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INTRODUÇÃO:

Esta  pesquisa  parte  da  constatação  de  que  apesar  de  a  maior  parte  das  matrículas  de

estudantes indígenas no ensino superior estar na rede privada, conforme a tendência mais ampla das

matrículas no ensino superior de um modo mais geral, a esmagadora maioria das pesquisas acerca de

indígenas universitários tem como foco as universidades públicas.  O nosso objetivo  é interpelar  a

escassa bibliografia sobre indígenas em universidades privadas a partir das questões propostas em

relação à presença dos indígenas nas universidades públicas. Mais especificamente, a dissertação de

mestrado de Emerson de Oliveira Souza, que analisa a presença indígena na Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-SP),  da qual o próprio Emerson é egresso indígena. Esta instituição se

destaca  por  ter  sido  uma  das  primeiras  a  adotarem ações  afirmativas,  através  do  então  Projeto

Pindorama, que teve início em 2003.

O marco da expansão das instituições de ensino superior privadas é a reforma universitária de

1968. A partir daí foram estabelecidas as condições necessárias para a criação de um setor privado

lucrativo no âmbito do ensino superior. A permissão para a criação de instituições de ensino isoladas

foi o ponto nodal dessa expansão. Estas instituições caracterizam-se pela ausência de pesquisa e pelo

caráter  profissionalizante  do  ensino.  Além  disso,  a  tendência  é  que  os  cursos  ofertados  nessas

instituições sejam aqueles que representam menores custos para os empresários da educação. Já na

década de 1970, o setor privado passou a predominar em relação ao público no ensino superior. 

Ademais, a Constituição Federal de 1988 é um outro marco importante na expansão do setor

privado,  pois  conferiu  maior  autonomia para as instituições privadas.  Ela permitiu que a criação e

extinção de cursos fossem feitas pelas próprias instituições sem a necessidade de submeter a decisão

ao controle público. Mais recentemente, o FIES e o Prouni, criados respectivamente em 2001 e em

2005, têm desempenhado um papel importante nessa expansão. Estes dois programas configuram

mecanismos de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. O valor do FIES em 2015
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(15 bilhões de reais) foi superior à complementação da União ao Fundeb (12 bilhões de reais)

(CHAVES; AMARAL, 2016, p. 66).

Contudo, esse processo não ocorreu de modo homogêneo. Carlos Benedito Martins indica

que  as  universidades  católicas  permaneceram  reticentes  quanto  à  expansão  empresarial  do

ensino superior (MARTINS, 2009, p. 22). O segmento das universidades confessionais procurou

se diferenciar  das instituições características dessa expansão pela  afirmação da presença de

pesquisa e de uma carreira docente estruturada. Outrossim, a noção de trabalho comunitário faz

parte da identidade das confessionais (TAVARES, 2012). 

A  adoção  de  ações  afirmativas  na  PUC-SP está  inserida  nesse  quadro.  O  Programa

Pindorama foi um produto da interlocução entre o movimento indígena da cidade de São Paulo,

docentes da PUC-SP e a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de São Paulo. Ele consiste na

concessão de bolsas de estudos integrais para indígenas aprovados no vestibular da PUC-SP.

Para  obter  a  bolsa,  é  necessário  atestar  o  pertencimento  étnico  através  de  uma  carta  de

apresentação da comunidade de origem. Também é preciso atestar “carência” (um salário mínimo

e  meio  por  membro  da  família).  Para  manter  a  bolsa,  os  estudantes  precisam  ter  um  bom

desempenho  acadêmico,  além  de  frequentar  reuniões  mensais  com  os  coordenadores  do

programa. Vale ressaltar que enquanto no primeiro ano do Pindorama foram concedidas bolsas

para todos os indígenas aprovados (26), a partir do segundo ano o número de bolsas foi limitado a

doze.  Além  disso,  foi  apenas  em 2015  que  os  estudantes  aprovados  pelo  Pindorama  foram

isentos do pagamento da matrícula. 

O  contingente  total  de  indígenas  no  ensino  superior  é  de  80.652.  Destes,

aproximadamente 76% estão matriculados em instituições de ensino superior privadas. Conforme

o exposto, não se trata de um comportamento exclusivo das matrículas indígenas, mas de um

fenômeno consolidado de expansão do ensino superior privado.  Analisei o comportamento das

matrículas indígenas nas cinquenta instituições com maior número de indígenas, no âmbito da

minha  participação  como  bolsista  de  iniciação  científica  no  projeto  Comvest  “Indígenas  na

universidade: um olhar comparativo sobre programas institucionais e vivências estudantis”. Estas

instituições abarcam 47.191 indígenas universitários. 

Chama a atenção o fato de que cerca de 38% destas matrículas estão concentradas em

instituições pertencentes ao grupo Ser Educacional (conglomerado educacional). Ou seja, mesmo

considerando apenas as cinquenta instituições com mais matrículas indígenas, a Ser Educacional

possui quase o mesmo número de matrículas (18.128) que o total de matrículas indígenas no

ensino superior público (19.279). Apesar disso, a maior parte dos estudos acerca de indígenas no

ensino superior tem como foco as universidades públicas. 

Identificamos  63  trabalhos  no  banco  de  teses  e  dissertações  da  Capes  que  tratavam

especificamente de indígenas no ensino superior. Apenas dois destes trabalhos tinham como foco

instituições de ensino superior privadas. Não está dentro do meu escopo buscar as razões pelas

quais  isso ocorre.  Porém,  parece provável  que a atenção conferida  à presença indígena nas
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universidades públicas  tem a ver com o destaque que as ações afirmativas possuem nessas

instituições. 

O meu objetivo aqui é confrontar a escassa bibliografia acerca de indígenas em instituições

de ensino superior privadas a partir das questões levantadas pela bibliografia sobre indígenas em

universidades públicas.  Com isso,  pretendo capturar  pontos  de contato e diferenças entre  as

experiências já analisadas. O foco será a PUC-SP por duas razões. A primeira, já esboçada, é

que a PUC-SP pode ser considerada uma das instituições pioneiras na implementação de ações

afirmativas. A segunda razão é que o capítulo da dissertação de mestrado de Emerson de Oliveira

Souza  sobre  a  PUC-SP contém a descrição  mais  detalhada  sobre  indígenas  em instituições

privadas feita até o momento. O fato de o próprio Emerson ser egresso do Programa Pindorama

constitui uma terceira razão, associada à segunda.

METODOLOGIA:

Esta pesquisa dá continuidade à pesquisa iniciada no escopo do  projeto  “Indígenas na

universidade: um olhar comparativo sobre programas institucionais e vivências estudantis”,  sob

orientação  do  Prof.  Dr.  José  Maurício  Arruti.  Naquela  ocasião  analisei  o  comportamento  das

matrículas indígenas nas 50 instituições de ensino superior  com mais matrículas indígenas,  a

partir  dos  dados  do  Censo  da  Educação  Superior  de  2019.  As  instituições  foram  dispostas

segundo  algumas  categorias:  1.  Quantidade  de matrículas;  2.  Tipo  da  instituição  (pública  ou

privada);  2.1.  Mantenedora  (no  caso  das  instituições  privadas);  3.1.  Região;  3.2.  Unidade

federativa e 3.3. Município.

Além disso, realizamos um levantamento bibliográfico sobre indígenas na universidade no

banco de teses e dissertações da capes. A busca foi feita a partir das palavras-chave “indígena

and superior”, “indígenas na universidade” e “indígenas no ensino superior”. Houve um retorno de

128 trabalhos. A leitura dos títulos dos trabalhos permitiu que reduzíssemos esse número a 77

trabalhos. Por sua vez, a leitura dos resumos fez com que chegássemos ao número final de 63

trabalhos, compreendidos entre 2001 e 2019. O critério utilizado foi que os trabalhos tratassem

especificamente da temática dos indígenas no ensino superior e não das ações afirmativas de um

modo geral, nem tampouco da questão indígena desvinculada do ensino superior.

A  análise  do  comportamento  das  matrículas  proporcionou  um  outro  olhar  sobre  o

levantamento bibliográfico.  Ficou evidente  que havia uma lacuna na bibliografia  a respeito da

presença  indígena  nas  instituições  de  ensino  superior  privadas,  pois  enquanto  as  matrículas

nestas  instituições  constituem  a  maioria,  encontramos  apenas  dois  trabalhos  dentre  63  que

tratavam do assunto. O nosso interesse em pesquisar o tema surgiu dessa constatação.

Nessa etapa da pesquisa me concentrei na leitura de parte da bibliografia levantada. A

dissertação  de  mestrado  de  Emerson  de  Oliveira  de  Souza  veio  se  somar  depois  à  essa

bibliografia, por se tratar de um trabalho mais recente. Ademais, acrescentei um novo bloco de

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



leituras sobre a expansão do ensino superior privado, com o fim de ampliar a minha compreensão

acerca das particularidades das instituições de ensino superior privadas. 

Os objetivos estipulados inicialmente previam a comparação entre a presença indígena em

instituições  privadas  “com  fins  lucrativos”  e  “sem  fins  lucrativos”  (categorias  utilizadas  pelo

Censup). Contudo, as leituras do novo bloco bibliográfico mostraram que essa distinção tem um

valor  analítico  reduzido.  Além disso,  a  escassez de trabalhos  sobre  indígenas  nesse  tipo  de

instituição dificultou o empreendimento. Tendo isso em vista, reconfigurei os objetivos como um

confronto da bibliografia existente sobre indígenas em instituições privadas de ensino superior a

partir  das  questões  suscitadas  colocadas  pela  bibliografia  sobre  indígenas  em  universidades

públicas, visando aproximações e diferenças entre esses dois contextos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Um dos temas privilegiados dos trabalhos sobre indígenas em universidades públicas é a

dinâmica de apropriação do espaço da universidade pelos indígenas. Com frequência os próprios

estudantes se referem à universidade como território indígena. A tese de doutorado de Juliana

Jodas  exemplifica  bem  esse  tipo  de  trabalho.  Ela  descreve  essa  dinâmica  a  partir  do  par

ocupar/deslocar: a noção de “ocupar”, conforme empregada por ela, faz referência e sintetiza as

transformações nas comunidades acadêmicas (e tradicionais) implicadas pela presença indígena

na universidade, em especial através dos eventos por eles organizados. Jodas enfatiza, ainda,

que essa modalidade de “ocupação” transcende a dimensão estritamente física (ainda que esta

seja  importante)  e se revela  como “possibilidade  de rupturas,  tensões e novas produções de

conhecimento” (JODAS, 2019, p. 149).

O trabalho de Souza (2021) sobre a PUC-SP parece ratificar essa tendência. Ele menciona

a  expectativa  que  existe  sobre  os  estudantes  indígenas  de  que  haja  um  “retorno”  para  as

comunidades  de  origem  dos  conhecimentos  adquiridos  na  universidade.  Souza  também  faz

referência aos eventos organizados pelos estudantes indígenas como o momento em que eles

oferecem suas contribuições para a comunidade acadêmica, firmando-se como interlocutores e

não apenas “receptores dos conhecimentos da cultura ocidental”  (SOUZA,  2021,  p.  254).  Em

suma, ele afirma que a universidade é um ambiente propício ao surgimento de novas lideranças

indígenas (SOUZA, 2021, p. 231).

CONCLUSÕES:

Assim, a leitura do trabalho de Souza permite concluir que a experiência dos estudantes

indígenas da PUC-SP se assemelha à experiência dos estudantes indígenas de universidades

públicas. O tipo de expectativa que paira sobre os estudantes, os eventos organizados por eles e

a relação de liderança são aspectos comuns da vivência em ambos os contextos. Os problemas
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relativos à permanência desses estudantes na universidade também é comum aos dois casos. No

entanto, a ausência de bolsas de permanência e políticas de moradia na PUC-SP como as que

existem nas universidades públicas constitui um agravante nesse sentido.
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