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Nós  coletivos  indígenas  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,

pertencentes  a  este  imenso território  Kaingang e  Guarani  do  atual  estado do Rio

Grande do Sul, entre outras alteridades indígenas advindas de várias partes do Brasil,

viemos tentar  dialogar e cobrar ações através do respeito sobre a receptividade de

nossos  modos  de  vida,  nossos  modos  de  ser  e  fazer,  na  busca  incessante  pela

afirmação de nossas identidades, sejam elas culturais ou espirituais, pautados no bem

viver indígena.  

Talvez seja difícil demonstrar através de palavras e escrita a dimensão que se

pautam nossas vidas, sejam elas Kaingang, Guarani entre outros, mas tentaremos de

forma sucinta dialogar sobre nossas diferenças, tento em vista as várias legislações

que preveem o reconhecimento e o respeito aos modos de vidas indígenas, costumes,

línguas e crenças (Art. 231 da CF 88), além da consulta prévia quanto à reflexão,

elaboração  e  execução  das  políticas  públicas,  entre  elas  as  políticas  de  ações

afirmativas no ensino superior.

As  políticas  afirmativas  para  o  ingresso  de  estudantes  indígenas  é  uma

conquista da persistente luta das nossas lideranças visando à abertura de vagas na

universidade e o reconhecimento dos nossos saberes nesse espaço, fazendo, portanto,

parte  de  um  projeto  maior  de  descolonização  do  pensamento. Como  pontua  o

pensador indígena Gersem Baniwa (2013), o movimento indígena cobrou do Estado à

implementação  de  políticas  de  ações  afirmativas,  visando  combater  a  histórica

exclusão  e  desigualdade  social,  econômica  e  política,  mas  também  cobrou  a

necessidade de se levar em conta as diferentes realidades sócio-culturais, políticas,

demográficas e os processos próprios de educação quando na abertura dessas vagas,

sendo necessárias medidas tanto do Ministério da Educação quanto das instituições

federais.

Desde  o  início  do  processo de  implementação  das  políticas  afirmativas  na

UFRGS, a Casa de Estudante Indígena é apontada como uma demanda importante

para a formação da pessoa Kaingang e Guarani dentro desse contexto universitário.

Trata-se de movimento no qual a instituição reconhece,  dentro do seu espaço físico,



dos quadros burocráticos e de investimento,  outras lógicas de pensamento frente a

esses sujeitos coletivos. 

A nossa presença vem apontando não para as nossas dificuldades e problemas

em viver o seu mundo (como muitas vezes apontam), mas para problemas estruturais,

burocráticos  que  não  reconhecem  outras  práticas  de  aprendizagem.  A  vida  na

universidade e os dispositivos burocráticos que organizam esses espaços acabam por

representar  entraves  epistemológicos  fazendo  com  que  nós,  sujeitos  coletivos,

sejamos  impelidos  a  dar  continuidade  a  nossa  multiplicidade  de  forma  só.   A

formação da pessoa indígena ultrapassa as lógicas das instituições de ensino superior

e  são  os  nossos  kofás (os  mais  velhos)  e  principalmente  os  kujá quem  tem  o

conhecimento  para  a  formação  da  pessoa  Kaingang.  Para  ficar  mais  simples  ao

homem branco, podemos dizer que eles são como os seus livros, pois detém todo o

conhecimento das práticas que formam a pessoa Kaingang. 

Não é a primeira vez que buscamos ampliar os nossos espaços de formação.

Em 2010 construímos, no campus saúde, um espaço para o diálogo que chamamos

simbolicamente de Oca, em kaingang ég īn e, infelizmente, quando viramos as costas

para  visitar  nossas  famílias  nas  nossas  aldeias  esse  espaço foi  desmanchado,  sem

dialogo quanto aos sentidos e significados de um espaço chamado de nossa casa. É

importante  saber que não proporcionar aos estudantes esses espaços de contato ao

longo de sua formação é construir um caminho de extermínio ao nosso conhecimento

fazendo com que esse projeto de descolonização do pensamento, transforme-se em

mais  um  projeto  colonizador  onde  somos  obrigados  a  deixar  de  lado  os  nossos

conhecimentos, somos obrigados a nos embranquecer, nos esconder.

Os processos de formação da pessoa não indígena são muito diferentes dos

nossos, pois a nossa formação se dá em um processo contínuo interligado às relações

inter  e  intracomunidades.  Os  espaços  e  os  afetos  que  nos  atravessam  incidem

diretamente  sobre  nossas  formas  organizativas  de  vida  e  a  construção  dos  nossos

corpos se dá nas práticas cotidianas, no encontro e contato com o outro – seja os

animais da floresta, os espíritos advindos delas ou as pessoas (Domingos, 2016) –, nas

rodas de conversa e com a presença das diferentes gerações.

Para acolher a diferença são necessários espaços que respeitam outras lógicas

de  sociabilidade  e  nove  anos  após  a  implementação  das  políticas  afirmativas  na

UFRGS  e  iniciado  o  segundo  semestre  de  2017,  colocamo-nos  frente  a urgente

demanda das mães que precisam de um lugar para poder estudar e estar com seus



filhos. De forma paliativa e transitória, entende-se que de imediato o aluguel de uma

casa pode resolver a questão da moradia para essas mães kaingang e seus filhos.

No entanto uma casa de estudantes indígenas, uma ég īn, uma casa nossa onde

poderemos praticar nossa cultura, nossas formas de estar bem uns com os outros, seja

na alimentação, na contação de historias, nos aconselhamentos dos mais velhos aos

mais novos, nos risos e nos rituais, os quais consagram nossos corpos é uma demanda

urgente e será pauta contínua na agenda das discussões acerca das ações afirmativas e

na construção de uma universidade intercultural e que respeita os povos originários

deste território. 

Sem mais para o momento, o coletivo indígena da UFRGS
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