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INTRODUÇÃO: 

 

Em 2019 a primeira turma de estudantes indígenas ingressou na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) com 68 aprovados em 36 cursos diferentes, sendo estes indivíduos pertencentes 

a 23 etnias e falantes de mais de 10 línguas originárias. O vestibular indígena deu seus primeiros passos 

após a greve dos estudantes de 2016, que teve como principal pauta a inclusão étnico-racial e a 

permanência estudantil. Foram realizadas três audiências públicas sobre o tema, e em maio de 2017, o 

Conselho Universitário (Consu) votou a favor do Programa de Cotas da Unicamp. No ano de 2018 foi 

realizado o primeiro Vestibular Indígena na universidade para ingresso dos estudantes no ano de 2019. 

(SILVA, MEDINA, AIRES, 2021). (OLIVEIRA JR, WUNDER, 2020) 

Os estudantes indígenas formaram o Coletivo de Acadêmicos Indígenas da Unicamp no primeiro 

ano de ingresso. O coletivo trouxe um espaço para que os alunos pudessem compartilhar vivências em 

geral ligadas ao contexto universitário. Em 2020 foi criada a Comissão Assessora para a Inclusão 

Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, CAIAPI junto a Diretoria Executiva de Direitos Humanos 

que junto a Pró-Reitoria de Graduação busca aprimorar a política de ações afirmativas para indígenas 

na Unicamp. Entre 2019 e 2020 foi delineada uma proposta inicial de criação de um percurso formativo 

diferenciado para os estudantes indígenas pelas docentes Alik Wunder (FE), Alexandrina Monteiro (FE), 

Jackeline Rodrigues Mendes (FE) e Terezinha de Jesus Maher (IEL) e estudantes indígenas, todos 

integrantes da CAIAPI. 

O projeto foi criado para minimizar dificuldades acadêmicas e de adaptação cultural que 

envolvem desde a localização espacial, ritmos de vida, dinâmica cultural, alimentação, a organização do 

tempo, adaptação às tecnologias da informação da universidade e compreensão das dinâmicas e 

linguagens acadêmicas.  Foram relatadas dificuldades tanto de compreensão das aulas como também 

de participação nas mesmas por não conseguirem se expressar dentro do discurso acadêmico, que 

trouxeram implicações diretas no âmbito da leitura e produção de textos. No campo da matemática, além 
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da dificuldade com a terminologia, ainda foi sinalizada uma defasagem com relação aos conteúdos 

básicos de ensino médio. Para auxiliar na adaptação dos estudantes foi proposto, entre outras tratativas, 

a criação de disciplinas como de Letramento Acadêmico, oferecida pelo Instituto de Estudos da 

Linguagem, Fundamentos Matemáticos, oferecida pela Faculdade de Educação e Diálogos 

interculturais: universidade e povos indígenas, oferecida em parceria entre a Faculdade de Educação, 

Faculdade de Ciências Aplicadas e Instituto de Filosofia e Ciência Humanas. Estas disciplinas 

começaram a ser oferecidas conjuntamente aos ingressantes indígenas nos anos de 2019 e tiveram 

versões em ensino remoto nos anos de 2020 e 2021, devido a pandemia da Covid-19. (RELATÓRIO 

PARCIAL GT INGRESSO E PERCURSO FORMATIVO DOS ESTUDANTES INDÍGENAS, 2021)  

De acordo com o programa da disciplina Diálogos Interculturais, esta tem como objetivo criar um 

espaço/tempo para que os estudantes, pesquisadores e docentes da Unicamp e convidados indígenas 

compartilhem seus conhecimentos e experiências de vida, reconhecendo as diferenças e as potências 

do diálogo e das relações não-hierárquicas entre os conhecimentos científicos e os dos povos 

originários. Os estudantes indígenas da Unicamp provêm de diferentes lugares do Brasil, de contextos 

diversos e pertencem a mais de 30 povos diferentes atualmente. Essa comunidade acadêmica possibilita 

uma riqueza de trocas e o reconhecimento da multiplicidade das identidades indígenas no Brasil 

contemporâneo. A disciplina tem a interculturalidade como conceito central, entendendo que a inclusão 

dos jovens indígenas na comunidade acadêmica envolve um complexo processo de interação cultural, 

entre diversas etnias e comunidade acadêmica.  

A disciplina busca inventar caminhos e produzir diálogos entre realidades acadêmicas de 

diversas áreas e as realidades indígenas.  Durante o ano de 2021, os ingressantes indígenas cursaram 

a disciplina de forma remota e produziram textos memoriais sobre suas histórias escolares, 

aprendizados e vivências. Também produziram vídeos de 1 minuto sobre o local onde moram, fotografias 

e desenhos. Ao final da disciplina produziram um memorial com textos e imagens contando sua trajetória 

de vida até o ingresso na universidade e relatos sobre como foi cursar a disciplina durante a pandemia. 

O presente projeto tem como objetivo construir diálogos sobre os textos, vídeos, desenhos e 

demais materiais produzidos pelos estudantes da disciplina Diálogos Interculturais dentro do contexto 

pandêmico. Inicialmente foi conduzida a pesquisa bibliográfica para entendimento do uso potencial da 

fotografia em pesquisa qualitativa para construção dialógica, além da utilização de entrevistas como 

ferramenta para coleta de dados. O histórico da demanda e ingresso dos estudantes indígenas no ensino 

superior, o conceito de interculturalidade e diversos pensamentos por meio de autores e autoras 

indígenas contemporâneos foram utilizados para composição dos materiais iniciais de pesquisa 

bibliográfica. Ademais, deu-se início a imersão nos materiais produzidos pelos estudantes indígenas no 

ano de 2021 para conhecimento de suas vivências e compreensão da realidade em que estavam 

inseridos, quais suas dificuldades para acesso às aulas e como foi a adaptação para o ensino a distância.  
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METODOLOGIA: 

Realizou-se a pesquisa bibliográfica sobre o histórico da demanda e ingresso dos estudantes 

indígenas no ensino superior, conceito de interculturalidade e pensamento indígena por meio de autores 

e autoras indígenas contemporâneos. Após esta etapa, por meio de leituras e seleção de trechos dos 

memoriais, observação dos filmes e fotografias produzidos foi executada a imersão nos materiais dos 

alunos da disciplina Diálogos Interculturais. Por fim, estão sendo conduzidas as formalidades 

estabelecidas pelo Comitê de Ética para realização de entrevistas com os estudantes.  

RESULTADOS PRELIMINARES: 

 A análise dos materiais produzidos pelos estudantes trouxe pontos interessantes para a 

construção de diálogos iniciais. No primeiro contato, a percepção ambiental dos estudantes é o aspecto 

que se sobressai nos vídeos, fotos e textos. De acordo com estudos realizados previamente, a 

percepção ambiental de um indivíduo reflete a forma com a qual ele se relaciona com o meio ambiente, 

sua sensibilização e a postura ética perante o local em que vive, quais suas fontes de satisfação e 

insatisfação e a relação cultural com a natureza (DE SOUZA RAMOS, 2019). A maneira com a qual os 

povos indígenas veem, leem e interpretam o meio em que vivem foi construída por meio de uma 

mentalidade ecológica-cultural desenvolvida em milhões de anos no processo de realização de 

atividades vitais, na relação equilibrada entre cultura tradicional e ecossistemas naturais, tendo como 

resultado a constituição de conhecimentos em normas de comportamento para o usufruto racional da 

natureza (BANIWA, 2006). A relação íntima dos estudantes indígenas com a natureza, que permeia suas 

vidas desde o nascimento até o fim da vida, passando pela alimentação, moradia, trabalho e 

religiosidade, foi amplamente exposta nos trabalhos produzidos pelos alunos. Na disciplina Diálogos 

Interculturais os alunos foram convidados a produzir vídeos de 1 minuto do local onde moravam, 

inspirado no Filme Minuto Lumière - La Sortie De l'Usine Lumière À Lyon, I (Louis Lumière | France, Lyon 

| 1895). Em grande parte dos filmes produzidos os alunos buscaram trazer elementos da natureza nas 

filmagens: mesmo quando eram filmados ambientes majoritariamente urbanos como avenidas da 

cidade, locais com carros ou fiação elétrica aparente, buscava-se um ângulo onde algum elemento da 

natureza era evidente, como as árvores, o pôr-do-sol, riachos, flores ou pedaços de terra. Alguns vídeos 

não apresentavam narração, apenas evidenciavam o contraste do barulho de algum elemento natural 

com elementos urbanos, como o barulho dos carros em contraste com o farfalhar das folhas das árvores. 

Essa atividade mostrou que os alunos, mesmo estando em um ambiente com pouca natureza, buscam 

a todo momento com seus olhares as poucas flores e plantas que existem ao seu redor, refletindo a 

percepção ambiental construída durante sua vivência. Em uma segunda atividade, os alunos foram 

solicitados a produzir fotografias e desenhos sobre mudanças ambientais que ocorreram no local onde 

moravam. As mudanças mais relatadas envolvem o corte massivo de árvores, enchentes, aumento de 

temperatura, construções de casas e asfalto. Um relato marcante desta atividade provém da obtenção 

de alimentos por meio da natureza, no qual é relatado a maneira com a que as mudanças ambientais 
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afetam a segurança alimentar: “[...] as mudanças climáticas confundem os trabalhadores do campo pois 

antes sabiam qual era o período de chuvas, se orientavam com base no clima certo para realizar plantio 

e colheitas. Não sabem mais qual o período de fartura de peixes, que era baseado na quantidade de 

chuvas que atingem o rio”. Ademais, em todas as fortes construções imagéticas de mudanças 

ambientais, os alunos parecem ressaltar a força da natureza em resistir à todas as mudanças e continuar 

existindo. 

 Para além da percepção ambiental, outro ponto que chama a atenção nas produções são os 

impactos da pandemia provocada pelo Sars-COV-2 (Covid-19) na vida universitária dos estudantes 

indígenas. De maneira geral, estudos recentes mostram que os níveis de estresse, depressão e 

ansiedade em jovens universitários aumentaram significativamente durante a pandemia, provocando 

efeitos danosos a saúde mental dos estudantes (MAIA & DIAS, 2020). Além do impacto mental, é sabido 

que a permanência estudantil, especificamente na UNICAMP, foi afetada pelo agravamento das 

desigualdades no país, pela alta do desemprego, óbito de familiares em virtude da infecção pelo vírus, 

falta de equipamentos para acompanhamento do ensino a distância e outros fatores (COLL, 2021). Na 

disciplina Diálogos Interculturais os alunos relataram como consequências da pandemia os efeitos em 

sua saúde mental, a necessidade de retornar para suas cidades natais, dificuldades financeiras, falta de 

equipamentos adequados e falta de acesso à internet de boa qualidade para assistir as aulas. De 

maneira geral, todas as atividades pensadas para a disciplina tiveram de ser adaptadas pelos alunos e 

pelos responsáveis pela disciplina, uma vez que tal matéria foi planejada para ser executada 

presencialmente. 

 Por fim, nos próximos bimestres da pesquisa pretende-se realizar entrevistas com alguns 

estudantes que cursaram a disciplina em 2021 para compreender como se deu a produção de imagens 

e escritas dos alunos indígenas no contexto da disciplina e construir por meio de fotografias a relação 

destes alunos com o campus da Unicamp. Ao final será produzido um livreto com trechos de narrativas 

dos memoriais e entrevistas, bem como fotografias produzidas pelos estudantes e pela bolsista. Deste 

projeto espera-se contribuir para a elaboração do Programa Percurso Formativo Indígena na Unicamp, 

por meio da avaliação da disciplina Diálogos Interculturais e discutir as potencialidades das relações 

entre linguagem escrita e linguagem imagética na produção inicial de textos iniciais na formação 

acadêmica dos estudantes indígenas. 
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