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A questão da inclusão e formação de estudantes indígenas transcende a adoção de
políticas de ação afirmativa como as cotas, sendo necessário muito mais, como o
desenvolvimento e adoção de estratégias para a sua permanência no ensino superior e a
superação de estigmas histórica e socialmente construídos na relação indígena – não indígena,
que geraram e ainda geram atitudes preconceituosas e discriminatórias (AMARAL, 2010;
BROSTOLIN & CRUZ, 2010; CORDEIRO, 2008; SANTOS BANIWA, 2006; LIMA &
HOFFMANN, 2004).
O objetivo desta pesquisa foi o de compreender a dinâmica de in(ex)clusão percebida
pelos estudantes indígenas no ambiente acadêmico da Universidade Federal do Tocantins
(UFT), levantando os elementos constitutivos desta dinâmica, em uma perspectiva
psicossocial.
Adotamos neste trabalho a terminologia in(ex)clusão, pois compreendemos, com base
em Abrams et al. (2005) e Sawaia (2010), que a dinâmica da inclusão e exclusão social é
dialética, pois são da mesma substância e formam um par indissociável, fazem parte de um
mesmo processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais,
políticas, relacionais e subjetivas.
O fenômeno da in(ex)clusão induz a uma “organização específica de relações
interpessoais ou intergrupos [...]”, decorrente “de um estado estrutural ou conjuntural da
organização social” (JODELET, 2010, p.55). Nesta perspectiva, a abordagem epistêmica
adotada para se olhar o fenômeno em estudo foi a do interacionismo simbólico estrutural de
Stryker, concebendo-a como um fenômeno decorrente da dinâmica das relações interpessoais
e/ou intergrupais, fruto de um estado estrutural ou conjuntural da organização social
(SAWAIA, 2010; ABRAMS et al., 2005; MAJOR & ECCLESTON, 2005).
A vida social acontece em um quadro de relações, dentro do qual as pessoas buscam
inclusão e pertencimento. Os relacionamentos necessariamente incluem as pessoas, mas
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também excluem outras pessoas, pois existem limites entre as relações e os grupos. Estes
limites são, frequentemente, desafiados ou cruzados. Grande parte da vida social é sobre
quem nós incluímos, quem nós excluímos, e em como nos sentimos sobre isso (ABRAMS et
al., 2005; JODELET, 2010).
Em todas as sociedades existem alguns grupos de indivíduos que são sistematicamente
desvalorizados e excluídos de uma ampla gama de relações e domínios sociais. Estes
indivíduos são os estigmatizados (MAJOR; ECCLESTON, 2005), como é o caso dos
indígenas. Vários aspectos da exclusão baseada no estigma justificam a diferenciação por
outros tipos de exclusão: 1) em contraste com a exclusão baseada em atitudes idiossincráticas
ou preferências, a exclusão fundamentada no estigma é consensual; 2) a exclusão com base no
estigma é normalmente compartilhada com outras pessoas que apresentam o mesmo atributo,
que pertencem à mesma categoria de identidade social; 3) a exclusão baseada no estigma
muitas vezes é considerada moralmente justificada, o que proporciona um caráter legítimo à
exclusão, sendo mais propenso ocorrer discriminação nesses casos.
Ao se analisar processos de exclusão “é necessário precisar o espaço de referência que
provoca a rejeição” (WANDERLEY, 2010, p. 19). O recorte dado a este trabalho se refere ao
contexto universitário e aos sentimentos de in(ex)clusão percebidos por estudantes indígenas
neste contexto.
Foram realizadas sete entrevistas em profundidade, que tiveram duração média de 50
minutos, gravadas e transcritas de forma literal e analisadas considerando a fala,
posicionamento e percepção dos entrevistados sobre as questões suscitadas.
Para se chegar as categorias dos elementos constitutivos da dinâmica de in(ex)clusão
dos estudantes indígenas (Figura 1), utilizamos a técnica da análise de conteúdo, objetivando
apreender a construção de significado dos sujeitos de pesquisa, exteriorizado nos discursos
durante as entrevistas. A codificação foi realizada mediante o recorte do texto, classificando
os conceitos-chave e/ou títulos conceituais, mediante a análise do que cada um deles tem em
comum com outros, o que permitiu seu agrupamento em unidades de contexto comparáveis de
categorização para análise temática (BARDIN, 2009).
Pudemos inferir com base nos relatos dos entrevistados bem como em estudos já
elaborados (AMARAL, 2010; BROSTOLIN & CRUZ, 2010; MARTIGNONI, 2008;
SANTOS BANIWA, 2006; GOUVEIA, 2004; LIMA & HOFFMANN, 2004) que a dinâmica
das relações vivenciadas no contexto universitário é marcada por preconceitos, discriminação
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e hostilidade por parte dos não-indígenas, sendo constituída muito mais por elementos de
exclusão do que de inclusão.
METACATEGORIA

SUBCATEGORIAS
Identidade social-étnica
Valorização da identidade
Aspectos da Identidade do Indígena
Identidade deteriorada
Perda da identidade
Omissão ou negação da identidade
Identidade negociada
Percepção de hostilidade
Percepção de intolerância
Percepção de preconceito
Dinâmica das Relações na Universidade
Sentimento de discriminação
Afiliação por afinidades e semelhanças
Comportamento condicionado a atitude do não-indígena
A busca pelo conhecimento
A busca pelo rompimento do estigma de inferioridade e
incapacidade
Significado em Cursar o Ensino Superior
A conquista de um direito constitucional – acesso a
educação
A busca pela autonomia e protagonismo
A busca por melhoria da condição econômica.
Figura 1. Elementos constitutivos da dinâmica de in(ex)clusão dos estudantes indígenas
Fonte: dados da pesquisa, 2013.

A dinâmica se mostrou como um fenômeno decorrente das relações interpessoais e/ou
intergrupais, fruto de um estado estrutural (SAWAIA, 2010; STRYKER, 2006; ABRAMS et
al., 2005; MAJOR & ECCLESTON, 2005), anterior à entrada deste sujeito na universidade,
que sempre reforçou a distinção entre os ambientes que poderiam ser frequentados por
indígenas, e a construção, no imaginário coletivo, de uma identidade social deteriorada
(AMARAL, 2010; CORDEIRO, 2008; SANTOS BANIWA, 2006; GOUVEIA, 2004; LIMA
& HOFFMANN, 2004).
Estar na universidade significa a conquista efetiva de um direito constitucional –
acesso à educação formal. O principal significado atribuído pelos sujeitos pesquisados em
cursar o ensino superior, está na busca pelo conhecimento visto pelos indígenas como uma
forma de fazer parte do mundo dos não-indígenas pelo seu valor, sem que se sentissem ou
fossem percebidos como seres inferiores. Significa, também, uma forma de aquisição de
instrumentos de defesa e combate a todo contexto discriminatório. Eles acreditam que, ao
adquirirem o conhecimento do não-indígena romperão com a privação social e a ausência de
voz e de poder na sociedade.
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Assim, a universidade é percebida como lugar estratégico para se obter conhecimentos
que revertam para a defesa dos direitos indígenas e a concretização da autonomia desses
povos. No relato dos entrevistados, foi possível constatar, um discurso coletivo impregnado
por um contexto político-ideológico do qual a maioria dos sujeitos entrevistados tem
vivenciado, principalmente em lutas sociais junto a suas comunidades, alguns deles, desde
que eram crianças. Cabe ressaltar o perfil militante dos sujeitos participantes da pesquisa.
O ambiente universitário, apesar de ser percebido como lugar estratégico para
obtenção de conhecimento que revertam às causas indígenas, é tido como outro universo, no
qual, muitas vezes, estes estudantes se sentem estrangeiros. Neste sentido, apresentam
comportamentos condicionados aos padrões que julgam ser o ideal em um contexto
universitário, muitas vezes omitindo e negociando sua identidade, então percebida como
deteriorada no imaginário coletivo dos demais estudantes e professores, fruto de um estado
estrutural construído historicamente na relação indígena e não-indígena. Além de se
autoexcluirem das relações com não-indígenas, muitas vezes se fazem invisíveis no ambiente
universitário, uma estratégia que, segundo alguns dos entrevistados, é utilizada para se evitar
ainda mais discriminação e hostilidade.
O desafio posto às Instituições de Ensino Superior, que adotam políticas de ação
afirmativas para estudantes indígenas é promover e estimular um ambiente de aprendizagem,
livre de discriminação e assédio. Estratégias que estimulem o diálogo, a troca de vivências e a
valorização da diversidade devem ser colocadas em prática, estimulando a noção de que os
estudantes, independentemente de suas diferenças sociais, étnicas, culturais e outras, são
membros de uma mesma comunidade e devem partilhar objetivos similares (BROSTOLIN;
CRUZ, 2010; SANTOS BANIWA, 2006; LIMA; HOFFMANN, 2004).
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