo a maioria da etnia Kaingang. Dado este contexto de copresença 
entre distintas práticas de conhecimento, buscamos responder os seguintes 
questionamentos: quais elementos humanos (sujeitos) e não humanos (objetos) são 
agenciados nos deslocamentos e no encontro? Como sujeitos (conhecimentos, 
práticas, subjetividades) e objetos são transformados? O objetivo, portanto, é 
mapear a rede que se constitui em torno do ingresso de estudantes e professores 
indígenas na UFRGS, e as transformações que são, assim, engendradas. 
Teoricamente, seguimos Latour e Stengers, por meio dos conceitos de redes e 
cosmopolítica e os imbricamentos entre elementos humanos e não humanos 
(LATOUR, 1994; 2000; LATOUR; WOOLGAR, 1997; STENGERS, 2002; 2003; 
2007); Anderson e Adams (2008), quando estes teorizam sobre os “conhecimentos 
viajantes”, aqueles que se deslocam de seus locais de produção; e Viveiros de 
Castro (2002) para pensarmos a cosmologia ameríndia e seus significados para 
corpo, pessoa, objeto, entre outros. Os procedimentos metodológicos se constituem 
na realização de uma etnografia multissituada, entrevistas semi-estruturadas e 
análise de materiais documentais. Atualmente, estão sendo realizados os primeiros 
contatos com estudantes e professores indígenas, com a finalidade de delimitar o 
universo de pesquisa. Portanto, propomos um diálogo sobre uma pesquisa em 
construção. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este artigo versará sobre uma pesquisa ainda em andamento. A pesquisa tem 

como objeto empírico o ingresso de estudantes indígenas na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), que ocorre desde o ano de 2008, por meio de uma 

política de ações afirmativas. Segundo dados da Coordenadoria de 

Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas (CAF/UFRGS), em 2014, 

havia 45 estudantes indígenas matriculados, sendo a maioria da etnia Kaingang. 

Além disso, temos a presença de um professor de língua Guarani-mbyá na 

universidade.  Esse ingresso é, aqui, considerado como um encontro entre distintas 

práticas de conhecimento: saberes indígenas e conhecimentos científicos.  

As perguntas que orientam o trabalho são fruto desse encontro, da relação 

estabelecida entre um conhecimento que “viaja”, deslocando-se de seu local de 

produção e que passa a ocupar novos espaços, conformando outras formas de 

relações sociais. O encontro é considerado como um processo heterogêneo, 

formado pela relação entre distintos elementos (humanos e não humanos). Dessa 

maneira, buscaremos identificar quais são esses elementos e como eles são 

transformados ao longo do tempo. 

O conhecimento que “viaja”, diz respeito ao saber indígena, que passa a 

ocupar um espaço “eurocentricamente organizado e que foi construído nos 

fundamentos das línguas grega e latina e das seis línguas imperiais europeias”, 

(MIGNOLO, 2008, p. 290).  Os espaços são as salas de aula, os laboratórios de 

pesquisa, os eventos ou congressos e demais ambientes universitários.  

Os elementos mobilizados dizem respeito: 1) ao próprio conhecimento, que se 

materializa nos artigos, trabalhos de conclusão de curso e também nas falas dos 

estudantes e professores indígenas; 2) à rede de atores agenciados em torno desse 

ingresso, como professores, funcionários, alunos e lideranças indígenas; 3) os 

objetos, como equipamentos, artesanatos, bolsas de auxílio financeiro, núcleos de 

pesquisa, casas de estudante, pinturas corporais, comidas típicas, entre outros.  



O artigo se estrutura em 3 seções, além desta introdução. A primeira seção 

procurará realizar um panorama acerca da experiência de ações afirmativas para 

indígenas na UFRGS. Na segunda parte, apresentaremos nosso referencial teórico, 

inspirado em Isabelle Stengers e Bruno Latour, por meio dos conceitos de redes e 

cosmopolítica e os imbricamentos entre elementos humanos e não humanos; 

Anderson e Adams, quando estes teorizam sobre os “conhecimentos que viajam”, ou 

seja, aqueles que se deslocam de seus locais de produção e Viveiros de Castro para 

pensarmos a cosmologia ameríndia. Por fim, na última seção, iremos expor nossos 

procedimentos metodológicos. 

Antes, gostaria de sublinhar que, aqui, temos poucas pretensões e não 

iremos apresentar nenhum resultado efetivo fruto da pesquisa de campo. No 

entanto, nossos objetivos e metodologia foram construídos a partir de uma primeira 

experiência de aproximação com os indígenas, fruto de conversas informais, 

participação em eventos e congressos e em aulas de língua guarani.  

 

1. Ingresso de estudantes e professores indígenas na UFRGS  
 

Os debates em torno da Educação Indígena se iniciam de forma articulada a 

partir da década de 80, como resultado de mobilizações pelos direitos indígenas no 

Brasil, simbolizados e garantidos pela Constituição Federal de 1988, que assegurou, 

entre outros, o direito ao ensino bilíngue e diferenciado e às suas formas tradicionais 

de transmissão de conhecimentos. Anteriormente, a educação indígena esteve sob 

o horizonte de ação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), posteriormente (1967) 

transformado no que hoje (2015) conhecemos como Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI). Neste contexto, a relação entre Estado e aquilo que se denominava 

genericamente como “índios” era tutelar, sendo estes considerados “relativamente 

incapazes”, conforme artigo 6° do Código Civil Brasileiro, então em vigor (SOUZA 

LIMA, 2007).  

Esse movimento fez com que crescesse o número de escolas em Terras 

Indígenas, com a formação de professores nativos para atuar nas aldeias, 

igualmente, criaram-se cursos de formação universitária específica. Além disso, no 

início da década de 2000, iniciam-se discussões e posterior implementação da 

política de cotas nas universidades públicas do país. Esse contexto possibilitou que 



se perspectivasse o ensino superior como direito aos povos indígenas (BARROSO-

HOFFMANN, 2005).  

Desta forma, na última década (2000), registra-se um aumento do número de 

indígenas em universidades públicas e privadas. Conforme Paladino (2012), em 

2003, havia aproximadamente mil e trezentos (1.300) indígenas no ensino superior, 

dos quais cerca de sessenta a setenta por cento (60% - 70%) em instituições 

privadas. Neste contexto, a assistência recebida pelos indígenas era realizada pela 

FUNAI, e restringia-se à concessão de bolsas ou outras modalidades de auxílio 

financeiro. Em 2011, estima-se que sete mil (7.000) indígenas cursavam o ensino 

superior, em universidades públicas e privadas, passando a somar dez mil (10.000) 

em 2013. Esse aumento substancial do ingresso de estudantes é reflexo, em parte, 

como já mencionado, das políticas afirmativas implementadas nas universidades 

públicas. 

 No entanto, a crescente demanda por ensino superior entre os povos 

indígenas não é explicada apenas pelo aumento das práticas de escolarização e 

políticas de ingresso, mas, igualmente, porque a universidade passou a ser 

considerada como um espaço de luta política, de afirmação desses povos, por meio 

da aquisição de conhecimentos acadêmicos que permitam participar de forma mais 

ativa das decisões do Estado (BERGAMASCHI, 2013ª; BRAND, CALDERONI, 

2012). Nesse sentido, afirma Baniwa:  
 

O interesse dos povos indígenas pelo ensino superior está relacionado à 
aspiração coletiva de enfrentar as condições de vida e a marginalização, na 
medida em que veem a educação como uma ferramenta para promover 
suas próprias propostas de desenvolvimento, por meio do fortalecimento de 
seus saberes originários e de suas instituições, e incrementar suas 
capacidades de negociação, pressão e intervenção dentro e fora de suas 
comunidades (BANIWA, 2010, p. 41). 

 

Mais especificamente, os povos indígenas procuram melhores condições para 

dialogarem sobre a demarcação de suas terras, sobre a educação e as políticas 

públicas a eles destinadas (SOUZA LIMA, 2007).  

Atualmente (2015), o ingresso de estudantes indígenas em universidades 

brasileiras se dá a partir de três modalidades de acesso: 1) reserva de vagas, com 

um número específico em relação às vagas universais; 2) bônus, com a garantia de 

pontos ao candidato indígena que irá concorrer às vagas universais; 3) vagas 

suplementares, número específico de vagas reservadas para estudantes indígenas, 



com processo seletivo diferenciado (BERGAMASCHI, 2013a). A primeira e terceira 

modalidade de ingresso são adotadas pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), desde 2008. 

 O debate em torno da criação de políticas afirmativas na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul iniciou-se no ano de 2005, intensificando-se em 2006 

e culminando com a implementação do sistema de cotas em 2008. Essa discussão 

foi introduzida e protagonizada no interior da universidade pelo Grupo de Trabalho 

para as Ações Afirmativas (GTAA), que reunia entre seus membros professores, 

alunos, técnicos, indígenas e representantes de movimentos sociais, especialmente 

do movimento negro (ANJOS, 2012). 

  A partir da realização de atividades em prol da implantação de políticas 

afirmativas, como palestras, seminários e painéis, foi criada uma comissão – 

denominada Comissão Especial de Ações Afirmativas (CEAA) – pelo Conselho 

Universitário (CONSUN) e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 

em 2006, com a finalidade de discutir e elaborar a proposta a ser apresentada para 

votação. O GTAA, que já vinha desenvolvendo discussões, estudos e pesquisas a 

respeito da implantação de políticas afirmativas na UFRGS, apresentou uma 

proposta de reserva de vinte por cento (20%) das vagas dos cursos de graduação 

para negros, vinte por cento (20%) para egressos de escolas públicas e criação de 

dez vagas suplementares para indígenas (SABAT; OLIVEIRA, 2010). 

 A apresentação desta proposta de reserva de vagas causou polêmica na 

universidade, especialmente por conta da desvinculação entre cotas sociais e 

raciais, esta última sendo colocada em constante debate. A polêmica levou ao 

adiamento da data de votação pelo CONSUN e à elaboração de uma nova proposta 

pela Comissão que, agora, reservava trinta por cento (30%) das vagas do vestibular 

a alunos que completaram, pelo menos, metade do ensino fundamental e totalidade 

do ensino médio em escolas públicas, sendo cinquenta por cento (50%) destas 

destinadas a autodeclarados negros, além da política de criação de dez vagas 

suplementares a indígenas. Essa proposta foi aprovada em votação pelo CONSUN 

em 2007, sendo implementada desde o vestibular de 2008 (ANJOS, 2012; SABAT, 

OLIVEIRA, 2010)1.  

                                                
1 Mais tarde a universidade adota 30% das vagas para alunos que completaram a totalidade do 
ensino médio em escolas publicas. 



Para acompanhar a implantação desta política de reserva de vagas, a 

UFRGS constituiu, ainda em 2007, a Comissão de Acompanhamento dos alunos do 

Programa de Ação Afirmativa e a Comissão de Acompanhamento dos Estudantes 

Indígenas (CAPEiN), vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e à 

Secretaria de Assuntos Estudantis (SAE), respectivamente (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2014a). 

Por decisão do CONSUN (nº 268/2012), instituiu-se, em 17 de dezembro de 

2012, a Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas 

(CAF), um órgão de gestão ligado à Pró-Reitoria de Coordenação Acadêmica, para 

acompanhamento do Programa e dos estudantes cotistas por meio da articulação 

com Unidades e Comissões de Graduação (COMGRADs). Essa decisão refletiu a 

constatação de limites associados à atuação das Comissões, bem como a 

necessidade de “dar identidade própria para uma política de impacto estrutural no 

perfil estudantil da Universidade” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014a, p. 07). 

Entre as atividades desenvolvidas pela CAF, podemos citar algumas que se 

referem exclusivamente aos estudantes indígenas, como: 1) escolha dos cursos 

destinados para o ingresso por meio de um diálogo com as lideranças indígenas; 2) 

acolhimento e matrícula dos estudantes, atividade desenvolvida em conjunto com a 

PRAE, PROGRAD e COMGRAD; 3) organização de encontros e eventos com a 

temática indígena, como o “I Encontro Esportivo e Cultural Indígena na UFRGS” e a 

“Semana dos Povos Indígenas” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014a). 

Além disso, outras ações destinadas à permanência destes estudantes são: 

1) apoio pedagógico, em que são designados um tutor (professor) e um monitor 

(aluno) que irão acompanhar o estudante indígena até que complete sessenta por 

cento dos créditos de seu curso de graduação; 2) bolsas oferecidas pela PRAE, que 

totalizam uma ajuda mensal de quatrocentos reais e/ou pelo Ministério da Educação, 

no valor de novecentos reais mensais. Esta última modalidade de auxílio financeiro 

não exige contrapartida em relação a carga horária, permitindo, assim, a 

acumulação de bolsas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 

2014a).  

Como resultado dessas oportunidades, existiam, em 2014, indígenas 

inseridos nos seguintes programas: “bolsa de extensão gerida pela CAF (02), 



estágio no Museu Antropológico do Estado (01), grupo PET - Conexões Políticas de 

Juventudes (02), bolsa de iniciação científica (02), estágio no Conselho dos Povos 

Indígenas (01), estudante que atualmente se encontra afastado para estudos em 

Portugal (Programa Mundus Lindo)” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL, 2014a, p. 46-47). 

O processo seletivo específico para estudantes indígenas na UFRGS ocorre 

por meio da reserva de dez vagas anuais, em distintos cursos de graduação, eleitas 

a partir de um diálogo entre a comunidade universitária e as lideranças indígenas. 

Para a inscrição no vestibular, o candidato deve entregar uma declaração de 

membro de uma comunidade indígena, assinada por uma liderança (cacique) e 

outros dois membros da mesma, e homologada também pela FUNAI. A prova para 

estes candidatos é específica, sendo composta por duas etapas. A primeira é de 

Língua Portuguesa, a segunda, de Redação.  

Os cursos mais demandados pelos candidatos indígenas concentram-se nas 

áreas da saúde (60% dos inscritos), educação e licenciaturas (20%) e outras áreas 

como Direito, Agronomia, Jornalismo (15%). Nos oito anos de implantação da 

política de ingresso, se inscreveram quinhentos e cinquenta e nove (559) indígenas. 

Destes, 90,6% são do povo Kaingang, e 6,6% Guarani (DOEBBER, 

BERGAMASCHI, 2015). 

Segundo dados do “Relatório Anual do Programa de Ações Afirmativas”, 

elaborado pela CAF para o período de 2013 e 2014, houve, desde 2008, setenta 

vagas ofertadas para ingresso específico de estudantes indígenas, das quais 

sessenta e seis foram ocupadas [nove por estudantes Guarani (13,4%), cinquenta e 

quatro Kaingang (85,1%) e um estudante Quechua (1,5%)]. Em 2015, existem 49 

estudantes matriculados, três com trancamento de matrícula, um abandono, 19 

evadiram e quatro diplomaram-se (DOEBBER, BERGAMASCHI, 2015). 

Segundo Doebber e Bergamaschi (2015), a procura pelos cursos tem sido 

elevada, chegando a se inscreverem, em média, oito candidatos por vaga ofertada. 

A procura mais intensa é pelos cursos da área da saúde, como Odontologia, 

Enfermagem e Medicina. 

 Com o ingresso dos estudantes indígenas, algumas práticas da universidade 

vêm se transformando, demonstrando uma relativa abertura para o diálogo com 

essa cultura. Destacamos, por exemplo: 1) Realização do “Primeiro Encontro 

Esportivo e Cultural Indígena da UFRGS”, em setembro de 2014, do qual 



participaram estudantes indígenas e não indígenas da universidade, assim como 

membros das comunidades residentes em Porto Alegre. O encontro foi uma 

iniciativa da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e da Coordenadoria de Ações 

Afirmativas, e teve por objetivo demonstrar para o público os esportes e atividades 

culturais indígenas, por meio de uma troca de experiências em oficinas e jogos 

esportivos, como arco e flecha, cabo de força, corrida de milho e lutas corporais; 2) 

“III Diálogo com a cultura guarani-mbyá”, ao longo do mês de abril de 2015, quando 

professores, técnicos administrativos e estudantes da universidade participaram de 

três atividades no intuito de aprofundar o conhecimento acerca da cultura guarani. A 

primeira consistiu na apresentação da cultura pelo cacique da aldeia de Pindó Mirim; 

a segunda foi uma visita à aldeia e a terceira um diálogo entre os participantes a 

respeito da vivência. O evento contou com o apoio do Museu da UFRGS, da CAF, 

do ILEA, da rede de pesquisa Abya Yala e da Faculdade de Educação; 3) “Encontro 

com a cultura guarani-mbyá e sua língua”, em maio de 2015, nas dependências do 

Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (ILEA), onde o cacique de Pindó 

Mirim falou sobre sua experiência enquanto docente de língua guarani na 

universidade bem como aspectos relacionados à cosmologia e cultura indígena. O 

evento contou com o apoio do Instituto de Letras e do Instituto Confúcio; 4) 

Exposição “Os Guarani Mbyá”, no Museu da UFRGS, de 18 de agosto a 27 de 

setembro, que também contou com lançamento do livro de fotografias. A exposição 

também foi tema da 9° Primavera dos Museus - “Museus e Memórias Indígenas”, de 

21 a 26 de setembro de 2015. Além da exposição, também foram realizadas 

diversas falas de estudantes e professores indígenas e pesquisadores não 

indígenas nas dependências do Museu; 5) Ação de aperfeiçoamento envolvendo a 

temática indígena, como o curso “Acompanhamento de estudantes indígenas na 

UFRGS: a experiência da COMGRAD Serviço Social” ministrado pela professora 

Rosa Maria Castilhos Fernandes do Departamento de Serviço Social da UFRGS no 

dia 15 de outubro de 2015 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 

2015). 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também oferece aulas de 

língua Guarani. A aula é ministrada semanalmente pelo cacique da aldeia de Pindó 

Mirim na Faculdade de Educação. Igualmente, durante o primeiro semestre de 2015 

ocorreram aulas de língua Kaingang, ministradas por Selvino Amaral, no ILEA. Além 

disso, temos a constituição de uma Rede Interdisciplinar e Multidisciplinar de 



Pesquisa, denominada “Abya Yala: Epistemologias Ameríndias em Rede”, 

coordenada pelo professor Dr. Sérgio Baptista da Silva (Instituto de Ciências Sociais 

e Humanas) e vice-coordenada pela professora Dra. Marília Stein (Instituto de 

Artes). A Rede de Pesquisas promove igualmente palestras, reuniões e encontros 

que discutem a temática indígena. Constituiu-se também um grupo de acolhimento 

aos estudantes indígenas na UFRGS (GAIN), organizado pela professora Rosa 

Maria Fernandes e pelos estudantes indígenas do curso de Serviço Social. 

 No entanto, apesar do processo de construção de novas práticas no seio da 

comunidade acadêmica, a permanência dos estudantes indígenas ainda apresenta 

muitos pontos problemáticos. Segundo Bergamaschi (2013a; 2013b) e Doebber e 

Bergamaschi (2015) as principais dificuldades enfrentadas por estes estudantes na 

UFRGS são: “adequação” ao tempo da academia, um tempo regrado, cronometrado, 

que contrasta com o tempo das comunidades, onde há maior espaço para o diálogo 

e o convívio com as pessoas; dificuldades para administrar o auxílio financeiro 

recebido, devido à necessidade de previsão; dificuldades com a leitura e escrita, 

tendo em vista que a forma de transmissão de conhecimento nas comunidades 

indígenas se dá por meio da oralidade; distância da família e comunidade e 

consequente saudade. 

Outros autores apontam ainda o preconceito enfrentado por estes estudantes 

(representações que os veem como incapazes de estarem no ensino superior); as 

dificuldades de domínio da língua portuguesa, dos conteúdos ensinados e da 

dinâmica das salas de aula; ausência de diálogo entre conhecimentos científicos e 

tradicionais, onde o primeiro pretende-se verdadeiro e universal e “cala” o segundo 

(SOUZA, 2015; BRAND, CALDERONI, 2012; JODAS, 2015; PAZ, 2013). 

As falas de estudantes e egressos indígenas, ditas no III Encontro Nacional 

de Estudantes Indígenas, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

outubro de 2015, igualmente ilustram essas dificuldades: 

 
Parentes, hoje eu venho reforçar coisas que eu ouvi, escutei, no último 
seminário realizado aqui em julho, e que ficou no meu coração e no meu 
sentimento. Eu vi uma situação que mexeu com meu sentimento. Nós 
tínhamos vários alunos indígenas lackãnõ na UFSC, hoje temos seis, por 
quê? Porque quando o indígena sai das suas terras, ele ainda tem seu 
costume. E quando ele vem pra cidade é muito estranho pra ele. Ele tem 
seu costume, sua cultura, seu modo de comer. É tudo diferente. (Zilda 
Priprá - Formada no curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 
Mata Atlântica pela UFSC. Moradora da Terra Indígena Ibirama Laklãnõ). 

 



Minha experiência de ingresso na universidade foi muito árdua. Eu acredito 
que também para aqueles que estão se graduando ou na pós-graduação. 
Todos passaram por isso, pelo choque, pela discriminação dentro das 
universidades, que ignoram o nosso modo particular de viver, recebido de 
forma milenar, muito antiga. (Ercivaldo Xerente - Mestrando em Direitos 
Humanos na Universidade Federal de Goiás). 
 
 

 Esse duplo diagnóstico a respeito do ingresso dos estudantes indígenas na 

universidade demonstra que não é possível simplesmente opor, de um lado, os 

“saberes indígenas” e, de outro, “a ciência ocidental”, pois a questão permeia modos 

de vida distintos, que se relacionam e se transformam a partir do encontro 

estabelecido no interior da academia. Não há, aqui, portanto, uma essencialização 

da universidade como espaço impermeável a lutas políticas, a disputas, 

negociações; tampouco uma definição de “conhecimento científico”, a saber, 

acadêmico, como impermeável a “saberes indígenas”, tradicionais, e vice-versa, 

devido ao risco de reificar ambas as formas de conhecimento, por meio de sua 

“categorização” em conceitos previamente definidos. 

 Desta forma, procuramos “cartografar”, “mapear”, “seguir” o processo de 

construção de conhecimentos a partir do encontro estabelecido no interior da 

universidade. Esse encontro é visto como um “processo”, no sentido em que se 

modifica ao longo do tempo, transformando a si mesmo e aos envolvidos, ou seja, 

os estudantes indígenas e não indígenas, professores, funcionários, objetos, e a 

própria universidade, enquanto instituição. Para tanto, nos apoiaremos nas teorias 

desenvolvidas por Bruno Latour e Isabelle Stengers; Anderson e Adams e Viveiros 

de Castro. 

  

2. Encontro entre práticas de conhecimento: possibilidades 
interpretativas  

 

 Conforme já mencionado, o ingresso de professores e estudantes indígenas 

na UFRGS será considerado como um encontro entre distintas práticas de 

conhecimento. Esse encontro pode ser pensado a partir dos conceitos de “zonas de 

contato” ou “fronteira”, tal como formulado por Anderson e Adams. 

As zonas de contato se estabelecem a partir do encontro entre 

conhecimentos que “viajam”, que se afastam de seus locais de produção. O que 

interessa são os encontros, mas também as viagens, os caminhos percorridos, as 



formas de viajar e as relações políticas e históricas que permitiram tal deslocamento. 

Neste sentido, interessa compreender como práticas locais são mobilizadas e 

estendidas, transformando-se em práticas globais, pretensamente universais. 

Igualmente, como essas práticas “viajantes” são traduzidas, selecionadas, 

transformadas ou contestadas em universos particulares, por meio de novas 

utilizações. Essa problemática é resumida no seguinte questionamento: “O que 

acontece quando algo se move para um novo ambiente”? O ambiente receptivo, 

como salas de aula, hospitais ou agências de desenvolvimento tornam-se o lócus de 

análise (ANDERSON; ADAMS, 2008). 

Essa perspectiva está interessada igualmente em acompanhar a forma como 

as configurações sociais (relações geopolíticas, de gênero, classe e raça) e 

identidades são reordenadas a partir do encontro. Portanto, a tecnociência é 

considerada uma prática de conhecimento e de formação de subjetividades e 

relações sociais, especialmente quando “viaja”, deslocando-se de seu local de 

produção para ocupar outros espaços e confundir-se com outras práticas sociais 

(ANDERSON; ADAMS, 2008). 

Nesse sentido, o saber indígena seria aquele que “viaja”, que passa a ocupar 

novos espaços e a conformar outras formas de relações sociais. Essas novas 

formas de relações serão mapeadas por meio dos conceitos de rede e 

cosmopolítica, de Latour e Stengers. 

Segundo Latour (2000; 2012), as redes sociotécnicas são formadas por um 

conjunto de associações entre elementos heterogêneos que não são em si mesmos 

naturais ou sociais. Esses elementos são pelo autor designados humanos e não 

humanos. Enquanto os atores humanos dizem respeito, por exemplo, aos cientistas 

que trabalham em laboratórios, os atores não humanos são os instrumentos de 

medida, aparelhos e artigos com as quais eles se relacionam e produzem teorias e 

artefatos.  

A sociologia/antropologia estará interessada em entender como as redes são 

estabilizadas e mantidas (LATOUR, 2012). Para isso, Latour salienta a importância 

de historicizar os elementos que compõe a rede sociotécnica e que entrarão nos 

relatos. Essa historicização abrange tanto os humanos, cientistas, hesitantes em 

seus laboratórios, mergulhados em circunstâncias práticas e locais, quanto os 

elementos, substâncias, que estão sendo engendradas, criadas e transformadas na 



relação (LATOUR, 1995). Assim, quando considerados por meio de suas atuações 

nas redes, os actantes são mutuamente transformados: 

 
Não apenas o fermento ‘chega a’ Pasteur – transformando este honrado 
químico provinciano em um mestre da microbiologia mundial –, como 
Pasteur ‘chega ao’ fermento do ácido láctico – transformando esta 
fermentação por contato na cultura de um fermento que se alimenta de 
açúcar (LATOUR, 1995, p. 13). 
 
A Faculdade de Ciências com ou sem Pasteur não é exatamente a mesma, 
o açúcar com ou sem o fermento láctico não é, de modo algum, o mesmo; o 
fermento láctico antes e depois de 1857 não é, de modo algum, o mesmo 
(LATOUR, 1995, p. 20). 

 

Por outro lado, existem entidades que já estão estabilizadas, não sendo 

consideradas problemáticas, de modo que sua história e seus atributos podem ser 

narrados sem grandes dificuldades, como é o caso, por exemplo, dos instrumentos 

correntemente utilizados nos experimentos científicos, considerados “caixas-pretas” 

(LATOUR, 1995). 

A ideia de redes está relacionada ao conceito de cosmopolítica, formulado por 

Stengers (2007). Enquanto a política diria respeito à constituição de um mundo 

comum, um espaço da homogeneidade, a cosmopolítica faria referência a um 

processo anterior, caracterizado pela copresença de práticas, onde existiria a 

possibilidade de resistir à maneira consensual de formular e responder os 

problemas, “desacelerando a construção deste mundo comum, para criar um 

‘espaço de hesitação’”. 

Neste sentido, o “cosmos” se refere à multiplicidade e às articulações que 

podem ser capazes. Essa copresença de práticas “transforma as relações de cada 

protagonista com o seu próprio conhecimento, esperanças, medos e memórias, e 

permite que o conjunto possa gerar o que cada um teria sido incapaz de produzir 

separadamente”. Assim, a cosmopolítica não diz respeito a um processo que “coloca 

todos em acordo”, mas sim à heterogeneidade e relações estabelecidas entre todos 

aqueles que se interessam por um problema, e que se relacionam de distintos 

modos com ele (STENGERS, 2007). 

Desta forma, a cosmopolítica permite visualizar um espaço heterogêneo 

formado pela presença daqueles que “se ativam e daqueles que sofrem, resmungam 

e desesperam”, permitindo fazer falar aquele que, sob o olhar da política, se cala, e 

que força os outros a mobilizarem-se de maneiras diferentes e inesperadas. Essa 



hesitação com relação ao fechamento da política permite resistir a um futuro no 

presente, a apostar que “o presente ainda fornece substância para a resistência” 

(STENGERS, 2003). 

 A proposta cosmopolítica de Stengers abre espaço para a multiplicidade, 

possibilitando perceber o emaranhado constituído por elementos humanos e não 

humanos, que se transformam mutuamente na relação com o outro. Assim, o 

encontro entre saberes indígenas e conhecimentos científicos é aqui entendido 

como um espaço cosmopolítico, um espaço de “acontecimentos”. 

É importante sublinhar que, para os coletivos ameríndios, as transformações 

(de subjetividades, conhecimentos, objetos) estão associadas às transformações 

corporais que, por sua vez, estão relacionadas a processos como comensalidade, 

pinturas corporais, relações de parentesco e com os “seres da mata” e objetos 

artesanais. Assim, compreender a cosmologia desses coletivos é essencial para 

evitarmos projetar nossas definições particulares sobre aqueles que estudamos, 

inseridos em diferentes universos socioculturais. 

Os coletivos ameríndios possuem concepções diversas das 

eurocentricamente referenciadas a respeito de categorias como, por exemplo, 

pessoa, corpo, arte, objeto e território. Mais do que diferentes definições, essas 

categorias estão imersas em uma sociocosmologia que não separa ontologicamente 

natureza e cultura, sujeito e objeto, sociedade e indivíduo, humanos e não humanos, 

corpo e espírito, animalidade e humanidade, entre outros (VIVEIROS DE CASTRO, 

2002). 

Entre as noções centrais para se compreender a cosmologia e a organização 

social dos coletivos ameríndios estão a de “pessoa” e “corporalidade”. O corpo é 

considerado instrumento que articula significados sociais e cosmológicos, ou seja, 

em torno de sua fabricação, decoração e destruição se constroem as mitologias, as 

cerimônias e a organização social. No entanto, o corpo não é concebido como uma 

entidade individual, e não termina em seus limites físicos. Além disso, é 

destotalizado no sentido em que são projetados valores sociais a algumas de suas 

partes ou órgãos, e mesmo às suas “extensões”, como sangue, sêmen e “calor 

corporal”. Ainda, o corpo é considerado um ponto que articula a oposição entre o 

individual e o coletivo, o social e o natural, enquanto uma totalização singular do 

cosmos (SEEGER, DA MATTA, VIVEIROS DE CASTRO, 1979).  



O conceito de pessoa, seguindo a teoria etnográfica de Viveiros de Castro 

junto aos coletivos ameríndios, pode ser estendido para outros seres que habitam o 

cosmos, humanos e não humanos (especialmente animais, mas também plantas e 

minerais). A condição de pessoa não é, portanto, dada ou limitada pelo corpo. Este 

último estabelece uma demarcação, diferenciação, entre os seres, enquanto a 

condição de pessoa, ou humanidade, seria a categoria universal. Essa concepção, 

denominada multinaturalista, seria oposta à visão multiculturalista ocidental que 

pressupõe um corpo universal (natureza/objeto) e múltiplas subjetividades 

(cultura/sujeito) (VIVEIROS DE CASTRO, 2002). 

Desta forma, para os coletivos ameríndios, o corpo seria uma espécie de 

roupagem a esconder uma condição humana, compartilhada por diferentes animais 

e visível somente para aqueles da mesma espécie ou pelo xamã. Os animais, para 

eles mesmos, são humanos, e veem o mundo por meio das mesmas categorias e 

valores que os humanos: caça, pesca, guerra, espíritos, xamanismo, grupos 

baseados no parentesco, etc. Porém, “as coisas que eles veem são outras: o que 

para nós é sangue, para o jaguar é cauim; o que para as almas dos mortos é um 

cadáver podre, para nós é mandioca pubando; o que vemos como um barreiro 

lamacento, para as antas é uma grande casa cerimonial” (VIVEIROS DE CASTRO, 

2002, p. 379). Essa diversidade de pontos de vista estaria relacionada ao corpo – 

não o corpo biológico, mas o corpo considerado a partir de suas diferentes 

capacidades e “maneiras de ser” (o pode comer, como se movimenta, onde vive, 

etc.). 

A condição de humanidade estaria relacionada à capacidade de agência, de 

ponto de vista, possível a distintas espécies (com diferentes corpos): “dizer que os 

animais e espíritos são gente é dizer que são pessoas; é atribuir aos não-humanos 

as capacidades de intencionalidade consciente e agência que facultam a ocupação 

da posição enunciativa de sujeito” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 372). Essas 

capacidades estão situadas na alma ou espírito compartilhado pelos humanos e 

não-humanos. A constituição universal dada pela alma, e a singularidade dos 

corpos, fazem com que os sujeitos ameríndios estejam em uma posição dividida 

entre o Eu e o Outro, humano e não humano.  

A universalidade da condição humana entre as diferentes espécies engendra 

a necessidade de se “particularizar um corpo ainda demasiado genérico”, 

produzindo-o e diferenciando-o de outros corpos, por meio do uso de plumas, 



grafismos e máscaras, ou mesmo pelo processo de constituição do parentesco. Esta 

necessidade relaciona-se aos perigos de ter a alma “capturada” pelos não humanos 

(animais, mortos ou espíritos) que buscam impor seu ponto de vista na relação. 

Entender o não humano enquanto humano desumaniza o sujeito e o transforma em 

presa – em animal. Assim, o encontro com o Outro sempre é perigoso: “nunca se 

pode estar certo sobre qual é o ponto de vista dominante, isto é, que mundo está em 

vigor quando se interage com outrem. Tudo é perigoso; sobretudo quando tudo é 

gente, e nós talvez não sejamos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 397). 

A humanidade é uma posição, um ponto de vista, pelo qual se está todo o 

tempo lutando, dada a condição “fissurada” dos sujeitos ameríndios, situados entre o 

corpo e a alma, o humano e o não humano. Nas palavras de Viveiros de Castro 

(2002, p. 444): “uma pessoa viva não é um indivíduo, mas uma singularidade 

dividual de corpo e alma, um ‘divíduo’ internamente constituído pela polaridade 

eu/outro, consanguíneo/afim”. A estabilização, mesmo que parcial, da condição 

humana, pode ser alcançada por meio de uma produção e transformação corporal. 

O trabalho de Florencia Tola junto aos Toba do Chaco Argentino, por 

exemplo, nos mostra como a constituição de um corpo comum perpassa o 

compartilhamento de fluidos ou extensões corporais (sangue, esperma e leite 

materno), a atribuição de um mesmo nome e o calor corporal (que distingue entre 

humanos e não humanos) (TOLA, 2007).  

A comensalidade igualmente produz semelhança e relações de parentesco, e 

atua na estabilização e transformação dos corpos ameríndios, como demonstra o 

trabalho etnográfico de MCCallum junto aos Kaxinauá. Segundo MCCallum, as 

mulheres Kaxinauá, por meio de visitas a parentes distantes, desfazem ou recriam 

laços sociais, mediante o compartilhamento e a qualidade da comida ofertada 

(MCCALLUM, 2012). 

O grafismo é outro instrumento utilizado para a produção e estabilização dos 

corpos ameríndios. Mais do que uma representação de entidades, o grafismo age 

sobre os corpos, permitindo a comunicação e o afetamento com outros seres, como 

plantas ou animais. Essa comunicação se dá por meio da pele, considerada porosa, 

e que media a relação entre o interior e o exterior. O grafismo aplicado sobre a pele 

torna-a ainda mais porosa, permitindo o contato com outros seres do cosmos e a 

consequente transformação corporal (LAGROU, 2010). 



Portanto, as relações dos coletivos ameríndios com os objetos, animais e 

vegetais são importantes para a continuidade de seus pontos de vista enquanto 

sujeitos na relação com a alteridade. Essa cosmologia pressupõe um mundo 

relacional em que objetos também possuem agencia sobre os corpos. Falar, assim, 

em saberes indígenas, pressupõe um conhecimento a respeito de sua cosmologia e 

formas de relações com a alteridade. 

 

3. Apontamentos Metodológicos 
 

Dado que o objetivo da pesquisa consiste em mapear e analisar a rede que 

se constitui em torno do ingresso de estudantes e professores indígenas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde o ano de 2008, e as 

transformações que engendra em sujeitos e objetos (actantes), os procedimentos 

metodológicos, de caráter qualitativo, buscarão identificar os elementos mobilizados 

neste ingresso e suas transformações. 

O método de pesquisa que permitirá o mapeamento da rede é uma etnografia 

multissituada, tal como definida por Marcus (2001).  Esse método permitirá seguir os 

atores e os contextos em que se inserem, assim como os objetos que agenciam em 

suas múltiplas relações, por meio de um instrumento de coleta de dados 

denominado diário de campo. 

Como Marcus (2001, p. 114) observa: “as etnografias multissituadas são 

inevitavelmente o produto de conhecimentos de várias intensidades e qualidades”, 

ou seja, dificilmente se conseguirá atender simetricamente os distintos espaços de 

investigação. Definimos, assim, um lócus central de pesquisa: as salas de aula, em 

que indígenas se encontram em duas condições, ora como alunos, ora enquanto 

professores. 

Para uma melhor definição do objeto de investigação, utilizaremos quatro 

técnicas de mapeamento da rede: seguir os atores, seguir os objetos, as histórias de 

vida ou biografias, e, por fim, as narrativas (MARCUS, 2001).  

Os atores dizem respeito a professores, alunos, funcionários e membros das 

comunidades indígenas. Estaremos interessados em acompanhar nossos 

interlocutores em diferentes espaços como salas de aula, laboratórios de pesquisa, 

aldeias, casas de estudante e demais espaços institucionais universitários.  



Os objetos são livros, salas de aula, equipamentos, bolsas de auxílio 

financeiro, núcleos de pesquisa, casas de estudante, aldeias, artesanatos, pinturas 

corporais, comidas típicas, entre outros. Nesta fase, buscaremos traçar os diferentes 

espaços ocupados por um mesmo objeto, e os diferentes objetos que preenchem 

um mesmo espaço, com a finalidade de rastrear seus distintos significados e 

utilizações, por meio da observação das formas de interação engendradas com os 

mesmos. 

Seguir as histórias de vida significa compreender as trajetórias de nossos 

interlocutores de pesquisa, os caminhos percorridos até o ingresso na universidade. 

Significa entender as experiências e os relacionamentos anteriores com não 

indígenas. Por fim, seguir as narrativas, as histórias ou metáforas contadas ao longo 

do trabalho de campo, permite compreender como o ingresso na universidade é 

significado ao longo do tempo. 

O mapeamento da rede por meio das estratégias acima delineadas tem por 

objetivo específico compreender como os conhecimentos, práticas institucionais e 

objetos são transformados ou ressignificados. Assim, seguir os atores é também 

seguir suas produções acadêmicas como trabalhos de conclusão de curso, artigos e 

relatórios de pesquisa. As possíveis transformações de conhecimentos dizem 

respeito a releituras, traduções, a partir de uma leitura “indígena” (quando se 

inserem palavras em idioma indígena – kaingang ou guarani –, quando 

expressões/conceitos recebem novos significados). As transformações identitárias, 

relacionadas ao corpo, perpassam o uso ou abandono de simbolismos indígenas 

(como colares e grafismos). As práticas universitárias são transformadas por meio 

da criação de espaços institucionais destinados ao atendimento dos estudantes e 

professores indígenas (salas de aula são reservadas, cursos de língua são criados, 

eventos são organizados). Além disso, novos objetos passam a preencher a 

universidade, conformando outras formas de relações sociais – artesanatos 

indígenas são vendidos aos alunos não indígenas, a comensalidade faz parte do 

processo de aprendizagem em sala de aula. 

Além da realização da etnografia multissituada, utilizaremos 

complementarmente duas técnicas de geração de dados: pesquisa documental e 

entrevistas semi-estruturadas. Os documentos dizem respeito a trabalhos de 

conclusão de curso, artigos e relatórios de pesquisa. As entrevistas semi-

estruturadas serão realizadas com estudantes e professores indígenas e não 



indígenas. A identificação dos não indígenas perpassa os caminhos percorridos 

pelos indígenas na universidade. Serão, assim, considerados aqueles que se 

relacionam diretamente com eles (professores, alunos, técnicos administrativos).  

As entrevistas terão como objetivo principal a reconstrução das trajetórias de 

indígenas e não indígenas. Atentaremos para as motivações relacionadas ao 

ingresso na universidade ou em cursos de língua indígena, os relacionamentos 

anteriores com indígenas e não indígenas e os caminhos percorridos até o ingresso 

na universidade. 

 

Considerações finais 
 

O encontro entre conhecimentos acadêmicos e saberes indígenas, a partir do 

ingresso de estudantes e professores indígenas na UFRGS, é considerado aqui 

como um espaço cosmopolítico, heterogêneo, constituído por uma multiplicidade de 

elementos que se transformam mutuamente na relação.  Vislumbramos, assim, um 

“terceiro espaço”, um espaço de trânsito entre “dois mundos”. Um espaço em que 

desafios (como preconceitos) são enfrentados; em que se desenvolve uma abertura 

à alteridade, ou uma maior sensibilidade ao outro (mesmo em pequenos espaços, 

como os eventos ou congressos realizados, os grupos de apoio aos estudantes 

indígenas). Um espaço em que a própria cultura, conhecimentos e identidades são 

permeadas pelo olhar do “outro”; em que estratégias são utilizadas para enfrentar as 

dificuldades de permanência na universidade. Falar de encontro significa, portanto, 

descrever e salientar o protagonismo indígena, suas aprendizagens  e experiências 

e as transformações engendradas a partir disso.  
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