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Resumo 
No Paraná, a política de educação superior indígena está orientada por legislação estadual 
que prevê aos povos indígenas residentes no território paranaense o direito de frequentar 
uma Instituição de Ensino Superior Estadual, por meio de vagas suplementares e ingresso 
específico. Sendo assim, desde 2002, as Universidades Estaduais paranaenses começam a 
ser novos espaços ocupados pelos povos indígenas, sendo a educação superior entendida 
como um direito. Para tanto, só é possível efetivar tal direito na medida em que sejam 
ofertadas políticas consistentes que garantam a permanência desses estudantes nas 
Universidades. Neste sentido, esse artigo abordará aspectos relevantes no que tange ao 
ingresso e permanência dos acadêmicos indígenas na educação superior, 
fundamentalmente acerca dos processos de evasão, reopção de curso e transferência 
externa por eles realizados, evidenciando que os mesmos desistem dos cursos de 
graduação mas não desistem da universidade. 
 
Palavras Chaves: Educação Superior Indígena; Políticas afirmativas; Povos indígenas. 
 
Abstract 
In Paraná, the policy of indigenous higher education is guided by state legislation that 
provides for indigenous peoples living in the territory of Paraná the right to attend a State 
Higher Education Institution, through additional places and specific entry. Thus, since 2002, 
Paraná State Universities have become new spaces occupied by indigenous peoples, and 
higher education is understood as a right. In order to do so, it is only possible to enforce such 
right insofar as consistent policies are offered to guarantee the permanence of these 
students in the Universities. In this sense, this article will discuss relevant aspects regarding 
the entry and permanence of the indigenous academics in higher education, mainly about 
the processes of avoidance, reopening of course and external transference made by them, 
evidencing that the same ones drop out of undergraduate courses but not They quit 
university. 
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Introdução 

 

O presente trabalho intenciona refletir sobre o fenômeno de ingresso, permanência e 

conclusão de estudantes indígenas na Universidade Estadual de Londrina, sendo a 

presença de estudantes indígenas na educação superior pública brasileira recente nas 

politicas educacionais, datado dos últimos 16 anos no país. 

A primeira política pública de ingresso e permanência de indígenas nas 

universidades públicas no país é datada do ano de 2001, mais precisamente nas 

Universidades Estaduais Paranaenses – dentre elas, na UEL. Ante a recente gestão de 

política pública de educação superior indígena nas universidades estaduais do Paraná, faz-

se necessária uma análise da política de permanência a partir do ingresso desses 

estudantes na UEL, assim como um acompanhamento dessas transformações, bem como 

as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos indígenas para a conclusão do Ensino 

Superior. 

Este trabalho apresenta as reflexões desenvolvidas em dois trabalhos de conclusão 

de curso de graduação acerca desta temática.  A presente pesquisa realizada é de natureza 

qualitativa, composta por dois momentos metodológicos: a revisão bibliográfica e o 

levantamento e análise documental. No primeiro momento, identificamos e revisamos a 

bibliografia relacionada ao tema da pesquisa, selecionando autores que investigam e 

refletem sobre o ingresso e a permanência de estudantes indígenas na educação superior 

pública do Paraná. No segundo momento, levantamos e analisamos dados documentais e 

registros acadêmicos dos estudantes indígenas ingressantes pelas edições do Vestibular 

dos Povos Indígenas do Paraná no período de 2002 a 2015, na Universidade Estadual do 

Paraná. Tais dados possibilitaram a reflexão profunda sobre as trajetórias dos acadêmicos 

indígenas, seus dilemas e desafios.  

Conforme destacado por Amaral (2010), os acadêmicos indígenas se apresentam 

em seu duplo pertencimento, sendo fundamental que se apropriem da Universidade sem 

perder de vista os vínculos de pertencimento com a sua comunidade de pertencimento, 

estabelecendo relações com estes espaços tão diferentes (Universidade e terra indígena). O 

desafio que se coloca é de se assumir simultaneamente a condição de indígena e 

acadêmico. 

 
1.  Estado e Povos indígenas: apontamentos históricos 
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Por um longo período histórico, mais precisamente até a metade do século XX, 

evidenciavam-se teses sobre a extinção e transitoriedade das culturas indígenas, uma vez 

que, neste período, as ações do Estado estavam pautadas no integracionismo e a na 

assimilação dos povos indígenas. As legislações datadas desta época consideravam os 

indígenas como relativamente capazes e, consequentemente, submetidos ao poder tutelar 

do Estado.  

A história dos povos indígenas no Brasil é marcada por violências e massacres, 

muitos deles que levaram à extinção de muitas etnias indígenas ao longo dos séculos de 

contato, bem como marcada pelos atos de resistência dos indígenas diante das ações 

colonizadoras e de dominação da sociedade envolvente. Luciano (2006, p.57) aponta que 

as estratégias de resistência iam desde a “criação de federações e confederações de 

diversos povos para combaterem os invasores, até suicídios coletivos. Na atualidade,  a 

estratégia mais importante está centrada no fortalecimento e na consolidação do movimento 

indígena organizado. 

 É a partir da década de 1970 que começam a serem criadas as primeiras 

organizações representativas de organização dos povos indígenas, para que fossem 

estabelecidos diálogos, negociações e articulações com outros povos e com a sociedade 

nacional e internacional, sendo neste contexto em que surge o movimento indígena 

articulado. 

Segundo Luciano (2006) o movimento indígena brasileiro4, existe desde a década de 

1970, o autor define este movimento como “um esforço conjunto articulado de lideranças, 

povos e organizações indígenas objetivando uma agenda comum de luta, como é a agenda 

pela terra, pela saúde, pela educação e por outros direitos”. 

Na década de 1980 houve um profundo debate a respeito da nova Constituinte de 

1988, sendo um período de grande efervescência e de grandes mobilizações indígenas a 

níveis locais, regionais e nacional, sendo que estas contaram com a presença de pessoas e 

grupos indígenas e não indígenas 

A Constituição Federal de 1988 estabelece aos povos indígenas, suas comunidades 

e organizações, a legitimidade de recorrerem à justiça na defesa de seus direitos e 

interesses, rompendo de vez com o paradigma tutelar, ao menos do ponto de vista legal. 

Resultado desta resistência histórica, dados do Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (IBGE) 2010, evidenciam um importante crescimento da população indígena, 

contrariando as teses da extinção destes povos, demonstrada até metade do século XX. 

                                                
4 O movimento indígena possui dentre suas bandeiras de luta: a terra, a emancipação política e 
econômica de suas comunidades, evidenciando e fortalecendo a luta por sua autodeterminação e por 
projetos coletivos de autogestão territorial. 
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Destaca-se que, entre 1991 e 2000, a população autodeclarada indígena no Brasil quase 

triplicou, passando de 294 para 734 mil indivíduos, apontando ainda que a população 

indígena ultrapassava 817 mil pessoas no Brasil. Os resultados do Censo 2010 apresentou 

ainda a existência de 274 línguas indígenas faladas pelos indígenas, sendo estes 

pertencentes a 305 etnias diferentes. 

 

2. A Educação Escolar Indígena no Brasil 
 

 A educação é imprescindível para o processo de produção e reprodução da própria 

humanidade, podendo ainda ser um instrumento de perpetuação, reprodução ou de 

mudança social. Ao abordar a temática sobre educação, se faz importante destacar a 

existência de diferenças entre a Educação Indígena e Educação Escolar Indígena. 

De acordo com Luciano (2006), a educação indígena vai muito além da educação 

escolar, uma vez que se refere a processos próprios de transmissão e produção dos valores 

culturais indígenas. Os saberes ancestrais são transmitidos através da oralidade que 

passam de geração e geração, sendo estes ensinamentos contributivos para a formação do 

caráter e comportamentos dos indígenas e também para a formação de diversas profissões 

tradicionais como: artesãos, cesteiros, ceramistas etc. 

  A Educação Escolar Indígena relaciona-se aos processos de transmissão e produção 

dos conhecimentos por meio da escola, ou seja, refere-se ao processo de escolarização de 

crianças e jovens. A partir de 1970, com a efervescência do movimento indígenas, passa a 

ser reivindicada uma educação escolar indígena diferenciada que viesse a fortalecer a luta 

indígena. De acordo com Amaral e Fraga (2016, p. 171): 

 
É a partir da trajetória política das organizações indígenas e indigenistas e 
do movimento dos professores indígenas pautando os direitos a uma 
educação específica, diferenciada, bilíngue e intercultural para as 
populações indígenas no Brasil que os debates em torno dos conceitos de 
educação indígena, educação escolar indígena e escola indígena são 
evidenciados, não somente no âmbito acadêmico, mas também no campo 
das políticas públicas educacionais. 

  

 Este direito foi garantido por meio de diversas leis e decretos, dentre eles, 

destacamos: o Decreto Presidencial n. 26/1991, Lei 9394 de 19965 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), o documento de Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Escolar Indígena nº 5, de 22 de junho de 2012, sendo estes, os instrumentos 

jurídicos mais importantes da educação escolar indígena no Brasil.  
                                                
5  O referido Decreto transfere para o MEC a responsabilidade, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, pela definição de políticas de educação escolar indígena de qualidade e os Estados e 
Municípios como responsáveis pela sua execução.   
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A LDBEN de 1996, em seus artigos 32 §3º, 78 e artigo 79, reafirma a diversidade 

sociocultural e linguística dos povos indígenas, garantindo a eles uma educação pautada no 

respeito a seus valores, no direito à preservação de suas identidades e na garantia de 

acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade nacional. É 

somente a partir desta legislação que a Educação Escolar Indígena como modalidade da 

educação básica, passou a ser reconhecida de fato oficialmente. 

O direito a educação escolar bilíngue, diferenciada, especifica e intercultural 

decorreu de diversas lutas dos povos indígenas por educação que superassem as formas 

ofertadas de outrora de catequização, tutela e colonização, por serem considerados 

incapazes. 

O reconhecimento pelo Estado dessa modalidade de ensino, foi fundamental para 

esses povos, pois demandou a formação e contratação de professores indígenas habilitados 

em licenciatura interculturais e outras licenciaturas convencionais6, tendo, posteriormente, 

uma considerável procura por vagas no ensino médio pelos estudantes indígenas nas 

Terras Indígenas e nos meios urbanos (AMARAL, 2010). 

A ampliação das oportunidades para ingresso e conclusão do ensino fundamental 

pelos estudantes indígenas, gerando demandas para o ensino médio, bem como a 

possibilidade de ingresso nas universidades públicas desde o ano de 2002, por meio de 

vagas suplementares. 

 

3. A Educação Superior Indígena no Paraná 
 

No Paraná, a política de educação superior indígena está orientada pela Lei n° 

13.134/2001, alterada pela Lei n. 14.995/2006, que prevê aos povos indígenas residentes no 

território paranaense o direito de frequentar uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

Estadual, por meio de vagas suplementares7. 

A insuficiência da política de permanência trouxe muitas questões e inquietações a 

serem problematizadas (AMARAL, 2010; AMARAL 2016). Na vivência da universidade com 

                                                
6 Diante da demanda por profissionais com essas especificidades, em 2001 foi criado o primeiro curso 
de Licenciatura Intercultural de nível superior, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 
e em 2003 na Universidade Federal de Roraima (UFRR), sendo ampliada para 11 cursos até 2008 
(PAULINO, 2008), mas ainda não contemplando as regiões do Paraná. 
7  Paulino (2008) e Amaral (2010) destacam que a aprovação da referida lei de ingresso,  foi projetada 
pelo deputado estadual Cézar Silvestre, apresentado em 2000, articulado com o assessor de 
Assuntos indígenas Edívio Battisttelli e posteriormente foi sancionada pelo Governador Jaime Lerner, 
foi carregada por um tom assistencialista, pontual e de interesse político, ao ponto que, ao aprovar o 
projeto, não analisaram as consequências desse ingresso, as especificidades desses povos, 
repassando para as universidades a obrigatoriedade da graduação. As vagas suplementares são 
disputadas entre os povos indígenas residentes no Paraná pelo processo do Vestibular dos Povos 
Indígenas do Paraná, sendo a primeira lei estadual brasileira a prever ações afirmativas com corte 
étnico-racial em universidades públicas no país (PAULINO, 2008). 
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esses sujeitos, as experiências iniciais de todos os envolvidos nesse processo foram 

intensas e um grande desafio diante das dificuldades sentidas pelos estudantes indígenas e 

docentes8. 

Em 2004, a Resolução Conjunta n.º 002/2004 institui a Comissão Universidades dos 

Índios (CUIA), sendo este um espaço de articulação da SETI, as Universidades Estaduais 

paranaenses: UEL, UEM, UEPG, UNIOESTE e posteriormente, a UENP e a UNESPAR 

(AMARAL, 2010). O intuito desta Comissão é o de desenvolver políticas para o ingresso e a 

permanência e o acompanhamento sistemático dos estudantes indígenas que ingressaram 

nas universidades paranaenses pelo Vestibular dos Povos Indígenas (AMARAL, 2010).9 

Em 2002, ano do primeiro ingresso desses acadêmicos, fora firmado o compromisso 

pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI-PR), 

de uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 250,00, sendo o valor insuficiente diante das 

inúmeras despesas se deslocamento das Terras Indígenas para a universidade, além de 

despesas com alimentação, aquisição de material, aluguel, entre outras (AMARAL, 2010). 

Esse valor foi sendo alterado durante os últimos 10 anos, contudo, a partir de um processo 

de mobilização iniciado pelos estudantes indígenas da UEL com o envolvimento dos demais 

acadêmicos das universidades estaduais paranaenses, em dezembro de 2015, junto à SETI, 

o valor da bolsa foi alterado para R$ 900,00 mensais, havendo complementação de mais 

50% para os que comprovarem dependentes, estando em vigência até a presente data. 

Acreditamos que alguns aspectos possuem grande influenciam na dinâmica de 

conclusão ou não da graduação pelos acadêmicos indígenas, dentre eles apontamos, 

aspectos econômicos, culturais, sociais e pedagógicos que esses sujeitos vivenciam. 

Os fatores econômicos podem ser caracterizados como: pagamento de despesas 

para manterem-se na Universidade e na cidade tais como: vans para deslocarem da Terra 

Indígena à universidade, aluguel, alimentação, aquisição de material, etc.  

Os fatores sociais podem ser caracterizados como: distância da família e da Terra 

Indígena, preconceitos vivenciados na universidade, a questão linguística por terem a língua 

indígena como sua primeira língua de formação, não conseguindo compreender todo o 

conteúdo abordado nas aulas, etc.; 

 Os fatores pedagógicos podem ser caracterizados como: as fragilidades na 

escolarização básica dos estudantes, somada à ausência de um acompanhamento 

                                                
8  Em 2012, a Lei Federal n. 12.711/2012, obriga as Universidades Federais a reserva de 50% de 
vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, negros e indígenas de cursos regulares ou de 
educação de jovens e adultos, por curso e turno nas universidades federais e nos institutos federais 
de educação, ciência e tecnologia, ficando o restante percentual a ampla concorrência. 
9 A partir da criação da CUIA Estadual, as universidades têm autonomia para compor suas próprias 
comissões locais, descentralizando, delegando funções e finalidades de acordo com as demandas e 
dificuldades apresentadas pelos estudantes indígenas e colegiados de cursos que receberam esses 
acadêmicos (AMARAL, 2010). 
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sistemático e cotidiano por membros da CUIA local, podem influenciar nas desistências dos 

estudantes indígenas na graduação10. 

 
4. Os estudantes indígenas na Universidade Estadual de Londrina 

 

Ao refletir sobre o panorama de ingresso de estudantes indígenas na UEL, no 

período letivo de 2002 a 2016, constata-se que a referida instituição matriculou 84 

estudantes indígenas nas edições do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, sendo 

que, de 2002 a 2005, foram ofertadas doze (12) vagas e no período de 2006 a 2016, mais 

setenta e duas (72) vagas. Para além desse total, mais seis vagas foram de transferência 

externa no período de 2007 a 2014. 

No período de 2002 a 2016, conforme as análises dos registros documentais da 

UEL, essa instituição formou doze profissionais indígenas nas áreas de Medicina, 

Odontologia, Jornalismo, Serviço Social, Medicina Veterinária, Secretariado Executivo, 

Educação Física, Design Gráfico e Letras, e trinta e quatro (34) encontravam-se 

matriculados no ano de 2016.  Considerando o referido período, encontramos o registro de 

um estudante indígena que veio a óbito e 37 que deixaram seus cursos de graduação por 

diversos motivos como: transferências para outras universidades, desistência, jubilamentos, 

trancamentos de matrícula e reopção de cursos. 

Se considerarmos o universo total das oitenta e quatro (84) matrículas realizadas 

nesse mesmo período, podemos considerar que existe um índice relevante de desistências 

de estudantes indígenas na UEL. Ao aprofundar essa análise, podemos compreender que 

esse fenômeno está associado diretamente com a insuficiência da política de ingresso e 

permanência desses sujeitos na UEL e pelo Governo do Estado do Paraná.  

A princípio, a responsabilidade por sua permanência na universidade se apresenta 

por uma dupla dimensão: dependerá de cada estudante, da sua família, da sua comunidade 

indígena de pertencimento e do cacique de cada Terra Indígena, quando comprometido com 

a realidade desse estudante e, principalmente, das Universidades responsáveis pelo 

acolhimento institucional e pela sua permanência, assim como da política estadual de 

educação superior indígena do Paraná. 

Por outro lado, podemos notar que a desistência nem sempre foi a primeira opção 

dos acadêmicos, pois muitos deles reorganizaram a graduação, fazendo reopções de curso 
                                                
10 Diante disso, em 2009, a UEL aprovou a Resolução CEPE n. 004, para normatizar o 
acompanhamento pedagógico para todos estudantes indígenas matriculados nessa instituição, 
conforme indica o artigo 3º: “Cabe a CUIA UEL, em conjunto com os respectivos colegiados de curso, 
acompanhar pedagogicamente os estudantes indígenas na Universidade. Contudo, essa Resolução 
não aponta como serão feitos esses acompanhamentos e quem se comprometerá com a 
obrigatoriedade, cabendo a CUIA local encaminhar com o tempo essa tarefa. 
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ou transferências para outras universidades estaduais. Alguns evadiram do curso mas 

retornaram para a UEL ou para outras IES. Desta forma, podemos considerar que muitos 

deles desistiram do curso de graduação, mas não desistiram da universidade. Do universo 

dos 37 desistentes, 22 estudantes (60%), passaram por outros vestibulares específicos e 

estão matriculados em diversas IES estaduais. 

Observarmos também que parte das 84 vagas ofertadas, algumas delas estão sendo 

ocupadas pelos mesmos estudantes, uma vez que nesse panorama de desistências, 

aqueles que desistiram ou jubilaram em um determinado curso, prestaram novamente o 

Vestibular dos Povos Indígenas, fazendo trajetórias em outras universidades ou na própria 

UEL em outros cursos, voltando a ocupar essas vagas ofertadas, como aponta ALVES 

(2016). 

Neste sentido, das 78 vagas ofertadas na UEL até 2015, 63 delas foram ocupadas 

por estudantes indígenas diferentes e que buscaram apenas uma vaga para seu ingresso. 

As 15 outras vagas foram ocupadas por sete estudantes indígenas, sendo que seis deles 

ocuparam cada um, duas vagas e um deles chegou a ocupar três vagas. 

Durante o processo de pesquisa documental constatou-se um elevado número 

retenção de alunos indígenas nas primeiras séries dos cursos, entretanto é extraordinária a 

insistência desses sujeitos em continuarem a graduação ante a reprovação de alguns por 

até sete anos na mesma série, haja vista a insistência na tentativa de outros vestibulares ou 

a reopção de curso, visto que eles têm um histórico de escolarização fragilizado, mas 

teimam pela sua permanência na universidade. 

Esse índice de repetência e represamento no primeiro ano da graduação, contribui 

para os processos de evasão. A partir desse represamento nas series iniciais do curso, os 

estudantes indígenas passam a se desmotivar e a se desencantarem com a graduação e 

com a Universidade. Mesmo usando o tempo de integralização de curso permitido a 

qualquer estudante universitário na UEL, conforme prevê o artigo 41, inciso 1º, do 

Regimento Geral da UEL que corresponde a mais 100% do tempo previsto para o curso de 

graduação escolhido, por vezes esses acadêmicos desistem antes desse período.  No 

entanto, mesmo diante desta previsão legal, muitos estudantes indígenas não conseguem 

concluir a sua graduação, porque permaneceram muitos anos retidos no primeiro ano. 

Desde os primeiros indígenas ingressantes, a UEL foi desenvolvendo mecanismos 

para buscar acompanhar esses acadêmicos, ainda que de forma incipiente. Em 2003, a UEL 

cria o Programa de Formação Intercultural, sendo este a primeira iniciativa de 

acompanhamento pedagógico para os estudantes indígenas. Suas atividades são didático-

pedagógicas, organizadas por meio de discussões e ações orientadas, dadas por rodas de 

conversas, orientações pedagógicas individuais ou em grupos, envolvendo docentes, 

estudantes não indígenas e principalmente estudantes indígenas.  
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Desse modo, esse Programa estabelece um canal de mediação para esses sujeitos 

falarem sobre suas dificuldades pedagógicas, mediante a constatação de que possuem um 

histórico de escolarização básica frágil, somada as dificuldades culturais, sociais, políticas e 

econômicas (AMARAL, 2010).  

Para contribuir com a permanência estudantil de estudantes indígenas e não 

indígenas na UEL, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC) da UEL oferta serviços 

de assistência estudantil como o Restaurante Universitário (RU) com redução no preço para 

estudante indígena, Moradia Estudantil (opcional e por seleção socioeconômica), vale-

transporte para serem usados dentro da cidade, acompanhamento psicológico individual e 

encaminhamentos médicos a setores conveniados com a Universidade, dentre outros 

(AMARAL, FRAGA, 2016). 

Os estudantes indígenas vinculados à UEL também têm um espaço para estudos e 

socialização conhecida como “salinha” por esses acadêmicos (AMARAL, 2016), que é 

composta por mobiliário e computadores disponíveis de acordo com os recursos existentes 

na universidade, além de objetos da cultura indígena trazidos por eles ou doados pelas suas 

comunidades. Outrossim, a referida sala fica próxima à Reitoria da UEL, distante dos 

centros de estudos onde frequentam. 

Cabe destacar uma iniciativa inovadora desenvolvida desde o ano de 2014 e 

promovida através da CUIA/UEL, por meio de processo diferenciado de acolhimento de 

estudantes indígenas por meio da implementação do Ciclo Intercultural de Estudantes 

Indígenas, implicando na reflexão e amadurecimento da escolha da área e do curso.  

De acordo com Guerra; Amaral e Ota (2016), no ano de 2012, a CUIA/UEL 

apresentou à Pró-Reitoria de Graduação da UEL uma proposta de um ciclo introdutório para 

os indígenas ingressantes nesta Universidade denominada como “Ciclo Intercultural de 

Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas”. A referida proposta foi, posteriormente, 

debatida coletivamente com os acadêmicos indígenas da UEL, caciques e lideranças das 

Terras Indígenas do norte do Paraná, sendo aprovada após tramitar em todas instâncias 

colegiadas da Universidade sendo aprovada por meio da Resolução CEPE/CA nº 133/2013 

que cria o Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas na UEL. O 

Ciclo se apresenta como uma experiência inédita no país que visa fortalecer a presença dos 

estudantes indígenas por meio do acesso a conhecimentos do ensino médio abordados de 

forma acadêmica, do conhecimento sobre a UEL e dos seus diferentes espaços de atuação, 

bem como de amadurecer a escolha do curso de graduação através de aproximações com 

os respectivos colegiados de curso e centros acadêmicos. O Ciclo possibilita que os 

estudantes indígenas ingressantes na UEL sejam, após um ano de iniciação acadêmica, 

calouros nos cursos de graduação de sua escolha, mas veteranos na UEL, passando a 
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orientar seus colegas de curso (ingressantes como eles no curso de graduação), 

qualificando sua presença e afirmando sua autoestima enquanto acadêmico. 

 

Considerações Finais 
 

Constatamos que a UEL, juntamente com a CUIA local, articulou e ainda articula 

esforços para desenvolver políticas de permanência para os estudantes indígenas 

matriculados nesta instituição ante as dificuldades pedagógicas que esses acadêmicos 

apresentam ao ingressarem na graduação, ainda que reconhecendo os limites institucionais 

existentes e que se expressam nos índices de evasão, retenção nas séries, transferências e 

reopção de cursos, ao longo dos anos de 2002 a 2016. 

Conquanto a educação superior indígena seja um fenômeno recente em relação à 

educação superior convencional no Brasil, é preciso que o Estado e as universidades se 

comprometam cada vez mais com as políticas de permanência e com a formação dos 

professores e das equipes gestoras dessa política acerca dos aspectos culturais que 

envolvem os estudantes indígenas, seus grupos étnicos e suas comunidades, visando um 

acompanhamento sistemático eficaz, capaz de se aproximar da vivência social e cultural 

desses sujeitos. 

A insistência dos estudantes indígenas para permanecerem na universidade e a 

resistência às dificuldades para se formar, se configuram como um fenômeno novo, ante a 

política insuficiente de permanência para esses sujeitos. Ainda que transitem entre cursos 

de graduação e por Universidades, constata-se a persistência desses sujeitos em 

manterem-se na educação superior pública até que se encontrem efetivamente enquanto 

acadêmicos e pesquisadores. 

A fragilidade no acompanhamento pedagógico aos estudantes indígenas delega a 

eles a responsabilidade e o mérito individual de sua formação acadêmica, ferindo a 

possibilidade de afirmar a dimensão coletiva da presença desses sujeitos no espaço 

acadêmico e, sobretudo, instigando a meritocracia e a competição capitalista entre esses 

acadêmicos. 
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