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RESUMO
BOTELHO, Micnéias Tatiana de Souza Lacerda. A Formação do Enfermeiro Indígena:
percepções dos discentes e docentes do curso de graduação – UFMT/Sinop. 2013. 139f.
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação,
Programa de Pós-Graduação em Educação, Cuiabá, 2013.
As transformações que ocorrem no mundo contemporâneo exigem que as universidades
assumam novos desafios e apontem caminhos para atender às demandas sociais. A inclusão
de estudantes indígenas nos cursos superiores representa um marco nessa nova relação entre a
universidade e o cidadão. O presente trabalho discute o processo formativo de enfermeiros
indígenas que integram o Programa de Inclusão Indígena - PROIND/UFMT em Sinop, com
foco nas diferentes percepções acerca da sua formação acadêmica. O estudo integra a linha de
pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação Popular do Programa de Pós-Graduação
em Educação da UFMT que mantém interlocuções com diferentes temáticas educacionais,
dentre elas, os movimentos sociais, as relações raciais e as políticas públicas específicas.
Ancorada nessa percepção investigativa, a coleta de dados que subsidiou a pesquisa deu-se
por meio de entrevistas semiestruturadas que procuraram identificar os elementos
constitutivos da formação discente nas seguintes áreas temáticas: o aspecto conceitual da
Ciência Enfermagem; a articulação da política institucional e governamental; o currículo do
curso; o preparo docente e as práticas pedagógicas; e a interculturalidade. Os dados das
entrevistas foram transcritos, agrupados por temáticas e analisados de forma a identificar as
percepções dos docentes e estudantes indígenas. Os resultados obtidos indicam que a ciência
da Enfermagem é percebida como “a ciência do cuidado voltado para seres humanos; uma
ciência abrangente que envolve conhecimento científico, habilidade técnica e profissional.”
Ao se referir à política institucional, os entrevistados consideram que a Universidade não está
preparada para receber os estudantes indígenas, quer pelas limitações na formação dos
docentes, quer pela percepção monoculturalista do currículo do curso que não atende às novas
demandas sociais, culturais e profissionais dos povos indígenas da região. A formação
docente, quer na graduação quer na pós-graduação, não aborda os múltiplos aspectos da
diversidade que necessitariam ser considerados. O convívio intercultural não é pleno e,
frequentemente, dificulta o desempenho dos estudantes indígenas. As respostas dos
entrevistados indicam que o ‘exílio’ social e cultural intensifica as adversidades e resulta em
comportamentos “retraídos”, o que influencia negativamente o seu processo formativo. Para
superar esse quadro, os entrevistados apontam algumas medidas a serem tomadas, dentre as
quais destacamos: a) que a Universidade forme profissionais com base em princípios
educacionais, éticos e políticos que confrontem os valores hegemônicos da sociedade local; b)
que os educadores considerem a dinâmica de aprendizagem dos alunos indígenas para auxiliálos no desenvolvimento de suas potencialidades; c) que a presença de indígenas nos cursos de
graduação instigue a Universidade a se adequar à realidade atual, a desenvolver projetos
pedagógicos abertos para a diversidade; d) que os diferentes programas que compõem as
políticas públicas no campo da educação sejam mais bem difundidos e incorporados à
comunidade universitária, como estratégia de consolidação, de respeito e atendimento efetivo
às crescentes demandas das sociedades indígenas. A inclusão de estudantes indígenas nos
cursos superiores supõe o repensar, o reinventar da relação entre o sistema educacional e o
educando, pois já não são apenas os estudantes que precisam se preparar para a Universidade,
ela também precisa se preparar para atender as demandas sociais e sua missão institucional.
Palavras-Chave: Educação superior indígena.
Interculturalidade. Currículo de Enfermagem.

Enfermeiro

indígena.

PROIND.

ABSTRACT
BOTELHO, Micnéias Tatiana de Souza Lacerda. The Education of the Indigenous Nurse:
perceptions of the teachers and students of the undergraduate course – UFMT/Sinop. 2013.
139f. Dissertation (Master Degree). Federal University of Mato Grosso, Education Institute,
Post-graduation Program in Education, Cuiabá, 2013.
The changes that occur in the contemporary world demand that the universities assume new
challenges and point ways to meet the social demands. The inclusion of indigenous students
in the higher education courses represents a landmark in this new relationship between the
university and the citizen. This study discusses the educational process of indigenous nurses
that integrate the Indigenous Inclusion Program - PROIND/UFMT in Sinop, focusing on
different perceptions about their academic formation. The study integrates the Social
Movements, Politics and Popular Education research line of the Post-graduation Program in
Education of the UFMT that discusses and maintains dialogues with different educational
themes, including, the social movements, the racial relationships and the specific public
policies. Based on this investigative perception, the data collection that subsidized the
research occurred through semi-structured interviews that attempted to identify the elements
that are part of students’ education in the following thematic areas: the conceptual aspect of
Nursing Science; the articulation of the institutional and governmental policy; the curriculum
of the course; the preparation of the teacher and the pedagogic practices; and interculturality.
The data of the interviews were transcribed, grouped by themes and analyzed in such a way so
as to identify the perceptions of the teachers and of the indigenous students. The results
obtained indicate that the Nursing Science is perceived as the “science of the care directed to
human beings; a wide-ranging science that involves scientific knowledge, technical and
professional skill.” When referring to the institutional policy, the interviewees think that the
University is not prepared to receive indigenous students be it by limitations in the teachers’
training, or by the monoculturalistic perception of the curriculum of the course which does not
meet the new social, cultural and professional demands of the indigenous peoples of the
region. The teacher’s training, be it in undergraduate or in the post-graduate degree, does not
deal with the multiple aspects of diversity that must be taken into account. The intercultural
relationship is not total and, this often, makes the indigenous students’ performance more
difficult. The interviewees’ answers indicate that the social and cultural ‘exile’ intensifies the
adversities and results in “repressed” behaviors, which influences negatively their educational
process. To overcome this situation, the interviewees present some steps that must be taken,
among which we highlight: a) that the University prepares professionals based on educational,
ethnic and political principles that will face the hegemonic values of the local society; b) that
teachers consider the learning dynamics of the indigenous students to help them in the
development of their potentialities; c) that the presence of Indians in the undergraduate
courses stimulates the University to adjust to the current reality, to develop pedagogical
projects open to diversity; d) that the different programs that make up the public policies in
the educational field will be better spread and incorporated in the university community as a
strategy of consolidation, respect and effective attendance to the increasing demands of the
indigenous societies. The inclusion of indigenous students in the higher education courses is
related to the rethinking, the reinventing of the relationship between the educational system
and the student, since not only the students need to prepare for the university but it also needs
to be prepared to meet the social demands and its institutional mission.
Keywords: Indigenous higher education. Indigenous Nurse. PROIND. Interculturality.
Nursing Curriculum.
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INTRODUÇÃO
A MOTIVAÇÃO E A CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DE ESTUDO

Esta dissertação é fruto de inquietações que surgiram a partir de nossa vinculação
como docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Mato
Grosso no Campus de Sinop.
Como educadores, sempre cultivamos a preocupação com as práticas pedagógicas
cotidianas e com a busca dos meios necessários para o desenvolvimento de estratégias
efetivas para o ensino dos acadêmicos indígenas. Desta feita, dedicamos ênfase especial à
compreensão de como se processam os conteúdos e significados do trabalho docente na sua
relação com os estudantes indígenas e, inversamente, como esses estudantes percebem,
interpretam e incorporam os conceitos, valores e conhecimentos profissionais propostos pelo
Curso.
A escola, em articulação com outras instituições sociais, integra o movimento de
transformações que ocorrem na sociedade moderna e desponta como um espaço privilegiado
para o seu florescimento (BASSALOBRE, 2008).
No âmbito das Universidades, novos desafios surgem cotidianamente com o intuito de
superar as situações que impedem a participação plena dos sujeitos. Nesse sentido, a inclusão
de estudantes indígenas nos cursos superiores, por exemplo, representa um marco na
reconstrução das relações intersocietárias, bem como na relação entre os professores e seus
estudantes. Como é possível perceber, o processo educativo desses grupos sociais outrora
excluídos do ensino superior caracteriza um promissor e inadiável campo de estudo.
À guisa de introdução, propomo-nos a perguntar: Quais os caminhos percorridos pelos
indígenas até chegarem à Universidade? Com que perspectiva a Universidade os percebe e os
acolhe? Quais os significados atribuídos a essa ‘conquista’?
Tais questionamentos trazem à tona a necessidade de uma reflexão mais apurada
acerca do processo formativo desses grupos étnicos e culturais na medida em que, em tempos
de ‘inclusão formal’, eles se apresentam como essenciais para a consolidação do discurso e da
práxis democrática.
No caso específico da região de Sinop (locus do presente estudo), é tido por consenso
que o processo de colonização afetou negativamente as sociedades indígenas que ocupavam
aqueles territórios desde tempos imemoriais. A hostilização aos indígenas da região e a sua
retirada compulsória para abrigar as frentes de expansão precisam ser analisadas amplamente
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por se tratarem de temas relevantes de pesquisa que poderão elucidar aquele fato histórico,
bem como o novo contexto que ora se institui.
Passado meio século desde a transferência dos indígenas que ocupavam o eixo da
rodovia BR 163 para o Parque do Xingu, eis que um novo fato, aparentemente inusitado,
repôs em tela as antigas mazelas que ainda conflitam os moradores de Sinop. Desta feita,
porém, não se trata de uma iniciativa de expulsão ou de desterritorialização, mas,
inversamente, de um retorno, de uma tentativa de inclusão e de acolhimento aos indígenas
como integrantes de uma instituição cara e emblemática aos colonizadores do passado e do
presente. Trata-se do ingresso de indígenas na Universidade!
A inserção de acadêmicos indígenas em cursos superiores instigou a comunidade local
e resultou em um novo delineamento das relações pedagógicas entre educadores e educandos.
De certa forma, representou o regresso simbólico daqueles que outrora haviam sido excluídos
fisicamente.
O Programa de Inclusão Indígena (PROIND), recentemente implantado na
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), propiciou a ampliação do debate sobre o
processo educativo desses grupos étnicos em cursos superiores e suscitou à comunidade
educativa a oportunidade de reavaliar seus valores e atitudes frente à pluralidade cultural
existente em nosso país.
De acordo com a Resolução 82/2007 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE), o PROIND é um programa de ação afirmativa que objetiva a promoção do
acesso e a permanência de estudantes indígenas das diferentes etnias de Mato Grosso nos
Cursos de graduação da UFMT. Foi instituído por um período de cinco anos e pretendia
oferecer 100 vagas para estudantes indígenas, distribuídas gradativamente a partir do ano
2008 e nos anos subsequentes.
Ainda que no meio universitário convivam pessoas com diferentes percepções
religiosas, políticas, de gênero, etc., tal diversidade raramente é analisada de forma
metodológica e sistemática. Ao contrário, utilizam-se subterfúgios, estereótipos e toda a sorte
de clichês, infelizmente, bastante palatáveis ao senso comum. Perde-se, com isso, a
oportunidade de desvelar os meandros de uma realidade tão recente quão profícua,
caracterizada pelo ingresso e percurso de estudantes oriundos dos mais diversos segmentos
sociais e culturais nos cursos regulares das nossas universidades. Tal realidade provoca
perplexidade e levanta a necessidade de debates intensos acerca de tal temática.
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A superação dos estereótipos e demais atitudes relacionadas ao preconceito e à
discriminação é fundamental para a efetivação de um processo educativo com respeito aos
‘diferentes’ e à diferença.
O ingresso em cursos superiores nos moldes do PROIND é considerado de grande
relevância em se tratando de grupos historicamente segregados, como é o caso dos indígenas.
No entanto, muito além do acesso viabilizado pelos programas de inclusão, há que se repensar
outros aspectos associado a ele. Ao tratarmos da inclusão, é imprescindível discutir, por
exemplo, a interculturalidade, o percurso acadêmico e o desempenho profissional dos
indivíduos e grupos envolvidos na formação. Como bem lembra Candau (2008), a
interculturalidade enseja a construção de uma sociedade democrática, diversa, humana que
articule o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais, uma interculturalidade no
sentido construtivo e transformador. Tal perspectiva cultural busca a construção de uma
educação para negociação cultural em que os conflitos provocados pelas relações de poder se
destituam e favoreçam a construção de um projeto em que as diferenças sejam dialeticamente
integradas.
Dentro desse cenário, é oportuno questionar qual é a percepção dos docentes que
acolhem os estudantes indígenas em suas disciplinas. Será que se consideram aptos a atender
à tamanha diversidade? Têm eles facilitado o intercâmbio ou são capazes de gerar
metodologias criativas para atender à nova realidade acadêmica?
Na realidade cotidiana dos nossos cursos, o que se detecta numa primeira análise não
é, propriamente, a valorização dos saberes milenares de povos indígenas. Ao contrário, no
contexto das salas de aula, não há espaço para tais conteúdos, tampouco para a utilização de
metodologias que evidenciem as vivências indígenas, a troca de experiência, a valorização
cultural e o enriquecimento cognitivo recíproco.
Outro ponto, igualmente relevante, diz respeito à composição e à compreensão da
estrutura curricular do curso. Será que contempla a diversidade, facilita a ‘inclusão’ e valoriza
a cultura, os saberes e os processos pedagógicos de outros povos?
O modelo curricular hegemônico e monocultural que encontramos atualmente no
curso de Enfermagem foi instruído a partir de uma matriz eurocêntrica. Tal modelo resulta na
colonialidade do saber, expresso, segundo Walsh (2009, p. 9), na produção de um pensamento
e conhecimento que “descarta e desqualifica a existência e viabilidade de outras
racionalidades epistêmicas e outros conhecimentos [...].”
Não obstante essas indagações, nossa preocupação recai também sobre o empenho
institucional e pessoal para o desenvolvimento do ensino superior para acadêmicos indígenas
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no cenário das atuais políticas de inclusão. Há que se analisar as práticas pedagógicas
utilizadas, o aprimoramento dos agentes educadores, os estímulos à criatividade e à
autonomia acadêmica e profissional. Como sugere Bassalobre (2008), ao se apoiarem em
diretrizes do mercado, as instituições e os professores constroem um modelo de educação em
que os alunos são levados a reproduzir o sistema hegemônico, nem sempre compatível com as
suas realidades específicas. Tais diretrizes se pautam na construção de um modelo
educacional que visa à formação técnica, desarticulação dos conteúdos ministrados com a
vivência do aluno. Resulta também na ausência de debates relacionados aos temas culturais e
à diversidade, na concepção restrita da prática e na desconsideração das especificidades de
cada aluno, o que redunda no distanciamento da díade práxis-reflexão (BASSALOBRE,
2008).
Corroborando a afirmação acima, Diniz e Vasconcelos (2004) destacam que o
educador e a educadora devem conhecer melhor a originalidade e a dinâmica do sistema de
aprendizagem de seus alunos, para ajudá-los a encontrar o caminho das possíveis conquistas
da aprendizagem e do desenvolvimento de suas potencialidades.
De outra parte, se analisarmos o ensino superior sob a perspectiva dos estudantes
indígenas, verificaremos um conjunto de aspectos que merecem destaque. São eles: qual a
concepção que estes acadêmicos têm acerca da Enfermagem enquanto ciência? Como eles
veem a política de inclusão pela qual foram beneficiados? Como percebem a instituição no
processo de acolhimento durante o curso? Como ignorar a problemática da igualdade em um
contexto excludente, onde as pretensões monoculturais se consolidam e se impõem às
minorias sociais e culturais?
Tais questões até aqui levantadas serão mais amplamente debatidas no terceiro
capítulo, todavia, nosso foco de análise pretende recair sobre um aspecto que, de certa forma,
perpassa todos esses âmbitos e que se traduz pela noção de profissionalidade do enfermeiro
indígena, ou dito de outra forma, pela formação do enfermeiro indígena, cujo conteúdo
poderá revelar-se bastante distinto daquele adotado pela sociedade moderna.
Para tanto, ancoramo-nos nas contribuições de Contreras (2002), Fernandes (2007),
Esperidião, Munari e Stacciarini (2002), para tratarmos da “construção da profissionalidade”,
em Gennep (2011), para o processo formativo percebido como um “rito de passagem” e em
Pontes, Staufer e Garnelo (2012) e Fernandes (2007), para fundamentar o que denominam
processo de “profissionalização”.
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Teremos como cenário específico o Curso de Graduação em Enfermagem da UFMT
em Sinop e como sujeitos de pesquisa os seus docentes e os estudantes indígenas que
integram o Programa de Inclusão Indígena.

O PERCURSO METODOLÓGICO

Nessa etapa, tivemos os cuidados apontados por Severino (2007), que propõe aos
pesquisadores que adotem a abordagem qualitativa. O autor expõe que a pesquisa qualitativa
busca estudar os fenômenos e compreender o significado que as pessoas atribuem a eles. Na
mesma percepção teórica, Minayo (2007) alerta que a busca da compreensão das relações
humanas ancora-se no universo dos significados, das crenças, dos valores e hábitos, e,
portanto, o pesquisador deve procurar compreender tal universo, descrevendo a dinâmica das
relações e entendendo os momentos vivenciados pelos sujeitos. Nesse sentido, buscamos
descrever, detalhar, analisar e compreender os sentidos desse universo, os comportamentos
dos sujeitos e os significados que eles atribuem ao processo formativo em questão, tendo
como referência a sua formação cultural (LEININGER; MCFARLAND, 1991; MARCONI;
PRESOTTO, 2008).
Como já tivemos oportunidade de anunciar, o presente estudo discute o processo
formativo de estudantes indígenas - “o aprender a fazer Enfermagem” - no Curso de
Graduação da UFMT em Sinop. Buscando responder aos questionamentos já levantados,
intentamos desvelar alguns aspectos que circundam o processo formativo de tais acadêmicos.
Os caminhos percorridos por esses acadêmicos até o ingresso à Universidade; o significado
dessa conquista; como a Universidade os percebe e os acolhe? Qual a concepção que eles têm
acerca da Enfermagem enquanto ciência? Como eles veem a política de inclusão pela qual
foram beneficiados? Como percebem a instituição no processo de acolhimento durante o
Curso?
A descrição dos procedimentos que antecederam a pesquisa propriamente dita
mereceu destaque no estudo, por ensejar cenários específicos, bastante peculiares e pouco
conhecidos no contexto acadêmico.
A principal motivação para a escolha do tema veio associada à vivência reiterada e
cotidiana em sala de aula. A cada semestre, nos deparávamos com acadêmicos indígenas em
sala, sem que pudéssemos atender as suas expectativas e necessidades. Desde então, passamos
a aprofundar os estudos em livros e outras fontes, o que resultou no desenvolvimento de um
estudo específico acerca da formação indígena.
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No decorrer da disciplina, mantivemos contato direto e contínuo com acadêmicos
indígenas, buscando suprir suas necessidades e interagindo com as informações recíprocas.
Dessa troca singular de experiências, conhecimentos, práticas culturais etc. resultou o esboço
preliminar do projeto.
O estudo ora apresentado tem por objetivo geral discutir o processo formativo de
acadêmicos indígenas que integram o PROIND em Sinop, com foco nas diferentes percepções
dos discentes e docentes do Curso de Graduação em Enfermagem no Campus Universitário da
UFMT em Sinop.
Os objetivos específicos daí decorrentes são: a) Caracterizar o processo de colonização
da região de Sinop no contexto da expansão das frentes de ocupação do Centro Oeste
Brasileiro; b) Analisar a formação dos estudantes indígenas do curso de Enfermagem tendo
como escopo a realidade regional acima caracterizada; c) Estabelecer uma interlocução acerca
dos elementos constitutivos do processo de formação do enfermeiro indígena tendo como eixo
as percepções dos docentes e discentes que participam do curso.
Para atender a tal propósito, inicialmente identificamos os discentes indígenas
vinculados ao PROIND e os docentes que atuam no Curso de Enfermagem com o intuito de
caracterizar o universo a ser pesquisado e as respectivas amostragens. Por meio do sistema
acadêmico foram identificados quatro acadêmicos matriculados no Curso em diferentes
semestres. De igual modo, levantamos quem eram os docentes que haviam tido sob sua
supervisão um acadêmico indígena em suas respectivas disciplinas. Os quatro discentes
indígenas e os seis professores do Curso foram escolhidos de acordo com os seguintes
critérios:
a) Docentes: Que ministraram disciplinas do tronco profissionalizante do Curso de
Enfermagem; que tiveram sob sua supervisão algum acadêmico indígena no
desenvolvimento das disciplinas; que aceitaram participar da pesquisa;
b) Acadêmicos: todos os acadêmicos indígenas que cursavam a Graduação em
Enfermagem no Campus de Sinop e que aceitaram participar da pesquisa.

Mantivemos contatos frequentes com cada participante no intuito de esclarecer os
objetivos da pesquisa e incentivá-los a participar da mesma. Todos assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e procedemos à realização das entrevistas em datas e
locais pré-agendados com cada um dos participantes. Uma descrição mais detalhada dos
sujeitos da pesquisa é apresentada no terceiro capítulo.
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A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas estruturadas, compostas de 22
questões para os docentes (Apêndice A) e 19 questões para os discentes (Apêndice B). Tais
questões sustentaram o diálogo, cujo foco foi a discussão acerca dos elementos constitutivos
do processo de formação dos discentes 1.
Os dados obtidos nas entrevistas foram organizados nas seguintes áreas temáticas: o
aspecto conceitual da ciência da Enfermagem; a articulação da política governamental e
institucional; o currículo do curso; o preparo docente e as práticas pedagógicas; e a
interculturalidade no processo formativo.
As entrevistas foram realizadas individualmente com cada sujeito, em sala específica
para reuniões e em períodos pré-agendados de modo a assegurar a privacidade dos
entrevistados.
Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Em seguida,
efetuamos a textualização das entrevistas agrupando-as em blocos sequenciais de acordo com
as temáticas acima citadas. Findo esse processo, procedemos à análise e à sistematização dos
dados tendo como foco as percepções dos sujeitos entrevistados.
Para facilitar a análise, abordamos cada uma das questões separadamente buscando a
complementaridade entre os diversos depoimentos. Sempre que possível, destacamos os
depoimentos dos entrevistados que, de alguma forma, conflitavam e/ou convergiam em suas
perspectivas.
A identificação dos sujeitos envolvidos na pesquisa deu-se da seguinte forma: os
docentes foram classificados em docente A, docente B, docente C, docente D, docente E e
docente F. Da mesma forma, os discentes foram classificados em discente A, discente B,
discente C e discente D. Tal estratégia mostrou-se bastante eficaz e logrou manter o sigilo da
identidade dos sujeitos da pesquisa, conforme preconiza a Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde.
Os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos também foram respeitados,
conforme estabelecido pela mesma Resolução que trata das Diretrizes e Normas
Regulamentadoras da Pesquisa com Seres Humanos (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE,
1996). O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) sob o parecer n.º 69326 (Anexo A),
respeitando os trâmites legais estabelecidos por esses órgãos.
1

A entrevista constitui uma das principais ferramentas em que o pesquisador pode se apoiar para captar as
informações necessárias (LAKATOS, 2007). Haguette (2003), destaca que a entrevista se efetiva a partir de
alguns elementos que a favorecem: o entrevistador, o entrevistado, a situação da entrevista e os instrumentos de
coleta de dados.
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Para a realização das entrevistas e após o esclarecimento sobre a pesquisa, foi
solicitado aos sujeitos o preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) de que trata a Resolução supracitada (Apêndice C).
A abordagem dos dados procurou contemplar os aspectos relevantes das ciências da
Educação, Enfermagem e Antropologia, de forma a compreender a diversidade cultural
estabelecendo um encontro com a alteridade. Pois, como coloca Jaime Júnior (2001, p. 69), “a
antropologia configurou-se como uma tentativa de compreender a diversidade cultural em um
encontro radical com a alteridade.”
O texto que sintetiza os debates, análises e resultados da presente dissertação, está
organizado da seguinte forma:
O primeiro capítulo, de natureza histórica e documental, trata do processo de
colonização de Sinop e do contexto da expansão das frentes de ocupação do Centro-Oeste
brasileiro. Aborda ainda o impacto da colonização sobre as sociedades indígenas, a ocupação
territorial e a transferência dos indígenas para outras regiões.
O segundo capítulo caracteriza a implantação da UFMT e sua vinculação ao processo
de colonização de Sinop. Analisa a estrutura curricular do Curso de Graduação em
Enfermagem e discute o ingresso dos estudantes indígenas na Universidade por meio do
Programa de Inclusão Indígena – PROIND “Guerreiros da Caneta”. Com base na literatura
específica da Ciência Enfermagem, destaca questões acerca do processo formativo
enfermeiro, sempre fazendo alusão à realidade indígena.
No terceiro capítulo, apresentamos a análise das percepções dos sujeitos entrevistados
(discentes e docentes) com destaque para os argumentos, avaliações e considerações acerca da
presença e da participação de indígenas no Curso. Os dados colhidos nas entrevistas foram
organizados de forma a explicitar os principais contornos (percepções) atribuídos ao processo
formativo.
Na conclusão, sintetizamos os aspectos relevantes da pesquisa, o alcance das políticas
de ação afirmativa2 e a identificação de algumas lacunas recorrentes no processo formativo de
estudantes indígenas. O estudo pretende ser uma contribuição para aprimorar as iniciativas de
inclusão indígena em cursos superiores, especialmente no campo específico da Enfermagem.
2

As políticas de ação afirmativa são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado e/ou
pela iniciativa privada, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de mitigar as desigualdades
historicamente acumuladas. Pretende-se garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento, bem como que
propiciem o ‘resgate da dívida’ acumulada ao longo dos séculos de discriminação, preconceito e marginalização,
de motivação racial, étnica, religiosa, de gênero e etc. (KAUFMANN, 2007). O ingresso de estudantes indígenas
em cursos superiores em diversas universidades brasileiras é percebido como uma dessas medidas mais
ilustrativas.
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1 O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DE SINOP E O IMPACTO SOBRE AS
SOCIEDADES INDÍGENAS

Este capítulo trata do processo de colonização de Sinop e o impacto sobre as
sociedades indígenas que habitavam a região. Discute alguns contornos do modelo de
expansão capitalista na região e o papel do estado como viabilizador da infraestrutura e
moderador dos conflitos com as populações indígenas, ribeirinhos e posseiros. Naquele
contexto, a instalação de uma Universidade materializa o debate acerca do processo de
colonização e a colonialidade3 do poder e do saber. Por fim, trata das demandas de saúde
indígena advindas do convívio com a sociedade nacional e da implantação de programas da
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), estruturados de acordo com as diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS) e destinados a atender tais comunidades.

1.1 O CONTEXTO GERAL DO SURGIMENTO DE SINOP

A construção de Sinop teve como escopo real um negócio imobiliário de natureza
rural e urbana, implementado por uma empresa originária da cidade de Maringá (PR) que se
tornara proprietária de uma área de aproximadamente 650 mil hectares, localizada no norte de
Mato Grosso.
Mas, o que é Sinop? Em qual contexto o seu projeto foi idealizado e implantado?
Quais os aspectos históricos, sociais e econômicos que envolveram essa colonização? Quais
suas múltiplas faces nos dias atuais?
Para melhor situar o presente estudo, faz-se necessário perseguir essas questões e
trazer à tona uma história de mudanças, de impactos positivos e negativos para as sociedades
que historicamente habitavam a região, bem como para as que vieram a reocupá-la e
transformá-la.
Do ponto de vista histórico, a colonização de Sinop associa-se ao movimento de
colonização que ocupou o Centro-Oeste e a Amazônia a partir da década de 1970,
impulsionado pelo Programa de Integração Nacional (PIN). Tal iniciativa proposta pelo
governo federal visava à identificação e apoio a migrantes que, seduzidos por promessas de
aquisição de terras férteis e prosperidade econômica, deslocaram-se de regiões estruturadas e
3

Processo de imposição do pensamento eurocêntrico que elimina outras formas distintas de pensamento e
condena ao esquecimento conhecimentos tradicionais de muitos outros povos ameríndios. Uma forma de
repressão, opressão, despossessão e racismo étnico (QUIJANO, 2005).
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estabilizadas economicamente, para a região norte do estado de Mato Grosso (CUNHA,
2010).
Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 1.106, de 16 de junho de 1970, que normatizou o
PIN, era claro em seus propósitos. Para Cunha (2010, p. 54):

O governo federal se responsabilizou por criar incentivos fiscais e financeiros, bem
como realizar investimentos em infraestrutura para a promoção da colonização. Não
se tratou somente de possibilitar legalmente a colonização, tratou-se, sim de
mobilizar a capitalização da Amazônia através de subvenções financeiras do poder
público para viabilizar e amparar a iniciativa privada. Entre várias orientações estava
a garantia de formação de áreas de ocupação às margens das rodovias
Transamazônica e Cuiabá-Santarém.

O PIN destinou para colonização e reforma agrária cerca de 100 km à esquerda e à
direita das rodovias federais em processo de implantação na Amazônia Legal. O Decreto, que
arrolou 15 estradas a serem construídas, destacava a Rodovia Cuiabá-Santarém (BR163), em
cujas margens seria fundada a cidade de Sinop (SOUZA, 2004).

Fotografia 1 - Abertura da Rodovia Cuiabá-Santarém (BR 163) que dá acesso a Sinop

Fonte: Acervo Luiz Erardí (Google 2011)

Romancini e Rodrigues (2007) reforçam que o projeto de colonização 4 da Amazônia
Legal se deu quando a união, sob a égide dos governos militares e do lema “Amazônia –
4

De acordo com o Estatuto da Terra/1964, colonização é definida como toda atividade oficial e particular
destinada a promover o aproveitamento da terra (SOUZA, 2004, p.115). Mais recentemente, vem associada às
noções de Reforma Agrária, Assentamento e Função Social da Terra. No caso específico da região de Sinop, a
colonização desconsiderou os modelos tradicionais de “aproveitamento da terra” e implantou um novo modelo
agropecuário e madeireiro. Para tanto, retirou os ocupantes tradicionais, dispersando-os (como ocorreu com os
posseiros e coletores), ou reassentando-os (como ocorreu com os indígenas). Os processos de colonização podem
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integrar para não entregar”, promoveu a incorporação da região ao processo de expansão
capitalista, transformando-a numa nova frente de expansão do capital nacional e internacional.
Os autores ressaltam que a política de integração dessas áreas considerava como “espaços
vazios” as terras ainda não integradas ao modo capitalista de produção, mesmo que ocupadas
por indígenas, posseiros, camponeses ou extrativistas.
O processo de colonização do espaço que logo mais viria tornar-se a cidade de Sinop
desenvolveu-se com as características peculiares de uma frente de expansão da fronteira
agrícola do Centro-Oeste brasileiro. Configurou-se como um empreendimento capitalista
ancorado na concentração da posse da terra, acumulação e reprodução do capital, movimento
migratório de trabalhadores e implantação de infraestrutura básica.
Para quem nunca ouviu falar desta cidade, seu nome soa como ádvena. Está localizada
a aproximadamente 500 km da capital e a origem do seu nome corresponde à sigla da empresa
Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Sociedade Anônima - S.I.N.O.P S/A que, na
década de 70, colonizou a região.

Fotografia 2 - Vista aérea de Sinop nos primeiros anos de sua fundação

Fonte: Acervo Luiz Erardí (Google 2011)

resultar em diferentes dinâmicas sociais, como o intercâmbio cultural, econômico, político etc. e até o
desaparecimento das populações originárias pela subjugação física e cultural.
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Fotografia 3 - Vista aérea de Sinop na primeira década de 2000

Fonte: Acervo Luiz Erardí (Google 2011)

O nome da cidade de Sinop pretendia ser uma homenagem à empresa e a seus
proprietários (Ênio Pipino e João Pedro Moreira de Carvalho).
Souza (2004) destaca que, nas décadas de 1950 e 1960, a empresa atuou em diversos
projetos imobiliários no norte e noroeste do Paraná e esteve presente na implantação de
cidades como Formosa do Oeste, Terra Rica, Ibiporã, Iverá, dentre outras.
Durante o governo Médici, o Sr. Ênio Pipino, engajado na “conquista da Amazônia”,
implantou na região a Gleba Celeste que daria origem às cidades de Vera, Sinop, Santa
Carmem e Cláudia.
A primeira cidade a ser criada foi Vera, no ano de 1972, em seguida, Sinop e Santa
Carmem em 1974 e, por último, Claúdia, em 1978. Não obstante todas essas cidades serem
projetadas próximas à rodovia BR 163, apenas Sinop foi construída no seu eixo.
Por sua posição estratégica, Sinop adquiriu primazia entre os núcleos urbanos da
colonizadora e passou a ser o polo de concentração das atividades comerciais, industriais e de
serviços. Os outros núcleos, como Vera, Santa Carmen e Cláudia, constituem-se centros
menores, com pequenos comércios, considerados como uma espécie de “urbanismo rural”.
Depoimentos de memória sugerem que os migrantes que chegaram a essas terras,
eram, em sua maioria, originários de região sulina. Eram descendentes de outros processos
migratórios oriundos da Europa e outros continentes. Homens e mulheres descendentes de
alemães, portugueses, japoneses, italianos, austríacos, libaneses etc. que, somados aos
brasileiros, formaram essa mistura étnica e cultural que deu origem às cidades da região.
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O projeto Gleba Celeste se apoiava nas ideias de “loteamento, povoamento e
desenvolvimento”. Para tanto, necessitava da implantação de infraestrutura urbana e rural.
Para as cidades, propunha-se a estruturar centros administrativos com organizações
funcionais; para o campo, subsidiar o desenvolvimento da agricultura e da pecuária.
Se verificarmos a história recente, perceberemos que Sinop passou a ganhar espaço no
contexto regional na medida em que o crescimento populacional se acelerou e que os
investimentos econômicos e sociais se diversificaram. Se na década de 1970 Sinop era
considerada um núcleo urbano sem importância, com o crescimento populacional advindo do
processo migratório, passou a ter maior destaque. Seis anos após sua fundação, apresentava
uma população de 19.891 habitantes e, em 1995, sua população já ultrapassava a casa dos
quarenta mil. O censo de 2000 indicou um total de 74.831 habitantes (CUNHA, 2010) e em
2010 já se transformara na cidade-polo com uma população superior a 100 mil habitantes
(IBGE, 2010). Esses números impressionam quando comparados a outros projetos de
colonização, dando a Sinop a característica de desenvolvimento econômico com crescimento
populacional.
Os primeiros colonizadores eram uriundos do estado do Paraná, mas logo foram
chegando brasileiros de todas as regiões do país. Dada a precariedade de acesso efetivo aos
lotes, a cidade tornou-se o locus provisório dos grupos de migrantes que, posteriormente, se
dirigiram às terras onde iniciaram a dinâmica econômica da produção agrícola e pecuária.
Antes da efetiva implantação desse projeto de colonização, já existia na região um
modelo de ocupação praticado por posseiros e indígenas, baseado na exploração dos recursos
florestais sem a sua derrubada. Tal modelo se tornaria incompatível com o proposto pelas
frentes de colonização. A solução encontrada ante tal dilema foi a transferência das
populações tradicionais para outras áreas.
A formação dos núcleos urbanos associada à modernização da produção agropastoril
(fundada na mecanização, concentração de terras e aumento da produtividade) resultou na
expulsão das áreas rurais de milhares de famílias que migraram para as cidades em busca de
novas perspectivas da produção da vida material (ROMANCINI; RODRIGUES, 2007).
Na medida em que a região foi sendo ocupada, ocorreu uma concentração das
propriedades e foi possível identificar os grupos sociais que teriam acesso a terra e os que
seriam desalojados, dentre eles, os povos indígenas, os extrativistas e posseiros que
historicamente ocupavam a região.
Se representarmos num esquema piramidal a organização social que se estabeleceu na
região, verificaremos uma estratificação hierárquica que se dava na seguinte forma: no topo
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da pirâmide situavam-se os colonizadores que idealizaram o projeto de urbanização da Gleba
Celeste. Eram os donos das terras e detinham o seu controle e gerenciamento. Pouco abaixo
do topo, estão os migrantes ricos que, em virtude de suas condições financeiras mais
propícias, adquiriram uma extensão maior de terras e em locais mais privilegiados. No centro
da pirâmide, encontramos os colonos de classes mais pobres, os responsáveis pela efetiva
“colonização”, uma vez que produziam em pequenas áreas e disponibilizavam mão de obra
para os grandes projetos. Por fim, na base da pirâmide, situam-se os índios, posseiros e
extrativistas cuja presença punha em risco o modelo de colonização desejado, portanto,
deveriam ser transferidos e “assentados” em outras áreas.

Figura 1 - Esquema piramidal ilustrativo das relações de poder existentes na região de Sinop em 1974

Colonizadores
Migrantes Ricos

Colonos

Índios e Posseiros

Fonte: Ilustração produzida pela pesquisadora

Essa “arquitetura” era sustentada por um conjunto de procedimentos próprios de cada
classe, que orientava desde a forma de se dirigir a um determinado cidadão até a sua inserção
nas relações de trabalho, na política, na cultura, normas de sociabilidade e até no lazer. No
entanto, isso não constituiu um empecilho para o projeto de colonização da Gleba Celeste, ao
contrário, apenas o ratificou com maior eficácia.
Tal esquema se assemelha ao que Quijano (2005) propõe ao tratar da colonialidade do
poder e do capitalismo mundial. O autor destaca que os índios foram confinados à estrutura de
servidão reproduzindo sua força de trabalho como servos. Em contrapartida, os espanhóis e
portugueses recebiam salário, por serem comerciantes independentes, não obstante “apenas os
nobres podiam ocupar os médios e altos postos da administração colonial, civil ou militar”
(QUIJANO 2005, p. 108).
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Como observamos, o quadro instituido na realidade de Sinop, as formas de controle e
de exploração do trabalho foram articuladas entre o estado e o capital regional. Configurou-se
aí um novo padrão de poder e controle de trabalho, em que as populações tradicionais
passaram a ser dependentes e subordinadas. Com a instauração do modelo de ocupação
agroextrativista e pecuário, o modo de produção tradicional se tornou inviável e resultou no
colapso das relações sociais e econônicas outrora existentes. Corroborando as colocações
acima, Walsh (2008) destaca que a colonialidade também se expressa por um sistema de
classificação social hierarquizada pautado na categoria de raça que determina as relações de
dominação de uns sobre os outros, onde uns manipulam o poder e os outros se encaixam na
condição de manipulados. “Este sistema de classificação fixou-se na formação de uma
hierarquia e divisão de identidade racializada, com o branco (europeu ou europeizado
masculino) por cima, seguem os mestiços, finalmente os índios e negros nos últimos degraus”
(WALSH, 2008, p.9).
Fleuri (2003) destaca que, em outros processos de colonização ocorridos no mundo, a
estratégia não foi diferente, nem mesmo nos Estados Unidos, Canadá e em outros continentes.
Para ele,

[...] tal concepção etnocêntrica justificava a escravidão e o genocídio dos povos
nativos. Os imigrantes invasores trataram o continente americano como terra de
conquista e não reconheceram a cultura dos indígenas, que foram obrigados a aceitar
a cultura dos conquistadores [...] proclamaram a inferioridade daqueles povos e
destruíram suas diferentes culturas, impondo a própria civilização com o poder das
armas (FLEURI, 2003, p.18).

Parece evidente que a cultura europeia, na realidade brasileira, tem sido considerada
como um modelo universal, o que faz com que todas as culturas sejam consideradas
inferiores, menos evoluídas, justificando-se o processo de colonização cultural.

1.2 O IMPACTO SOBRE AS SOCIEDADES INDÍGENAS

Na medida em que ocorreu a expansão das propriedades privadas e a modernização do
capital urbano, pode-se observar uma crescente expulsão dos segmentos populacionais
tradicionais da região, como indígenas, posseiros e extrativistas minerais e vegetais. As
primeiras frentes de colonização que ocuparam as margens dos rios Arinos e Teles Pires
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deram origem às cidades de Porto dos Gaúchos e Juara. Foram responsáveis pela migração
dos Kayabi para o Parque do Xingu5 (Fotografia 4) no início da década de 1950.
A colonização da região de Sinop, por seu turno, afetou também sobremaneira a vida
dos índios Panará ou Kren-Akarore, que, em estado deplorável, foram transferidos para o
Parque Nacional do Xingu em 1975. Uma síntese de sua diáspora foi assim descrita pelo
Instituto Socioambiental (ISA):

Em 1968 os sertanistas Orlando e Cláudio Villas-Bôas, sobrevoaram as terras dos
Panará, para contatá-los antes que a construção da BR-163 abrisse as matas da
região do rio Peixoto de Azevedo. Foram necessários mais de cinco anos para que os
irmãos Villas-Bôas finalmente conseguissem se aproximar dos arredios Panará, no
dia 4 de fevereiro de 1973, pois os índios montavam e desmontavam aldeias e
fugiam sempre. Mas antes desse encontro histórico, o contato esporádico com os
vírus dos brancos da frente de obras da estrada já havia atingido a população Panará
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).
De 1973 a 75, foram tantas as mortes em razão de gripe e diarreia que o grupo quase
desapareceu: “Nós estávamos na aldeia – lembra-se o chefe Akè Panará – e começou
a morrer todo mundo. Os outros foram embora pelo mato, e aí morreram mais. Nós
estávamos doentes e fracos e, então, não conseguimos enterrar os mortos. Ficaram
apodrecendo no chão. Os
urubus comeram tudo” (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 2004).
Por causa da tragédia, em 1975 um avião da Força Aérea Brasileira removeu os
sobreviventes em uma ponte aérea de Peixoto de Azevedo para o Parque Indígena
do Xingu, a 250 Km a Oeste. Os Panará chegaram famintos, sem nenhuma grávida,
todos portando malária, muito anêmicos e infestados de parasitas. O planejamento
para recebê-los no Xingu consistiu na plantação de uma roça de milho e construção
de uma casa na aldeia dos Kayabi. Chegaram no posto Diauarum, foram examinados
pela equipe médica da Escola Paulista de Medicina e subiram para a aldeia Kayabi.
Segundo Heelas, antropólogo que trabalhara na época com o grupo, em 1975 “quase
todos estavam sofrendo de malária, ou gripe, ou pneumonia ou de vários desses [...]
durante os primeiros dois meses na aldeia nova, morreram cinco, deixando um total
de 74 pessoas” (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).

A seguir, a imagem ilustra uma das diversas aldeias existentes no Parque Indígena do
Xingu.

5

Área criada pelo governo federal no ano de 1961 no Alto Xingu, com aproximadamente 30 mil quilômetros
quadrados. A criação do parque tinha como finalidade o acolhimento dos povos indígenas e resultou de um
longo processo de luta entre as instituições do Estado brasileiro e setores da sociedade civil, envolvendo o
controle territorial e a privatização das terras (MENEZES, 2008; PAULA, 2002).
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Fotografia 4 - Vista aérea de uma das aldeias no Parque Indígena do Xingu

Fonte: Site Povos Indígenas no Brasil (Google 2012)

No interior do Parque, os Kayabi tiveram um processo de adaptação menos
traumático, porém os Panará passaram por uma etapa trágica de sua vida física e cultural.
Acostumados com o ambiente característico da Floresta Amazônica, não conseguiram
sobreviver no meio árido do cerrado.

As condições ambientais também trouxeram grande insatisfação aos Panará nessa
transferência forçada. Praticavam uma agricultura diversificada, muito mais do que a
dos povos do Xingu. Tradicionalmente, plantavam quatro variedades de batata,
cinco de cará, seis de mandioca, além de mangarito, abóbora, cabaça, urucum e
algodão. Na sua classificação, só a “terra preta” (kupa kyan) é apta para cultivar as
plantas mais exigentes. No Xingu, a agricultura Panará fora reconstruída
vagarosamente, já que saíram do Peixoto sem nenhuma muda, semente ou raiz. Pelo
menos dois tipos de batata doce e dois tipos de cará não foram recuperados
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).

Além disso, segundo descreve o Instituto Socioambiental (2004), foram obrigados a
conviver com os Kayapó, seus inimigos tradicionais.

Em março de 1975 as autoridades do Parque resolveram transferir os Panará para a
aldeia Kretire, dos seus antigos inimigos, os Kayapó. Embora houvesse mais comida
nessa aldeia, a situação era extremamente opressiva. A condição de saúde continuou
precária e várias mulheres se casaram com os Kayapó. Após uma difícil negociação,
em outubro de 1975, os Panará foram retirados dali, embora deixando várias
mulheres e crianças com os Kayapó. Até então, tinham morrido mais cinco pessoas,
ficando 69 Panará (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).

Após um ano de grandes dificuldades, foram deslocados para outra região no interior
do mesmo Parque do Xingu onde construíram novas aldeias. Nesse período, a população da
aldeia foi reduzida a pouco mais de sessenta pessoas, devido aos casamentos interétnicos e
aos óbitos advindos de diversas causas. O convívio em terras estranhas, o declínio

32

populacional, as doenças impostas a esse povo resultaram num forte sentimento de nostalgia
em relação ao tempo que habitavam em seu território tradicional, levando-os a reivindicar o
retorno às suas terras tradicionais.

A fundação da primeira aldeia própria dos Panará no Xingu foi evidentemente um
ponto chave na trajetória do grupo. A partir daí, iniciou-se um processo de
crescimento populacional, reconstrução cultural e social, e adaptação ativa às novas
circunstâncias econômicas, ecológicas e sociais com as quais se depararam no Xingu
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).
Os Panará cresceram significativamente na nova aldeia. Em setembro de 1980, havia
84 pessoas (contando-se os Panará residentes com outros grupos) e até dezembro de
1982 somavam 95 indivíduos. Em agosto de 1992, a população total havia atingido
cerca de 135 pessoas. Mesmo assim, eram considerados pelos outros habitantes do
Parque como politicamente menos importante do que outras etnias maiores
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).

No início da década de 1990, meia dúzia de indígenas da etnia Panará embarcou em
uma viagem histórica rumo a Peixoto de Azevedo. Embora houvesse um forte desejo desde o
início da década de 1980, essa foi a primeira vez que os Panará retornaram às suas terras
desde 1975 quando foram transferidos. Ao realizarem o reconhecimento territorial, puderam
observar que aquele território não era mais o mesmo, pois havia sofrido vários impactos
decorrentes da ação de garimpeiros, fazendeiros, projetos de colonização e pecuária que
haviam derrubado a mata e poluído os rios, destruído as aldeias que outrora existiam e ali
mesmo manifestaram o desejo de encontrar-se com as autoridades competentes a fim de
reivindicarem novos territórios para produção de sua vida e sustento da mesma. Ao se
depararem com um trecho ainda não ocupado, ao norte, os Panará manifestaram desejo por
tal área.
Após várias negociações em diferentes esferas do governo, em 1993 deu-se o retorno
dos Panará à região de Peixoto de Azevedo, em uma área com aproximadamente 494.000
hectares. Durantes os anos subsequentes, foram se mudando aos poucos para aquela região a
fim de esperar que o cultivo da terra fosse suficiente para a produção do sustento de toda a
população, que já havia triplicado. Em meados da década de 1990, já atingia um número de
183 índios.
Em 2003, alcançaram um fato inédito na história indígena, quando o poder judiciário
reconheceu o direito de indenização por danos morais decorrentes das ações do Estado contra
aquele povo. Essa indenização diz respeito aos danos sofridos pelos Panará em razão da
transferência forçada de suas terras tradicionais na década de 1970 a fim de viabilizar a
construção da BR 163 (Cuiabá-Santarém).
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É neste contexto que chegamos a um ponto importante da história. A retirada dos
povos indígenas e sua expropriação trouxeram para aquelas comunidades impactos que
precisam ser analisados pela academia e pela sociedade.
Verificamos que a história de Mato Grosso está em constante transformação, quer
pelas mudanças nos modos de produção, quer pelas alterações nas suas relações,
especialmente das relações de trabalho que transformaram a realidade humana.
Nessa perspectiva, podemos considerar Sinop como um espaço de produção material
da vida, em que homens e mulheres criaram as condições para a existência do meio rural e
urbano, bem como as relações sociais, econômicas e culturais correspondentes a sua produção
e reprodução material. No entanto, para que elas se concretizassem, foi preciso substituir as
relações até então existentes, isso é, aquelas praticadas pelos povos indígenas e posseiros. É
evidente que tal processo não se deu por assimilação ou por sobreposição de padrões de
conduta ou do modus vivendi, mas pelo desrespeito ao seu passado histórico e pela
subjugação, sintetizados por um ato de força que os arrancou da terra tradicional e depositouos em um território adverso e desconhecido.
Parece ser claro que os dispositivos de poder que reforçam a desigualdade, a
segregação e a inferiorização de determinados grupos sociais, bem como de seus saberes e
modos de vida, têm raízes profundas na constituição histórica da América. Ao debaterem
acerca do colonialismo, Walsh (2009) e Quijano (2005) resgatam um tema que reforça os
argumentos relacionados à expropriação de indígenas de seus habitat. Diferentemente do
colonialismo histórico que se pautou mais fortemente nos aspectos políticos e econômicos, o
colonialismo do poder – expressão do capitalismo mundial – reafirma o modelo de controle,
subordinação, dominação e exploração permanente no mundo moderno. Os padrões de poder
servem aos interesses da dominação. A colonialidade do ser desvaloriza o humano e
proscreve as pessoas que, seja pela cor da pele ou pelas raízes ancestrais, foram claramente
marcadas e predestinadas à desumanização racial e anulação de seus conhecimentos milenares
(WALSH, 2009).
Ao tratar da realidade boliviana, a autora destaca que essa relação resulta que

uns se sentem superiores sobre outros e isso gera múltiplas arestas de discriminação
racial, e que na Bolívia mostra-se como a superioridade do branco frente ao índio,
camponês ou indígena, uns são chamados a manipular o poder e outros a ser
destinatário de tal manipulação, um destinado a conhecer e outros a ser destinatários
desse conhecimento, uns são contra o progresso e os outros o desenvolvimento
(ibidem, p.8).
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No processo de colonização ocorrido em Mato Grosso na segunda metade do século
passado, restou evidente o propósito primordial dos governos e do capital privado de
disponibilizar terras e implantar infraestrutura para que se efetivasse o projeto de expansão do
capitalismo na região. Esse ‘modelo’ que perdura e se mantém até os dias atuais adota a
mesma estratégia, ora de forma aberta e violenta, ora se utilizando de subterfúgios que
resultem na concentração da terra, disponibilização de força de trabalho e apropriação do
capital natural disponível e, ao que parece, assemelha-se aos propósitos da colonialidade.
A retirada dos povos indígenas que ocupavam as terras na região de Sinop não se deu
diretamente pela ação violenta de milícias armadas a serviço de fazendeiros e empresas
privadas (como ocorreu em outras regiões do estado), mas pela violência institucional,
representada pelos órgãos oficiais do estado. Tratou-se, portanto, de uma estratégia do Estado
apropriada pelo governo militar e associada ao capital para alcançar objetivos convergentes.
A fragmentação da Amazônia Legal6 foi levada a cabo por um modelo econômico
centrado na expropriação e na apropriação, ora promovida pelo próprio governo, ora por
empresas privadas, e não raramente resultou em prejuízos para o meio ambiente e para as
populações indígenas, posseiros e ribeirinhos. Essa relação social caracteriza a capitalização
das terras e materializa a expansão do capitalismo no Centro-Oeste e na Amazônia.
O modelo de ocupação de territórios tidos como ‘desocupados’ agravou o já precário
quadro fundiário do Estado, ocupou terras públicas, desalojou populações indígenas e
reestruturou as propriedades rurais da região.
Ao tratar da apropriação das terras indígenas, Secchi (2002) sugere que esse modelo
de ‘migração induzida’ teve um duplo caráter: por um lado, ‘civilizar’ os espaços
considerados vazios e, por outro, alocar força de trabalho necessária aos futuros investimentos
capitalistas. Atrelado a esse processo de ocupação urbana e desenvolvimento rural, o governo
investiu em infraestrutura, implantando estradas, hidroelétricas, silos a fim de prover
condições mínimas e necessárias visando ao acolhimento do grande capital nacional e
multinacional.
Com a infraestrutura implantada e a disponibilidade de mão de obra para o exercício
do efetivo trabalho, Mato Grosso passou a ser “celeiro” de produtos alimentares, produtor de
riquezas energéticas e minerais. Esse modelo de ocupação pautou-se pela exploração
desordenada e, consequentemente, pela devastação do capital natural (considerado ilimitado)

6

A denominação Amazônia Legal passou a ser adotada com a criação da Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia, por meio da Lei n.º 1.806, de 06 de janeiro de 1953.
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e pelo desrespeito às minorias étnicas, a exemplo dos povos indígenas, extrativistas e
posseiros que viviam na região (SECCHI, 2002).
Secchi (2002, p.126) é enfático ao afirmar que:

Tal exemplo manteve-se hegemônico até as últimas décadas quando os investidores
nacionais e internacionais tropeçaram nas novas "normas" impostas ao capital, agora
orquestrado pelo jargão do “desenvolvimento com respeito ao meio ambiente”. Em
linguagem adequada, isso significou a transformação progressiva da economia
extrativista praticada na floresta, e da economia comercial praticada na cidade, em
uma economia agrícola e industrial. A partir de então os principais investidores
adotaram uma tendência capital-intensiva, especialmente de cunho agropecuário e
incluíram o estado nas novas rotas de exportação para o mercado interno e externo.
Simultaneamente, passaram a financiar a implantação da infraestrutura ainda
deficitária, especialmente no tocante a energia e ao escoamento da produção, fatores
fundamentais para a viabilização do novo modelo.

1.3 COLONOS E INDÍGENAS EM SINOP: ‘ESTABELECIDOS’ OU ‘OUTSIDERS’?

Ao tratar da composição populacional dos primeiros moradores de Sinop, Souza
(2004, p. 120) elaborou uma relação nominal das famílias que lá chegaram após o início da
colonização, em 1972.
Destacamos alguns sobrenomes que parecem bastante sugestivos se considerarmos o
processo de colonização do sul do país ocorrido um século antes: Pissinati; Guerra;
Belgrovski; Weirich; de Cézaro; Callegaro; Brioski; Jordan; Montanher; Tryerveiller;
Vandressi; Zuanazzi; Schenatto; Sales Mendes; Oelke; Molon dentre outros. Na composição
desses sobrenomes, há preponderância marcante de famílias oriundas do processo migratório
europeu ocorrido a partir da segunda metade do século XIX e início do século XX.
Ao analisarmos tal contexto, sob o ponto de vista de Norbert Elias (2000), podemos
observar uma relação inversa no que tange às práticas de migração, relação de poder e
relações sociais tratadas no livro Outsiders e os Estabelecidos. Naquele estudo, realizado
durante aproximadamente três anos, numa pequena comunidade do sul da Inglaterra (Winston
Parva), o autor traz ao debate aspectos inerentes à sociodinâmica das estigmatizações no
interior de agrupamentos sociais. No centro da discussão estavam as relações de poder, de
status e prestígio atribuídos a cada segmento social do vilarejo. O cenário era formado,
basicamente, por dois grupos de moradores. Os mais antigos, estabelecidos desde longa data
no bairro, consideravam-se com valores humanos mais elevados do que os dos moradores
mais recentes. Julgavam-se senhores de direitos especiais e se denominavam ‘estabelecidos’.
Os moradores do segundo grupo, construído em uma época mais recente, eram denominados
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‘outsiders’ e como tal, segregados, estigmatizados e tratados como pessoas de valor humano
inferior.
Essa dinâmica era rotineiramente mantida no seio da comunidade por meio de
mecanismos de controle social, como fofocas elogiosas ou depreciativas, exaltações ou
críticas, alianças ou rupturas. Não havia qualquer fator especial que embasasse tal prática.
Nenhuma diferença étnica, de classe social ou nacional. Ao contrário, a comunidade era
congruente em se tratando de nível educacional, religião, língua, ocupação, renda, cor e etnia.
Segundo Elias (2000), o que mantinha a rivalidade e os diferentes tratamentos eram apenas os
aspectos ligados ao tempo de moradia no lugar. O quesito tempo de residência era
determinante para estabelecer as relações de poder entre os mais antigos e os mais recentes.
Pareceu-lhe provável que a supremacia dos estabelecidos sobre os outsiders se dava em razão
do sentimento de pertença fortalecido ao longo de oitenta anos de convívio e reafirmação
identitária. A pricipal forma de indicar a inferioridade dos moradores recém-chegados se dava
por meio da exclusão:

Excluíram-nos de todos os postos de poder social, fosse na política local, nas
associações beneficentes ou em qualquer outra localização local em que sua
influência fosse predominante. Acima de tudo, desenvolveram como arma uma
‘ideologia’, um sistema de atitudes e crenças que enfatizava e justificava sua própria
superioridade, e que rotulava as pessoas do loteamento como sendo de categoria
inferior (ELIAS, 2000, p.65).

Trazidas as pontuações de Norbert Elias para o debate a respeito das relações
estabelecidas em Sinop entre os migrantes sulistas e os antigos moradores da região, o que se
verificou foi um desfecho inverso ao proposto pelo autor. Para tanto, bastaria perguntar: quem
foram os excluídos? Como resposta, a história mostra que naquele contexto sociopolítico e
econômico foram os segmentos sociais não convergentes com o modelo hegemônico de
ocupação capitalista, isso é, os antigos moradores.
Ao apresentarmos uma relação de sobrenomes das famílias que protagonizaram a
mudança do modelo extrativista para o agropastoril, verificamos a predominância de
sobrenomes de origem europeia. Eram famílias que já possuiam, na história dos seus
antepassados, uma narrativa de migração. Eram ‘outsiders’ europeus que se tornaram
‘estabelecidos’ na região Sul, reuniram os recursos necessários à frutificação econômica e
migraram para Sinop não mais como outsiders, mas como reestabelecidos.
Um processo inverso ocorreu com as populações outrora estabelecidas na região de
Sinop (índios, posseiros e extrativistas). Com a mudança do modelo de ocupação da terra,
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todo esse contingente populacional foi obrigado a desocupar suas áreas e buscar alternativas
de sobrevivência em outros locais ou sob novas relações de trabalho. Muitos moradores
antigos foram incorporados como força de trabalho no processo de ocupação agropastoril, na
condição de peões, vaqueiros ou operadores de equipamentos específicos da agricultura,
pecuária e extração madeireira. Outros passaram a integrar a nova frente de extração mineral
(especialmente aurífera) que se expandiu no norte de Mato Grosso, Sul e Sudeste do Pará. Às
populações indígenas, secularmente estabelecidas na região, não restou alternativa senão a de
serem transferidas, compulsoriamente, para uma região desconhecida, no interior do Parque
Indígena do Xingu. ‘Outsiders’ que, apesar de todas as agruras, procuraram se reestabelecer.
Porém, apenas os Kayabi conseguiram uma adaptação adequada e atualmente convivem com
outros povos no meio físico e cultural do Parque. No caso dos Panará, a história não alcançou
o mesmo desfecho. Não conseguiram se adaptar no Xingu e saíram à procura de um novo
território para se estabelecer, o que finalmente ocorreu no ano de 1993, conforme reportado
anteriormente. Atualmente ocupam um território entre o norte de Mato Grosso e sul do Pará e
procuram reconstruir sua vida e sua história.
Todo esse cenário até aqui relatado resultou em alteração do modus vivendi das
sociedades indígenas. O contato com outras populações e o novo modelo de vida adotado
compulsoriamente resultaram em novas necessidades e novos desafios. O campo da saúde
indígena talvez tenha sido o mais afetado. É sobre esse tema que trataremos no tópico a
seguir.

1.4 AS DEMANDAS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES INDÍGENAS

As alterações verificadas no modelo de ocupação da região norte de Mato Grosso
modificaram radicalmente a demografia indígena. As populações transferidas passaram a
ocupar territórios compartilhados com outros povos (inclusive com povos historicamente
rivais) e a exercer suas dinâmicas culturais sob novas bases.
Dentre os principais impactos verificados no seu modo de vida, podemos destacar:
a) imposição cultural permanente da sociedade nacional sobre os povos indígenas;
b) ampliação do contato com o meio urbano e com os recursos, serviços e problemas
existentes nas cidades;
c) incorporação no seu cotidiano de novos hábitos, valores e condutas, compartilhadas
com a população do entorno, especialmente as práticas alimentares e de saúde;
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d) aprendizado de uma língua franca para a comunicação - a língua portuguesa - antes
estranha ao seu meio social; e
e) incorporação do ‘mundo da escola’, isso é, a procura por serviços escolares básicos e,
complementarmente, de nível médio e superior, dentre outros meios de acesso ao
conhecimento (internet, mídias, radiodifusão).
Para atender às novas demandas, especificamente no campo da saúde indígena, foi
estruturado pela FUNASA um sistema de saúde preconizado de acordo com as diretrizes do
SUS7. O Programa procura contemplar as especificidades sociais, étnicas, culturais e
geográficas de cada população atendida (FUNASA, 2002).
Tal modelo pretendeu garantir a assistência de saúde primária dos povos indígenas nos
seguintes termos:

a) promover a atenção à saúde dos povos indígenas nos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI), garantindo as ações de atenção integral à saúde de
povos indígenas, respeitando seus aspectos étnicos e culturais;
b) implantar um sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário em área
indígena;
c) construir, ampliar, reformar ou adaptar os estabelecimentos de saúde indígena
(Postos de Saúde e a Casa de Saúde Indígena - CASAI) (FUNASA, 2002).

O modelo denominado Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) caracteriza-se
como uma unidade organizacional a cargo da FUNASA, que visa à implementação de um
conjunto de ações de saúde necessárias à atenção básica de forma que essas ações estejam
articuladas com os princípios do SUS, para referência e contrarreferência (FUNASA, 2002).
Tal modelo é composto por uma equipe multiprofissional, que desenvolve as ações de
promoção da saúde: médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares de Enfermagem, agentes
indígenas de saúde (AIS) e agente indígena de saneamento (AISAN).
Abaixo, apresentamos um esquema que ilustra o modelo de atenção à saúde indígena,
bem como seu funcionamento.

7

O Sistema Único de Saúde – SUS foi criado pela Lei 8080/90 e reestruturou o modelo de atendimento vigente
no Brasil com base em diversos princípios que o fundamentam. Para Garcia e Egry (2010), a universalidade da
saúde é um direito fundamental do ser humano e a garantia de acesso à saúde para todos, em todos os níveis de
complexidade, se constitui um dever do Estado. O princípio da integralidade deve levar em consideração as
necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas ainda que minoritários em relação ao total da
população. Engloba a garantia de uma série de ações e serviços de caráter preventivo, curativo e coletivo que
devem ser executados de forma articulada, em todos os níveis de complexidade de assistência, promoção,
proteção e recuperação da saúde. Por último, o princípio da equidade propõe que o atendimento de saúde
diminua as disparidades regionais e sociais em busca de um equilíbrio na oferta de prevenção e promoção de
saúde à população. Tal princípio se contextualiza na esfera da justiça social porque busca diminuir as
desigualdades sociais, ou, em outras palavras, significa tratar igualmente os desiguais.
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Figura 2 - Organização do Distrito Sanitário Especial Indígena e o modelo assistencial

Fonte: Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS, 2012)

O fluxo de atenção à saúde ocorre primeiramente com o atendimento básico na aldeia,
onde está implantado um posto de saúde, e o atendimento é ofertado pelos AIS. A primeira
referência para os agentes que atuam nas aldeias é o polo base. Ele pode estar localizado em
uma comunidade indígena ou num município de referência. Cada polo base atende a um
conjunto de aldeias e sua equipe presta assistência de saúde bem como realiza capacitação e
supervisão dos AIS.
As demandas de saúde são resolvidas de acordo com a situação. Os polos contam com
a referência do SUS que são os serviços especializados, pronto atendimento, hospitais locais,
hospitais regionais e hospitais gerais. Além das unidades de referência do SUS, existem as
Casa de Saúde do Índio (CASAI), localizadas em municípios de referência, e ainda em
algumas capitais dos estados. Essas casas favorecem o atendimento secundário e terciário,
conforme a necessidade serve ainda de apoio entre a aldeia e a rede de serviço do SUS
(FUNASA, 2002).
Ao avaliar a estruturação do modelo de atenção à saúde indígena, observamos uma
lacuna importante no atendimento das situações mais complexas ainda no ambiente indígena
da ‘aldeia’. Elas demandam a remoção dos doentes para polos de referência de atendimento
secundário e terciário, pois raramente existem condições mínimas de atendimento na aldeia e
os indígenas não possuem quadros qualificados para o atendimento especializado.
Para superar tal lacuna, procurou-se implantar uma política de formação alternativa
centrada nas próprias aldeias. Tal proposição supõe a formação (básica, média e superior) de
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indígenas e o retorno dos quadros formados para atuar como profissionais nas aldeias. Para
atender a uma parcela dessa demanda, a UFMT em parceria com a FUNASA implantou o
Programa de Inclusão Indígena, que tem como principal objetivo facilitar o acesso de
estudantes indígenas à educação superior e capacitá-los para o atendimento diretamente nas
aldeias.
O PROIND, como política de ação afirmativa, representa um importante passo do
governo no sentido de mitigar os danos causados a essas populações. Desde longa data, a
relação da sociedade nacional com os povos indígenas tem sido de imposição física e cultural.
Essa prática histórica ainda persiste atualmente e é expressa em diferentes formas de
discriminação, violência e desrespeito à cultura e ao modo peculiar de viver.
A inclusão dos indígenas na Universidade não pode ser vista apenas pela possibilidade
de acesso escolar, mas também pela superação de situações adversas que estes acadêmicos
podem encontrar no ambiente universitário tão estranho ao seu modo particular de conceber a
vida, às suas crenças, aos seus valores e às suas práticas cotidianas. Exige que a tarefa
pedagógica seja coletiva e perpasse toda a comunidade universitária, pois se trata de um
assunto relevante que remete ao verdadeiro significado do exercício da cidadania e abarca
valores como democracia, tolerância e convivência qualificada com a diversidade cultural.
O estudo que ora apresentamos trata de uma dessas iniciativas realizadas pelo Curso
de Graduação em Enfermagem da UFMT, Campus Sinop, que é discutido no próximo
capítulo.
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2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO INDÍGENA

Neste capítulo, iniciamos a discussão de questões relacionadas ao processo de
formação de enfermeiros indígenas. Abordamos a trajetória do processo de implantação da
UFMT no contexto específico do município de Sinop e caracterizamos o Campus, bem como
seus objetivos enquanto instituição pública a serviço da sociedade.
Em seguida, abordamos questões relacionadas ao currículo do Curso de Graduação em
Enfermagem como ferramenta relevante no processo formativo dos estudantes. Tratamos
também da política de ação afirmativa, especificamente de um programa implantado na
UFMT – o Programa de Inclusão Indígena/PROIND - dirigida aos povos indígenas. Nosso
foco será o contexto de sua institucionalização no campus de Sinop, sua trajetória, objetivos,
limites e condições de realizar seus propósitos.
Por fim, tratamos de questões que perpassam a formação dos enfermeiros e
enfermeiras na atualidade, percebidos como profissionais comprometidos com o ofício do
cuidar.

2.1 A IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO EM SINOP
E A SUA RELAÇÃO COM O MODO DE OCUPAÇÃO REGIONAL

A Universidade Federal de Mato Grosso, em seus 40 anos de existência, tem
experimentado diferentes desafios, práticas educacionais e outras iniciativas que resultaram
em melhorias, inovações e consolidação do projeto universitário.
A UFMT foi se consolidando institucionalmente desde a década de 1970, como
resultado de uma antiga luta da sociedade mato-grossense para a implantação do ensino
superior no estado8.
Uma vez instalado o Campus de Cuiabá, passou a priorizar o processo de
interiorização nos principais polos regionais do estado: Rondonópolis, Médio Araguaia e
Sinop. Destacamos este último como o cenário em que desenvolvemos o presente estudo.
A primeira proposta de implantação de um Campus da UFMT em Sinop aconteceu no
ano de 1981, com a doação do terreno de 60 hectares feita pelo colonizador da cidade, Ênio
8

Tal desejo começou a se materializar ainda no ano de 1934 com a criação do Curso de Direito, depois
transformado em Faculdade de Direito, no ano de 1959. Em 1962, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras e em 1965 a Faculdade de Ciências Econômicas. A Faculdade de Engenharia Civil data de 1968 e a de
Serviço Social, de 1970. O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde foi criado no ano de 1977. A construção do
Hospital Universitário Júlio Müller viabilizou a criação do Curso de Medicina no ano de 1980.
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Pipino. No entanto, somente no ano de 1991, o Conselho Diretor da Universidade criou o
Núcleo Pedagógico Norte Mato-Grossense e, no ano de 1992, deu início a sua instalação
efetiva, ainda que de forma provisória.

Fotografia 5 - Fotografia aérea da construção dos primeiros prédios da UFMT/Campus Sinop

Fonte: Acervo UFMT, ano de referência 2009.

A presença da UFMT na região norte do estado teve como perspectiva atender às
necessidades dos diversos segmentos da sociedade no campo da educação superior, extensão e
pesquisa, em busca de soluções para o desenvolvimento do espaço rural, por meio da geração,
adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias.
No campus de Sinop, já foram oferecidos diversos cursos, dentre eles Direito, Ciências
Contábeis, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Florestal e Geografia.
Em razão da vocação econômica e sociocultural da região, decidiu-se por consolidar
também cursos de graduação em áreas relacionadas à agropecuária, à saúde e à formação de
professores, demandas bastante urgentes na região. Essa escolha demonstrou o escopo da
Universidade como uma agência facilitadora de ações que visassem ao desenvolvimento
regional.
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Fotografia 6 – Vista aérea atual da UFMT no Campus Sinop

Fonte: Acervo UFMT, ano de referência 2012.

Atualmente, o Campus de Sinop é formado por uma Pró-Reitoria, três Institutos, oito
Coordenações de Curso, uma Supervisão de Administração, uma Supervisão de Graduação e
uma Supervisão de Pós-Graduação. São oferecidos os seguintes cursos de graduação:
Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Florestal, Farmácia, Medicina
Veterinária, Zootecnia, Licenciatura em Ciências Naturais com ênfase em Física, Matemática,
Química e Enfermagem.
As licenciaturas visam à formação de professores e facilitadores da educação básica,
tendo em vista que esta demanda cresce concomitante ao desenvolvimento de Sinop. Um
ponto importante que merece destaque é o papel da Universidade como fixadora de talentos
na região, uma vez que reduz a evasão de jovens que procuram outros centros urbanos em
busca de estudos graduados e pós-graduados.
Por estarem localizados em uma área próxima aos biomas do Cerrado e da Floresta
Amazônica, os pesquisadores do Campus de Sinop podem desenvolver atividades de pesquisa
em diversas áreas, como climatologia, geomorfologia e ciências biológicas. Tais iniciativas
vêm se consolidando e contribuindo para a formação de recursos humanos voltados à
realidade regional.
As demandas na área da saúde mostraram-se emergentes desde a época da instalação
dos primeiros centros urbanos. O Curso de Enfermagem sempre foi considerado fundamental
para o atendimento à população local. A formação de profissionais para o atendimento no
Sistema Único de Saúde - SUS foi, e continua sendo, imprescindível.
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Nos limites do presente estudo, pretendemos nos ater ao Curso de Graduação em
Enfermagem ao analisar o processo formativo do enfermeiro indígena. Dentre os discentes do
curso, temos acadêmicos pertencentes a diversas sociedades indígenas, cujo ingresso deu-se
por meio do Programa de Inclusão Indígena (PROIND), uma ação afirmativa que assegura o
acesso ao ensino superior a essas populações. A relação entre o PROIND e o Curso de
Enfermagem é o nosso objeto de análise a seguir.

2.2 A ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
E O PROGRAMA DE INCLUSÃO INDÍGENA “GUERREIROS DA CANETA”

2.2.1 O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem

Ao tratar da relação do currículo escolar com o meio social mais amplo, Oliveira e
Destro (2005) o caracterizam como “um campo em que estão em jogo múltiplos elementos,
implicados em relação de poder, sendo a escola e o currículo territórios de produção,
circulação e consolidação de significados” (OLIVEIRA E DESTRO, 2005, p.145).
Para as autoras, os fatores desencadeadores do fracasso ou do sucesso escolar residem
na maneira como são instituídas as políticas curriculares. Elas não devem apresentar formas
prescritivas, homogeneizantes e centralizadas no Estado, ou evidenciar uma dicotomia entre
os avanços teóricos e os avanços práticos no campo da educação. As diretrizes curriculares
devem ampliar e fortalecer uma educação pautada amplamente nos direitos humanos (ética,
respeito, liberdade, cidadania, solidariedade, igualdade, justiça, cooperação, reconhecimento
do outro como sujeito de direito e protagonista social). Desse modo, o currículo constitui-se
em uma estratégia com perspectiva contra-hegemônica, pela reconfiguração dos elementos
nele imbricados, tornando a cultura e a diversidade as suas chaves epistemológicas centrais
(ibidem, p. 146).
Ainda que alguns avanços comecem a despontar no campo jurídico9, não é possível
afirmar que as práticas e vivências escolares cotidianas sofreram mudanças significativas. É
preciso trazê-las para o ‘chão da escola”, para que se enraízem e seus itinerários desconstruam
a hegemonia atual.
9

No âmbito federal merece destaque a Lei n.º 11645/08 que estabeleceu no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Em Mato Grosso, a Lei
Complementar 7040/98 que instituiu a gestão democrática nas escolas estaduais e o Plano Estadual de Educação
(Lei n.º 8806/98).
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em
Enfermagem advindas do Ministério da Educação (MEC), o Curso de Graduação em
Enfermagem deve ter um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno
como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do
processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 2001).
Segundo as Diretrizes, a aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que
possibilita ao sujeito social transformar-se e transformar o seu contexto. Ela se orienta pelo
princípio metodológico traduzido pela ação-reflexão-ação, que aponta a resolução de
situações-problema como uma das estratégias didáticas. Esse projeto pedagógico busca a
formação integral e adequada do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão. Porém, deverá ter a investigação como eixo integrador da formação
acadêmica do Enfermeiro, induzir a implementação de programas de iniciação científica,
propiciando ao aluno o desenvolvimento da sua criatividade e análise crítica, bem como
primar pela inovação e a qualidade do projeto pedagógico. A organização do curso é definida
pelo respectivo colegiado do curso, que indica a modalidade a ser adotada (seriada anual,
seriada semestral, sistema de créditos ou modular). Para a conclusão do curso, o aluno
precisará elaborar um trabalho monográfico sob orientação de um docente (BRASIL, 2001).
De acordo com as Diretrizes Curriculares propostas pelo MEC, a estrutura do Curso
deverá assegurar:

a) a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um
ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado,
estimulando a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa, socializando
o conhecimento produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos
modelos explicativos do processo saúde-doença;
b) as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando
toda a formação do Enfermeiro, deverá ser executada priorizando o método
integrado e interdisciplinar;
c) a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade;
d) os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração
estudo/trabalho e pluralidade no currículo;
e) a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o
aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;
f) a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o
saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o
aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constituem
atributos indispensáveis a formação do Enfermeiro;
g) o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão
coletiva e as relações interpessoais;
h) a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no
enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade;
i) a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em
Enfermagem;
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j) a contribuição para a compreensão, interpretação, preservação, reforço,
fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas,
em um contexto de pluralismo e diversidade cultural (BRASIL, 2001, p. 38,
grifos nossos).

Como vemos, as diretrizes se pautam pela cidadania e pelos direitos humanos; pela
difusão da diversidade cultural e pelo pluralismo que perpassam o currículo de forma
transversal.
Feitas essas considerações de âmbito mais geral, passamos a analisar, a seguir, a
estrutura curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da UFMT em Sinop, local onde
desenvolvemos o presente estudo.
Conforme a Resolução n.º 146/2010 do CONSEPE, o projeto pedagógico do Curso de
Graduação em Enfermagem do Campus de Sinop caracteriza-se como um curso presencial,
em período integral e oferecido em regime de créditos semestrais, perfazendo uma carga
horária total de 4.37410 horas divididas entre disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e
atividades complementares. Oferece 60 vagas anuais, sendo 30 vagas para o 1º semestre e 30
vagas para o 2º semestre. A integralização curricular mínima é 9 semestres e a máxima é 14
semestres.
O currículo do curso é composto por 40 disciplinas obrigatórias das áreas de Ciências
Biológicas, Ciências Humanas e Sociais, Fundamentos de Enfermagem, Assistência de
Enfermagem, Administração em Enfermagem e Ensino em Enfermagem.
Na tabela a seguir, apresentamos a relação nominal das disciplinas e respectivas cargas
horárias.

10

Carga horária compostas de 4190 horas de disciplinas obrigatórias, 64 horas de disciplinas optativas e 120
horas de atividades complementares.
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Tabela 1 – Relação das disciplinas obrigatórias e respectivas cargas horárias que compõem o Curso de
Graduação em Enfermagem. Sinop - 2012.
ÁREAS

Área de Ciências
Biológicas

Área de Ciências Humanas
e Sociais

Área de Fundamentos de
Enfermagem

Área de Assistência de
Enfermagem

Área de Administração em
Enfermagem
Área de Ensino de
Enfermagem

DISCIPLINAS DO CURRÍCULO

CARGA HORÁRIA

Anatomia Humana
Biologia Celular
Bioquímica Geral
Histologia
Embriologia
Bioquímica Aplicada
Nutrição e Dietética
Parasitologia
Imunologia
Fisiologia I e II
Microbiologia Básica
Genética
Introdução à Bioestatística
Patologia
Farmacologia I e II
Epidemiologia
Fisiopatologia
Antropologia da Saúde: Culturas e Sociedades
Psicologia e Saúde
Introdução à Metodologia Científica
Metodologia da Pesquisa
LIBRAS
Inglês aplicado à Enfermagem
Bases Históricas da Enfermagem
Enfermagem, Saúde e Cidadania
Fundamentos do Processo de Cuidar em
Enfermagem
Ética e Legislação
Semiologia
Saúde Coletiva
Cuidado Integral à Saúde do Adulto e do Idoso
Cuidado Integral em Saúde Mental
Cuidado Integral à Saúde da Mulher e do
Homem
Cuidado Integral à Saúde da Criança e do
Adolescente
Cuidado Integral à Saúde do Adulto e do Idoso
em Situação Crítica e Perioperatória
Estágio Supervisionado em Enfermagem I
Estágio Supervisionado em Enfermagem II
Administração e Gerenciamento de Enfermagem

128 horas
64 horas
48 horas
64 horas
48 horas
64 horas
48 horas
64 horas
48 horas
128 horas
48 horas
64 horas
48 horas
64 horas
128 horas
64 horas
48 horas
80 horas
64 horas
32 horas
48 horas
32 horas
32 horas
32 horas
48 horas
208 horas
48 horas
64 horas
64 horas
384 horas
80 horas
224 horas
224 horas
288 horas
439 horas
439 horas
112 horas

Trabalho de Curso I
16 horas
Trabalho de Curso II
16 horas
Metodologia de Ensino
48 horas
Total
4190 horas
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso conforme disposto na Resolução CONSEPE nº146 de 22 de Novembro de
2010. Sinop, 2010.

Além dos conteúdos disciplinares obrigatórios, o curso oferece 16 disciplinas optativas,
conforme discriminado na Tabela 2. Tais disciplinas são relacionadas a estudos temáticos ou a
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contextos específicos. Para integralizar o currículo do curso, os estudantes devem cursar pelo
menos duas delas, perfazendo um total mínimo de 64 horas.
Ainda que no currículo do curso conste a disciplina optativa Antropologia da Saúde, ela
não aborda assuntos relacionados à diversidade cultural. Nenhuma das outras disciplinas
obrigatórias, optativas ou atividades complementares estão relacionadas às minorias étnicas e
raciais ou à realidade regional, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares propostas pelo
MEC. Obviamente, como a grade curricular não previu a temática indígena, nenhum
estudante, inclusive os indígenas, terão acesso a uma carga horária específica (32 horas) para
discutir uma realidade latente, por exemplo, a saúde indígena.
Essa lacuna em relação aos temas regionais evidencia (e também denuncia) a
hegemonia material e simbólica na construção dos modelos curriculares vigentes. E, como
propõem Oliveira e Destro (2005), - de forma inversa ao que ocorre na realidade específica do
currículo em questão -, “a melhor forma de definir uma temática para estudo em política
curricular, é fazê-lo localmente” (OLIVEIRA; DESTRO, 2005, p.148). Resta claro que, na
realidade específica aqui delineada, os interesses locais não foram levados em consideração e
a hegemonia vigente se consolidou e se perpetua por meio da estrutura curricular.
Além das disciplinas optativas, os alunos do curso de Enfermagem devem realizar 120
horas de atividades complementares. Elas permeiam as áreas do ensino, da pesquisa e da
extensão, sendo obrigatório um mínimo de 20 horas em cada uma dessas esferas.
Tabela 2 – Ilustração das disciplinas optativas que compõem o Curso de Graduação em Enfermagem. Sinop 2012.
DIRETRIZES
CURRICULARES

DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

CARGA
HORÁRIA (CH)
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas

Didática
Psicologia da Educação
Informática Aplicada à Enfermagem
Enfermagem Oncológica
Controle de Infecção e Biossegurança
Processo de Enfermagem
Cuidado de Pessoas com Necessidades Especiais
Disciplinas Optativas
Práticas Complementares de Saúde
Enfermagem do Trabalho
Primeiros Socorros
Metodologia de Pesquisa Qualitativa e Quantitativa
em Saúde
48 horas
Comunicação e Expressão
32 horas
Estudos em Psiquiatria
32 horas
Enfermagem em Gerontologia
32 horas
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso conforme disposto na Resolução CONSEPE nº 146 de 22 de Novembro de
2010. Sinop, 2010.
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É desejável que a idealização de um currículo se paute nos valores e atributos dos
sujeitos envolvidos com a temática e que se embase em estratégias epistemológicas que
contemplem as suas especificidades.
Como pode ser visto acima, a estrutura curricular do Curso de Graduação em
Enfermagem não previu a interculturalidade, ao contrário, ratificou o saber hegemônico em
suas bases monoculturalistas11.
As disciplinas das áreas Básica12 e Profissionalizante13 não abarcam conteúdo de
cunho regional, nem lidam com a transversalidade. Esse recorte peculiar traz à tona um debate
atual e que se consolida em diversas universidades da América Latina, que tem como mote a
questão da colonialidade do saber. As contribuições de Quijano (2005) e Walsh (2008;
2009) foram relevantes nesse sentido. Os autores são categóricos em se opor à tendência que
descarta e desqualifica a existência de outras raízes epistêmicas e outros conhecimentos tidos
como válidos que não os conhecimentos oriundos do homem branco europeizado. Ou, nas
palavras de Walsh (2008, p. 137):

Esta colonialidad del saber es particularmente evidente en el sistema educativo
(desde la escuela hasta la universidad) donde se eleva el conocimiento y la ciencia
europeos como EL marco científico-académico-intelectual. También se evidencia en
el mismo modelo eurocentrista de Estado-nación, modelo foráneo que define a partir
de una sola lógica y modo de conocer –la que Maldonado-Torres (2007) denomina
«razón colonial»– y bajo conceptos impuestos y poco afines con la realidad y
pluralidad diversas sudamericanas.

Tal modelo curricular reafirma o pensamento eurocêntrico como o único e verdadeiro,
desconsiderando os demais povos e comunidades ancestrais dotados de pensamentos próprios
e saberes específicos.
No âmbito do presente estudo, propusemo-nos a analisar as práticas pedagógicas
adotadas no curso de Enfermagem para a formação de indígenas e não indígenas. Desse
propósito, resultaram algumas questões que nos parecem fundamentais para uma reflexão
mais realista acerca do tema. Dentre elas, destacamos: Como discutir os fundamentos de
enfermagem com um ponto de vista intercultural em um contexto marcado pela perspectiva
monoculturalista? Como selecionar e utilizar um procedimento ou uma técnica de
11

Tal termo é utilizado em oposição às sociedades multiculturalistas, que são mais homogêneas, compostas por
uma cultura dominante, onde as tradições, identidade cultural e língua oficial são partilhadas pela esmagadora
maioria dos cidadãos.
12
Composta pelas Ciências Biológicas e Ciências Humanas e Sociais.
13
Composta pelos Fundamentos de Enfermagem; Ensino de Enfermagem; Administração em Enfermagem e
Assistência de Enfermagem.
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enfermagem desenvolvida em uma sociedade indígena como parte integrante dos conteúdos
curriculares do curso? Como incluir os saberes indígenas no currículo, considerando os
recursos humanos e materiais atualmente existentes?
As orientações curriculares para as diversidades educacionais adotadas pela Secretaria
de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), ainda que dirigidas à educação básica, parecemnos importantes para a construção de um curricular intercultural. O documento destaca a
articulação entre todos os conteúdos, de forma a construir uma sociedade plural e consciente
da afirmação etnicorracial. Algumas dessas diretrizes ilustram o debate aqui estabelecido e
podem servir de parâmetro para a reflexão e a prática pedagógica em qualquer espaço
educacional. São elas:

1. Priorizar temas que perpassem por todas as áreas de conhecimento e modalidade
de ensino, que deem conta de aprendizagens conceituais e colaborem na percepção
das contribuições dos indígenas [...] na construção do patrimônio material e
imaterial do país e das Américas;
2. Organizar conteúdos com referências históricas, geográficas, linguísticas e
religiosas dos [...] indígenas, juntamente com outros grupos étnicos e raciais;
3. Inserir conhecimentos sobre a história [...] indígena na formação da população
em Mato Grosso;
4. Desenvolver ações educativas que produzam conhecimento e respeito da
cosmovisão indígena e valorização da história, cultura, literatura e arte (MATO
GROSSO, 2010, p.78).

Para tanto, é necessário revermos os contextos em que os nossos currículos estão sendo
construídos. É preciso alçar projetos concebidos na interculturalidade, com diferentes
percepções e voltados para o intercâmbio dos múltiplos conhecimentos disponíveis nas
sociedades atuais.
Uma vez caracterizada a estrutura curricular do Curso de Enfermagem, passaremos a
levantar alguns aspectos que merecem destaques no âmbito das políticas de ação afirmativa,
especificamente a desenvolvida na UFMT, destinada aos estudantes indígenas.

2.2.2 As ações afirmativas num contexto geral

A expressão Ação Afirmativa foi utilizada pela primeira vez no universo das políticas
públicas nos Estados Unidos na década de 196014. O então residente John Kennedy iniciou o
14

Na década de 1960, os norte-americanos viviam um momento de reivindicações democráticas internas,
expressas principalmente no movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a extensão da igualdade de
oportunidades a todos. No período, começaram a ser eliminadas as leis segregacionistas vigentes no país e o
movimento negro surgiu como uma das principais forças atuantes, com lideranças de projeção nacional, apoiado
por liberais e progressistas brancos, unidos numa ampla defesa de direitos. Foi nesse contexto que se
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processo, porém a sua consolidação deu-se a partir de 1965 com o governo do presidente
Lyndon Johnson. A implantação de medidas provenientes do Poder Executivo, especialmente
as ligadas a favorecer as minorias étnicas historicamente excluídas, norteou os rumos dos
acordos na administração pública. Elas previam que os contratos entre empresas e órgãos
públicos só seriam possíveis se a empresa a ser contratada atuasse em prol da diversidade e da
integração das comunidades excluídas socialmente (PEREIRA, 2011).
As medidas adotadas pelo poder público tinham como objetivo assegurar que as pessoas
oriundas de sociedades historicamente segregadas ─ negros, índios e mulheres ─ tivessem
garantido o direito ao emprego público e à educação superior e que, nos empregos ou espaços
educativos, eles deveriam ser tratados independente de cor, raça, credo religioso ou origem
étnica (MOEHLECKE, 2002).
Ainda que nos Estados Unidos as iniciativas nesse sentido tenham emergido na década
de 1960, no Brasil, o tema ganhou destaque apenas na década de 1990, com a criação de
vagas específicas destinadas aos negros e alunos provenientes de escolas públicas em
universidades como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade de
Brasília (UnB).
Em relação aos povos indígenas, a própria Constituição Federal de 1988 redesenhou as
relações entre eles e o Estado brasileiro.15 A educação escolar diferenciada, específica,
intercultural e bilíngue passou a ser uma premissa assegurada às sociedades indígenas do
Brasil.
Fleuri (2003, p. 21) destaca a relevância desse direito garantido aos indígenas:

Os índios deixaram de ser considerados categoria social em vias de extinção e
passaram a ser respeitados como grupos étnicos diferenciados, com direito a manter
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Além disso, a
Constituição Federal assegurou a eles o uso de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem, devendo o Estado proteger suas manifestações culturais.
Dessa forma, fica garantido às comunidades indígenas o acesso a uma escola com
características específicas, que busque a valorização do conhecimento tradicional
vigente em seu meio, ao mesmo tempo em que forneça instrumentos necessários
para enfrentar o contato com outras sociedades.

desenvolveu a ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para além de garantir leis
antissegregacionistas, viesse também a assumir uma postura ativa para a melhoria das condições da população
negra (MOEHLECKE, 2002, p.198).
15
O Artigo 5º declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. O Art. 205º afirma que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da
família e que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2010). Além
desses dois artigos de cunho mais geral, a Constituição reserva um Capítulo inteiro para tratar Dos Índios.
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Não somente no Brasil, como em outros países da América Latina, as comunidades
indígenas têm-se apresentado como reivindicadoras de direitos, dos quais outrora foram
privadas:

As revoltas indígenas no Equador, na Bolívia, no Chile, na Colômbia e no Brasil
reclamam a posse dos territórios por eles ocupados ancestralmente, assim como o
direito de revalorização de suas línguas e culturas através de programas educativos
adequados (FLEURI, 2003, p. 21).

No campo da educação superior, as ações afirmativas dirigidas aos indígenas surgiram
no ano de 2001, quando a Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT criou cursos
específicos para a formação de professores indígenas no Campus de Barra do Bugres. Diante
de uma iniciativa tão radical e inédita na história do país, a temática ganhou força e logo foi
seguida por outras universidades que adotaram programas pontuais nesse sentido.
Um breve levantamento acerca dos programas de inclusão étnicorracial no contexto
acadêmico brasileiro aponta a UERJ16 em 2003 e a UNB17 em 2004, como precursoras na
implantação de cotas raciais em cursos de graduação. Depois dela, diversas instituições de
ensino como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Maranhão, a
Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal do
Paraná, a Universidade Federal de Mato Grosso, entre outras, apresentaram novas iniciativas
de inclusão de povos indígenas nos mais diversos cursos de graduação.
Atualmente 36 das 59 Universidades Federais do Brasil adotaram as políticas de cotas
raciais e/ou sociais, e, destas, 19 Universidades Federais18 têm cotas para índios. O quadro
abaixo sintetiza as iniciativas em andamento atualmente (Site: G1 Educação, 2012).

16

Sistema de cotas implantado por força de uma Lei Estadual n. 4151/2003 que estabeleceu cotas de 5% das
vagas para integrantes de minorias étnicas, com vistas à redução de desigualdades étnicas, sociais e econômicas,
e a fim de cumprir esse princípio, em seu Artigo 5º.
17
A UnB aprovou por meio do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 6 de junho de 2003, um
programa inovador de ações afirmativas. Trata-se do Plano de Metas para Integração Ética, Racial e Social, que
instituiu cota de 20% das vagas do exame vestibular para negros e que vigorará inicialmente por 10 anos a partir
de 2004. O primeiro vestibular com o sistema de cotas na UnB foi o do segundo semestre de 2004, pelo qual
20% das vagas foram destinados aos negros. Além do acesso dos negros com cota de 20%, o sistema
da UnB prevê também o acesso de indígenas, mas estes através de uma seleção diferenciada e em parceria com a
Funai.
18
Unifap; UFBA; UFRB; UFC; UnB; UFMA; UFMT; UFPA; Ufopa; Ufra; UFPR; UFRR; UFSM; Unipampa; UFSC;
UFS; UFABC; Unifesp; UFT.
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Quadro 1 - Ilustração das IES que possuem políticas de ação afirmativa destinadas à indígenas.
UF
AP

IES
Universidade Federal
do Amapá (Unifap)

TIPO DE AÇÃO AFIRMATIVA
Tem reserva de 30 vagas/ano para indígenas no curso de licenciatura
intercultural indígena (30 vagas por ano), a grande maioria da população
do estado é composta de negros, pardos e indígenas.

BA

Universidade Federal
da Bahia (UFBA)

São disponibilizados 2% das vagas a candidatos de escola pública que se
declararam índio-descendentes.

Universidade Federal
do Recôncavo da
Bahia (UFRB)

Reserva parte das suas vagas a alunos originários de escolas da rede
pública de ensino e que se autodeclararem negros, pardos, índiosdescendentes ou de outros grupos étnicos.

CE

Universidade Federal
do Ceará (UFC)

Na graduação, oferece dois cursos de magistério exclusivamente
destinados a indígenas de nove etnias do Ceará.

DF

Universidade de
Brasília (UnB)

Oferece em média, a cada semestre, dez vagas para indígenas aprovados
em um teste de seleção. A Funai dá suporte de moradia aos indígenas e,
em contrapartida, a UnB oferece apoio acadêmico para que eles
permaneçam na instituição.

MA

Universidade Federal
do Maranhão
(UFMA)

A política de ações afirmativas existe desde 2007, 45% do total de vagas
são destinadas para alunos oriundos de escolas públicas (geral e negro) e
vagas especiais para pessoas com deficiência e índios.

MT

Universidade Federal
de Mato Grosso
(UFMT)

Atualmente desenvolve o PROIND e destina 100 vagas para indígenas
nos diversos cursos da Universidade e em todos os Campi. A UFMT
estuda implantar, em 2013, a reserva de 100 vagas por ano para indígenas
que tenham estudado em escola pública.

PA

Universidade Federal
do Pará (UFPA)

A partir de 2011, passou a destinar duas vagas extras por curso para
indígenas.

Universidade Federal
do Oeste do Pará
(Ufopa)

Há cotas para indígenas (50 vagas).

Universidade Federal
Rural da Amazônia
(Ufra)

Tem sistema de cotas, uma parte das vagas é destinada a estudantes de
escolas públicas, e destas vagas 5% é para os que se declaram índios.

PR

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Reserva dez vagas para indígenas (de qualquer etnia do Brasil),
disputadas por meio do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná.

RR

Universidade Federal
de Roraima (UFRR)

Há reserva de duas vagas em cada um dos 13 cursos tradicionais da
instituição destinados aos indígenas. Também há dois cursos de
licenciatura exclusivos para os índios. Todas as vagas para este público
são preenchidas com um vestibular onde somente indígenas podem
participar.

RS

Universidade Federal
de Santa Maria
(UFSM)

Reserva 10 vagas em alguns cursos para indígenas.

Universidade Federal
do Pampa
(Unipampa)

A instituição prioriza 50% do total de vagas, em cada curso, para ações
afirmativas pelo sistema de cotas, dessas 4% para candidatos indígenas
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Continua
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UF
SC

IES
Universidade Federal
de Santa Catarina
(UFSC):

TIPO DE AÇÃO AFIRMATIVA
Possui nove vagas suplementares reservadas a candidatos autodeclarados
indígenas.

SE

Universidade Federal
de Sergipe (UFS):

50% das vagas são para candidatos que cursaram 100% do ensino médio
e pelo menos quatro séries do ensino fundamental em escolas públicas.
Dentro desta porcentagem, 70% das vagas são destinadas a quem se
declara negro, pardo ou índio.

SP

Universidade Federal
do Grande ABC
(UFABC):

50% das vagas oferecidas são destinadas a estudantes de escolas públicas.
Dentro deste total (50%), as cotas étnicas são divididas entre brancos,
negros e índios, de acordo com os dados do IBGE.

Universidade Federal
de São Paulo
(Unifesp):

10% do número de vagas dos diversos cursos de graduação são
destinados aos candidatos de cor (ou raça) preta, parda ou indígena, que
cursaram o ensino médio exclusivamente em escolas públicas
(municipais, estaduais ou federais).

TO

5% das vagas são destinadas para indígenas. Para concorrer, não basta a
autodeclaração, é preciso que o candidato a essas vagas apresente, no ato
da inscrição, atestado da Funai que comprove sua etnia indígena.
Fonte: Dados Site G1 Educação. Disponível em: < http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/10/
mec-publica-regulamentacao-da-lei-das-cotas-nas-universidades-federais.html>. São Paulo, 2012.
Universidade Federal
de Tocantins

As políticas de Ação Afirmativa despertaram na sociedade (complexa e desigual) a
possibilidade de levar a efeito a realização das premissas da igualdade e da liberdade para
todos. Ainda que se apresentem com um caráter inclusivo, precisam ser constantemente
repensadas e avaliadas mais amplamente19.
Veremos, a seguir, como foi arquitetado e implementado o programa de ação afirmativa
instituido na UFMT, destinado às comunidades indígenas, o PROIND.

2.2.3 Ação afirmativa no contexto local: PROIND na UFMT Campus de Sinop.

Revendo a história da UFMT, verificamos que, desde a sua fundação, a mesma tem
experimentado diferentes iniciativas educacionais com vista à melhoria da tríade acadêmica20,

19

De um modo geral, as Universidades reconhecem o avanço, no entanto não descartam a necessidade de
melhorias na implementação dos projetos. Com relação ao desempenho acadêmico, os relatos divergem. A
Universidade Federal da Bahia, por exemplo, vislumbrou que o desempenho dos cotistas é, em média, igual aos
demais, e que, em mais da metade dos cursos não houve nenhuma reprovação de alunos cotistas no primeiro
semestre de 2008, período de ingresso da primeira turma sob o regime de cotas. A Universidade Federal do
Ceará percebeu que alunos oriundos de cotas têm desempenho abaixo dos demais no primeiro ano dos cursos,
mas essa diferença diminui consideravelmente ao longo do curso, até que, no final, os alunos têm desempenho
praticamente uniforme, independente da forma de ingresso. Por fim, a Universidade Federal do Paraná conferiu
que os cotistas têm desempenho médio superior aos estudantes gerais, e, no que tange o índice de evasão, os
cotistas sociais representam a metade do índice de evasão dos estudantes gerais, e os cotistas raciais, apenas um
terço em relação aos estudantes gerais (PEREIRA, 2011).
20
Ensino, Pesquisa e Extensão.
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democratização do acesso e inovações na forma de gestão universitária (MATO GROSSO,
2005).
No campo da formação de acadêmicos indígenas, as primeiras demandas começaram a
ser atendidas a partir do ano de 2006, por força da Resolução n.º 135 do CONSEPE que criou
seis vagas, sendo, respectivamente, três vagas para o Curso de Enfermagem e três vagas para
o curso de Medicina. No ano seguinte, a Resolução n.º 48 do CONSEPE destinou mais duas
vagas para o Campus de Sinop e duas vagas para Rondonópolis, totalizando dez vagas na área
da saúde para estudantes indígenas.
A inclusão e a permanência de dez estudantes em cursos ‘prestigiados’ no imaginário
social - como os da área da saúde -, embora não tenha alterado a situação de penúria dos
povos indígenas, revestiu-se de significados e simbolismos indiscutíveis. Afinal, marcou de
forma inequívoca o ingresso de indígenas na UFMT, na condição de estudantes indígenas.
Até então, dezenas deles haviam ingressado em diferentes cursos, porém, sempre por
iniciativa própria e na condição de estudantes comuns, fato que não raramente culminava na
desistência por parte do indígena, dadas as diversas dificuldades encontradas no decorrer da
formação.
A iniciativa suscitou nas organizações indígenas de Mato Grosso o desejo de expandir
ainda mais o Programa. Destarte, o Instituto Indígena de Estudos e Pesquisa de Mato Grosso
MAIWU, juntamente com o Conselho de Educação Escolar Indígena de Mato Grosso (CEEIMT), encaminhou documento à reitoria solicitando a ampliação do número de vagas para
acadêmicos indígenas nas diferentes áreas de conhecimentos, especialmente nas mais
prementes para suprir as demandas advindas do convívio com a sociedade nacional. Nesse
sentido, Fernandes (2007, p.97) afirma que:

[...] uma das questões fundamentais para a implantação de políticas públicas no
âmbito das sociedades indígenas deve fazer menção às expectativas de cada uma e
que tal decisão deva ser mediada por múltiplos interesses e condições que balizarão
cada projeto societário.

Dava-se aí o início da estruturação da relação do indígena com a universidade, no
sentido da inclusão deste no ensino superior, do qual foram historicamente privados (VERA;
AVERSI-FERREIRA; LUCCHESE, 2011).
Em resposta, o CONSEPE, por meio da Resolução N.º 82/2007, criou o Programa de
Inclusão Indígena - PROIND “Guerreiros da Caneta”. Tratava-se de um Programa de ação
afirmativa que objetivava a promoção do acesso e a permanência para estudantes indígenas
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das diferentes etnias do estado de Mato Grosso nos cursos de graduação da UFMT. Esse
programa é financiado pela FUNASA e pelo Ministério da Saúde (MS). Concomitantemente à
criação do PROIND, foi criado o Programa Permanente de Acompanhamento dos Estudantes
Indígenas (PPAEIND), para facilitar o processo formativo desses estudantes. Em seu escopo,
destacava o propósito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), que
garante aos povos indígenas uma educação diferenciada, a recuperação e a reafirmação de
seus conhecimentos, além do acesso aos saberes da sociedade não indígena (BRASIL, 1996).
O PPAEIND visa atender os estudantes indígenas que ingressarem na UFMT nos cursos
de graduação por meio de Processo Seletivo Específico e Diferenciado voltado aos povos
indígenas do estado de Mato Grosso. É parte do Programa de Inclusão de Estudantes
Indígenas e está vinculado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) que oferece
estrutura e pessoal para auxiliar na execução dos trabalhos. Para a efetivação das ações do
PPAEIND, foi nomeada uma comissão composta por uma equipe interdisciplinar e
interinstitucional constituída por representantes das organizações Indígenas de Mato Grosso,
do CEEI/MT ligado à SEDUC/MT, do Setor de Educação da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) regional, da FUNASA regional, das Unidades Acadêmicas da UFMT e
representantes dos cursos que recebem estudantes indígenas. Foi proposto que a comissão
deveria se reunir a cada dois meses, ou quando convocada em caráter extraordinário.
Algumas das competências da comissão reforçam a estrutura do programa, que, em sua
premissa, objetivava “promover o acesso e a permanência de estudantes indígenas no ensino
superior”, conforme consta na Resolução 82/2007 do CONSEPE. São elas:
a) efetuar o acompanhamento acadêmico dos estudantes indígenas em conjunto com
os coordenadores e/ou professores orientadores dos mesmos;
b) propor ações referentes ao vestibular indígena;
c) emitir parecer(es) e relatório(s) referentes ao desempenho acadêmico dos
estudantes indígenas;
d) articular ações integradas com as diversas unidades da UFMT, quando se tratar de
estudantes indígenas;
e) propor programas e projetos específicos que venham a atender a demanda e
interesse dos estudantes indígenas;
f) propor projetos de complementação de estudos que visem minimizar as
dificuldades apresentadas pelos estudantes indígenas nos conteúdos das disciplinas
dos cursos nos quais estão matriculados;
g) propor ações (eventos culturais, cursos, seminários, palestras, entre outros)
que tratem sobre a temática Diversidade na Universidade, especificamente
sobre a presença indígena no Estado do Mato Grosso e nos cursos de graduação
da UFMT, visando preparar e sensibilizar a comunidade acadêmica
(professores, alunos, servidores) para recepção dos estudantes indígenas que
ingressarem nos cursos de graduação da UFMT;
h) propor programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados para os
povos indígenas do MT com a participação dos estudantes indígenas aprovados no
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processo seletivo específico, buscando, inclusive, envolver outros estudantes
indígenas que já estejam cursando outros cursos na UFMT;
i) propor parcerias através de um termo de cooperação técnica com a FUNAI com
vistas a garantir, da parte deste órgão de assistência indígena, apoio à permanência,
participação na Comissão de Acompanhamento dos Estudantes Indígenas,
participação dos estudantes indígenas nos Processos Seletivos da UFMT Para Os
Povos Indígenas do Mato Grosso e outras modalidades de apoio que se fizerem
necessários ao atendimento dos interesses dos estudantes indígenas;
j) propor um termo de cooperação com a FUNASA com vistas à assistência de saúde
destes estudantes indígenas durante o período em que estiverem cursando os cursos
nos Campi da UFMT (UFMT, 2007, p. 3, grifo nosso).

Dentre os principais objetivos do PPAEIND, podemos destacar o acompanhamento da
trajetória dos acadêmicos participantes do programa nos cursos em que estão matriculados,
por meio de ações que visem minimizar o impacto advindo desta nova experiência de
vivência intercultural na universidade.
Em se tratando das ações, podemos destacar as atribuições de grupos específicos que
compõem o PROIND:
À comissão será atribuído:

a) quando no ingresso do candidato na UFMT, realizar reunião com os estudantes
para apresentar o Programa de Inclusão e de acompanhamento dos Estudantes
Indígenas;
b) orientar na efetivação da matrícula;
c) realizar acompanhamento pedagógico acadêmico individual dos estudantes
indígenas;
d) encaminhar Termo de Cooperação aos órgãos que desenvolvem políticas públicas
voltadas aos Povos Indígenas no Brasil, sempre que necessário;
e) realizar reuniões periódicas com o(a) coordenador(a) de curso, professor(a)
Orientador(a), monitores, bolsistas e estudante indígenas;
f) propor capacitação dos servidores que atuam ou atuarão com os estudantes
indígenas;
g) organizar eventos para a comunidade acadêmica que promovam a discussão
e reflexão sobre diversidade cultural;
h) propor ações de complementação de estudos (através de projetos específicos) que
visem minimizar as dificuldades dos estudantes indígenas naquelas disciplinas que
estes demonstrem dificuldades de acompanhamento e entendimento;
i) buscar junto às instituições indígenas e indigenistas, governamentais e não
governamentais, apoio a projetos específicos voltados à permanência dos estudantes
indígenas na UFMT (UFMT, 2007, p. 3 grifo nosso).

No PPAEIND, serão atribuições dos coordenadores (as) de curso:

a) cumprir e fazer cumprir a legislação da UFMT;
b) indicar, sempre que necessário, o (a) professor (a) orientador (a) que deverá
realizar acompanhamento pedagógico do estudante durante o período de realização
do curso;
c) comunicar à Comissão sobre o desempenho, bem como, qualquer outro
procedimento relativo ao (s) estudante (s) indígena (s);
d) acompanhar o (a) professor (a) orientador (a) sempre que necessário na
orientação do estudante indígena(s) (UFMT, 2007, p. 3 grifo nosso).
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Ainda de acordo com a Resolução nº 48 do CONSEPE, serão atribuições do
professor(a) orientador(a):

a) cumprir e fazer cumprir a legislação da UFMT;
b) atender o(s) estudante(s) indígenas, através de reuniões periódicas ou sempre que
necessário;
c) acompanhar e orientar a trajetória acadêmica do estudante (s) indígena(s) o longo
do curso;
d) emitir pareceres periódicos à coordenação do curso que o aluno está matriculado,
sempre que necessário;
e) subsidiar a Comissão sobre o rendimento acadêmico dos estudantes indígenas.
f) propor projetos e ações que visem a minimizar as dificuldades dos estudantes
indígenas nos cursos em que estão matriculados (UFMT, 2007, p. 3).

Aos monitores que integrarem o Programa de Inclusão Indígena competem ações que
visam:

a) cumprir a legislação da UFMT;
b) atender o(s) estudante(s) indígenas, sob a orientação dos professores que
ministram a disciplina e da Comissão;
c) propor projetos e ações que visem a melhoria das práticas de ensino e
minimização das dificuldades em relação a apreensão dos conteúdos por parte dos
estudantes indígenas (UFMT, 2007, p. 3-4).

Aos estudantes indígenas21 serão atribuídas as seguintes funções:

a) cumprir a legislação da UFMT;
b) comparecer junto à Comissão para reuniões de acompanhamento pedagógico,
realização de entrevistas, preenchimento de questionários, entrega de relatórios ou
por qualquer motivo quando solicitado;
c) comparecer às reuniões com o Coordenador (a) de curso ou com o professor
orientador, quando necessário;
d) participar dos programas de ensino pesquisa e extensão ou de qualquer outro
programa que seja considerado pela UFMT atividade formativa e que contribua com
seu desenvolvimento acadêmico;
e) participar ao longo do curso de graduação no qual estiver matriculado de
programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados às suas comunidades
de origem (UFMT, 2007, p. 4).

Conforme dispôs a Resolução do CONSEPE, o PROIND foi instituído como um
‘programa piloto’, com duração de cinco anos e com a meta de oferecer 100 vagas
distribuídas da seguinte forma: 10 vagas em 2008, 20 em 2009, 20 em 2010, 25 em 2011 e 25
21

O estudante indígena participante do PPAEIND poderá solicitar trancamento de curso, conforme legislação
vigente, observando as seguintes recomendações do PPAEIND: a) apresentar justificativa de seu pedido
acompanhado de uma declaração da sua comunidade de origem (liderança), parecer do(a) professor(a)
orientador(a) e do colegiado do curso, acrescido do histórico escolar e formulário específico para este fim
encaminhado à Comissão (UFMT, 2007, p. 4).
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vagas em 2012. Somadas as dez vagas já designadas, o Projeto totalizava 110 vagas para
estudantes indígenas nos mais diversos cursos e Campi da UFMT. O Projeto previa ainda uma
avaliação de percurso com vistas a uma possível expansão no futuro.
A proposição das vagas por curso foi encaminhada à UFMT pelo CEEI/MT pela
Organização de Professores Indígenas de Mato Grosso (OPRIMT) e do Instituto MAIWU. A
disponibilidade de vagas nos cursos atendeu parcialmente a demanda dos povos indígenas de
Mato Grosso e concentravam-se nas áreas agrárias, tecnológicas, de saúde e das ciências
humanas e sociais.
Na prática, porém, o Programa não conseguiu atingir as metas propostas. Até o ano de
2011, os registros do PROIND indicam que ingressaram um total de 58 (cinquenta e oito)
acadêmicos indígenas distribuídos em 16 (dezesseis) cursos nos quatro Campi da UFMT
(Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop) conforme ilustrado na Tabela 3. Dos 42
povos indígenas22 existentes no estado, apenas 13 haviam sido contemplados até então pelo
Programa. São eles: Bakairi, Umutina, Bororo, Xavante, Terena, Xiquitano, Irantxe, Arara,
Guató, Karajá, Nhambikwara, Paresi e Yawalapiti. Destes, um estudante do Curso de
Enfermagem e um estudante do curso de Engenharia Florestal do Campus de Sinop haviam
desistido formalmente dos respectivos cursos e apenas uma vaga das três oferecidas do curso
de Ciências Econômicas no vestibular de 2010 foi preenchida.
Na tabela a seguir, apresentamos de forma sintética a distribuição dos estudantes
indígenas por curso nos quatro Campi da UFMT.

22

O estado de Mato Grosso possui uma vasta diversidade étnica. Os 42 povos indígenas estão distribuídos em
todas as regiões do território. A população total é de cerca de 30 mil pessoas, sendo a maioria composta por
povos com pequenos contingentes populacionais (menos de mil pessoas por povo). A exceção é o povo Xavante
cuja população é a metade da população indígena do estado, com aproximadamente 15 mil pessoas (SECCHI,
2002).
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Tabela 3 – Distribuição do número de acadêmicos indígenas por curso nos Campi da UFMT.
CAMPUS

CURSO DE GRADUAÇÃO

Administração
Agronomia
Ciências Contábeis
Ciências Sociais
Direito
Economia
Enfermagem
Cuiabá
Engenharia Florestal
Engenharia Sanitária e Ambiental
Geografia
Jornalismo
Medicina
Nutrição
Psicologia
Serviço Social
Rondonópolis
Enfermagem
Barra do Garça
Enfermagem
Farmácia
Agronomia
Sinop
Enfermagem
Engenharia Florestal
Total
Fonte: Arquivos PROIND / PROEG - UFMT, jun / 2011.

Nº DE
ACADÊMICOS
3
2
2
2
4
1
6
3
3
2
2
3
4
3
3
2
2
2
2
5
2
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O acesso dos indígenas deu-se por meio de vestibular específico e diferenciado, com os
candidatos inscritos concorrendo entre si. Foi realizado em fases, constituídas de prova
objetiva de conhecimentos gerais, redação e prova oral (com o intuito de valorizar a tradição,
a oralidade e os saberes dos povos indígenas).
O apoio para a manutenção e a permanência dos estudantes indígenas é garantido por
meio de uma parceria estabelecida entre UFMT e FUNAI, consolidada num convênio
assinado entre as duas partes.
Ao ser instituído o PROIND, realçou-se sua importância no sentido de promover o
acesso de estudantes indígenas à Universidade. Os programas de apoio acadêmico, a exemplo
do PPAEIND, vieram no sentido de assegurar a sua permanência. Por fim, mas não menos
importante, discute-se agora a expansão do programa, de forma a torná-lo mais abrangente e,
assim, viabilizar o atendimento de toda a demanda.
Sobre essa temática, Silva e Veloso (2010, p.222) trazem uma oportuna contribuição ao
pontuarem que “acesso, permanência e expansão são fenômenos distintos, mas com reflexos
mútuos, o que implica estudá-los de forma integrada”. De acordo com as autoras,

A permanência dá sentido ao acesso, configurando a continuidade da trajetória de
formação; a expansão tem relação (e impacto) com o acesso na proporção do
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crescimento quantitativo [...]. Tais questões convergem para a afirmativa de que o
acesso não comporta uma explicação isolada ou descontextualizada.

Nesse sentido, juntam-se as proposições de Silva e Serra (2011) às de Vera, AversiFerreira e Lucchese (2011), quando propõem que o acesso ao ensino superior para
acadêmicos indígenas precisa ser pensado e discutido amplamente, pois persistem ainda
muitas controvérsias acerca de tal política.
A inclusão dos indígenas na Universidade não pode ser analisada apenas sob o aspecto
do seu desempenho acadêmico. Deve atentar também para as formas com que procuram
superar as situações adversas, interagir com o ambiente universitário, relacionar a ciência com
o seu modo particular de conceber a vida, com suas crenças, valores, enfim, com suas culturas
milenares.
Logo, o aprofundamento da temática ‘acesso’ transcende o discurso do ingresso do
estudante, ou simplesmente da inclusão apregoada no mundo moderno (SILVA; VELOSO,
2010).
Feita essa breve retrospectiva, passaremos a discutir os contornos e o alcance dessa
política pública tendo como cenário o Curso de Enfermagem da UFMT em Sinop.
Enfatizaremos as percepções dos sujeitos do processo educativo, uma vez que ainda persistem
diferentes formas de discriminação, violência e desrespeito à cultura e ao seu modo peculiar
de viver e de perceber o mundo.
O PROIND será percebido como uma das ações afirmativas desenvolvidas pela
UFMT com o propósito de mitigar os danos causados a essas populações nas relações
históricas ocorridas na região de Sinop.
A tarefa pedagógica de incluir estudantes indígenas no ensino superior deve ser
coletiva, pois se trata de um assunto relevante que remete ao verdadeiro significado do
exercício da cidadania e que abarca valores como democracia, tolerância e convivência
qualificada com a diversidade cultural. É, pois, com esse pano de fundo que analisamos a
relação pedagógica desenvolvida no Curso de Graduação em Enfermagem no Campus da
UFMT em Sinop.

2.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO FORMATIVO

O exercício da docência suscita reflexões permanentes acerca da formação de cada
discente. Tais questões perpassam não apenas os aspectos do ensino técnico e da capacitação
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dos indivíduos, mas também os aspectos relacionados à maturidade profissional e a formação
humana que configura a profissional.
Os processos de formação supõem ciclos de aprendizagem que precisam ser
percorridos, como forma de habilitar e legitimar socialmente os indivíduos para o exercício da
profissão. Nesse sentido, as proposições de Almeida e Ferraz (2008, p. 32), acerca de como a
formação deve ser percebida, parecem-nos relevantes:

Formação é um conceito que compreende educação como instituição em uma dada
sociedade, ou seja, o sistema educacional formal público e privado representado
pelas escolas, universidades regulamentados pelas instituições normativas federais e
estaduais. O educando neste processo percorre um currículo que contém disciplinas
de natureza geral e profissional com objetivo de prepará-lo para o exercício da
cidadania e a prática específica de uma profissão.

A formação profissional nem sempre recebe a devida atenção, fato que nos faz refletir
acerca da percepção holística de ser humano. Há necessidade de se repensar as ações desse ser
humano no mundo, sua compreensão acerca de mundo, seu modo de perceber e de assistir o
outro. As experiências vividas no decorrer do processo de formação são elementos
fundamentais para o convívio com o outro e o cuidado com o outro. Nisso consiste o
nascedouro e a identidade da Ciência da Enfermagem: o cuidado humanizado.
Nos últimos anos, essa perspectiva tem trazido importantes contribuições,
especialmente ao tratar do cuidado e da formação dos profissionais cuidadores. Mas ainda
persiste a ideia da fragmentação do saber, do ensinar e do cuidar, que desconsideram a
percepção dos indivíduos em sua amplitude.
A competência técnica é ainda um aspecto privilegiado na dinâmica de formação
profissional do enfermeiro, mesmo diante de tantas propostas de integralidade23 que vemos
atualmente. Tal constatação leva-nos a refletir sobre a importância de revermos os conceitos
utilizados no processo formativo, dada a ausência de posturas críticas e reflexivas para o
exercício profissional do enfermeiro.
Nessa mesma esteira de raciocínio, Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 1401), ao
debaterem as políticas de reforma sanitária do SUS, agregam uma perspectiva voltada para o
campo da formação. Destacam os autores:
23

Segundo Mattos (2006, p.20), o termo integralidade passou a ser utilizado pelo “movimento sanitário dos anos
80 sendo incorporado com um princípio constitucional – ‘atendimento integral’ (Brasil, 1988), num processo de
lutas políticas articuladas onde se utilizavam termos para descrever certos valores defendidos. Sua concepção se
traduz num movimento societário permeado por ideias de solidariedade e justiça, extrapolando a condição de
simples diretriz para se revelar uma verdadeira ‘bandeira de luta’. A revisão do modelo assistencial no momento
atual, que é uma das premissas da Reforma Sanitária, aponta para a integralidade como conceito-chave [...]”.
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Se a integralidade da atenção deve ser um princípio norteador da formulação de
políticas de saúde e a formação para a área de saúde deve ser uma política do SUS,
cabe perguntar-nos sobre a integralidade da atenção à saúde e a formação dos
profissionais.

Embora a Constituição Federal preveja que é competência do SUS ordenar a formação
de profissionais na área da saúde, existem ainda algumas lacunas que precisam ser
reavaliadas. Uma das áreas menos problematizadas até hoje na formulação de políticas do
SUS é a da formação (CECCIM; FEUERWERKER op. cit., p.1400).
No campo da formação de enfermeiros indígenas, infelizmente, não encontramos
trabalhos específicos sobre o assunto. Por isso, nos valemos da literatura geral da
Enfermagem (que trata das características essenciais para a formação do enfermeiro),
entendendo que seus contornos possam se adequar também a essa realidade específica.
É oportuno colocar que a Lei Orgânica da Saúde estabelece que:

[...] a política para os trabalhadores da área deve cumprir o objetivo de organizar um
sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além
de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal (ibidem, p. 1401).

Atualmente as universidades, bem como outras intuições de ensino, vêm sendo
pressionadas ante às necessidades de mudanças no processo de formação e na maneira como
se relacionam com a sociedade. Tal movimento de mudança deve se traduzir em “escolas
comprometidas com a construção do SUS, capazes de produzir conhecimento relevante para a
realidade de saúde em suas diferentes áreas” (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 1404).
Em se tratando de formação profissional, Esperidião, Munari e Stacciarini (2002)
sugerem que o processo educativo se faz a partir da integração do corpo, dos sentimentos, da
mente e do espírito e que tal integração propicia a construção de sujeitos mais conscientes de
seu ofício. Tal movimento, para eles, constitui-se na referência norteadora para a formação
profissional e para o reconhecimento do ser humano como pessoa.
Por isso, são enfáticos ao assinalarem que:

A busca do processo de formação do enfermeiro [...] é fundamental, pois, como ser
humano, experimenta várias crises, ou possibilidades de crise, e leva tudo isso,
queira ou não para o encontro com seu cliente. Estão incluídos, aqui, todos os
problemas existenciais, conflitos não resolvidos e muitas outras dificuldades
vivenciais que, obviamente, o curso não deu subsídio para superação
(ESPERIDIÃO; MUNARI; STACCIARINI, 2002, p. 518).

Trazemos tal reflexão para a formação dos enfermeiros indígenas. É possível afirmar
que as experiências vividas durante toda a formação refletirão na sua ação profissional, nas
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formas como perceberão a saúde e a doença e de como prestarão os cuidados adequados em
cada situação concreta.
Essa reflexão deve perpassar por todos os atores que constituem a comunidade
educativa (acadêmicos, docentes, técnicos) e pelos projetos pedagógicos das instituições
formadoras. Ela poderá resultar no desenvolvimento de um tratamento mais ético, empático e
efetivo entre acadêmicos indígenas e toda a comunidade educativa. Isso implica o romper dos
paradigmas biologicistas e medicalizantes, hospitalocêntricos e de procedimento-centrado,
dentre outros desafios da ciência Enfermagem contemporânea.
A necessidade de propiciar uma formação de qualidade e de ser sujeito do seu
processo formativo se manifesta como necessária ante a um cenário que exige profissionais
conhecedores de sua realidade e que possam intervir positivamente antes as adversidades
encontradas. A realidade atual das comunidades indígenas deixa evidentes as características
profissionais requeridas a um enfermeiro. Diferentemente do que é proposto para uma
sociedade edificada sobre os pilares da individualidade e da competitividade, ele deve ser
detentor de competências e habilidades que expressam a sua profissionalidade - isso é a
identidade de enfermeiro indígena - daquele que reconhece sua comunidade como uma
sociedade com cultura própria; que identifica as necessidades de saúde existentes; que articula
o conhecimento adquirido na universidade com as realidades vivenciadas no âmbito da aldeia;
que preste serviços relevantes e com qualidade e não se oriente apenas pela profissionalização
formal.
Embora exista o desejo e o propósito de elaborar propostas de formação voltadas às
mudanças do processo educativo, que considerem as realidades específicas dos estudantes em
formação nas ciências da Saúde, a sua prática efetiva e concreta, infelizmente, ainda não é
uma realidade plausível. Ao tratar da educação indígena, Meliá (1999, p. 12) destaca que:

Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias próprias, das
quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Em outros termos, continua havendo
entre esses povos uma educação indígena que permite que o modo de ser e a cultura
venham se reproduzir nas novas gerações, mas também que essas sociedades
encarem com relativo sucesso situações novas.

No âmbito dos Cursos de Enfermagem, o discurso que apregoa a integralidade do
indivíduo e que considera o ser humano em seus aspectos biopsicossocioespirituais24, ainda
não se expressa na realidade das universidades e dos hospitais. Essa homilia ideal ainda é
24

O termo refere-se ao ser humano em todas as suas dimensões (KESTENBERG et al., 2006 ). Outros autores
advogam que “nessa perspectiva, cada um deve ser compreendido e aceito como ser único e integral e, portanto
com necessidades e expectativas particulares” (MATSUDA; SILVA; TISOLIN, 2003, p. 163).
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materializada de forma fragmentada, distante de uma compreensão holística. As competências
técnicas aniquilam a criatividade; os conhecimentos ocidentais se impõem aos saberes
culturais indígenas; o currículo padrão engole as disciplinas específicas. Tais amarras
impedem que as individualidades e as especificidades aflorem e frutifiquem.
Autores como Esperidião, Munari e Stacciarini (2002), Faria e Casagrande (2004)
argumentam que um grande desafio perpassa pelo campo de formação do enfermeiro, cuja
premissa é agregar à formação técnica uma postura crítica e reflexiva25 que se expressa no
desenvolvimento cognitivo e técnico, isso é, na formação de profissionais que possuam
habilidades técnicas e reflitam teoricamente acerca de tais funções.
Destarte, a formação do enfermeiro deve ser regida de maneira que privilegie no
processo educativo o seu crescimento técnico, teórico e o pessoal na mesma intensidade e
ordem de importância (ALMEIDA; FERRAZ, 2008; CHIRELLI; MISHIMA, 2003).
Se tal proposição é válida para o processo formativo do indivíduo, o será também para
o exercício da sua profissão.

Tais questões devem ser discutidas e experienciadas no decorrer do período em que
o aluno passa pela academia, pois, na medida em que ele for compreendido em sua
totalidade enquanto ser humano estará capacitando-se e tornando-se mais
comprometido com o atendimento dispensado a outras pessoas (ESPERIDIÃO;
MUNARI; STACCIARINI 2002, p. 517).

Essas proposições evidenciam a necessidade de transformação no processo ensinoaprendizagem e na construção de novos projetos de formação de profissionais para a saúde,
que contemplem as competências técnicas e intelectuais de modo qualitativo (CHIRELLI;
MISHIMA, 2003). Os projetos pedagógicos devem ser pautados no intuito de formar
profissionais “críticos, comprometidos, dotados de competências técnicas e saberes
específicos para enfrentar os desafios vividos pela sociedade” (FERNANDES, 2007).
Segundo sugerem Esperidião, Munari e Stacciarini (2002), essas transformações são
relevantes para formar um profissional que seja capaz de repensar sua visão de mundo, de ser
humano, de assistência ao ser humano e, acima de tudo, de repensar a maneira de lidar com a
relação saúde-doença.
[...] ao reconhecermos o futuro profissional como pessoa, possibilitamos a ele
oportunidade para reconhecer a si mesmo, como instrumento básico no cuidado, no
25

Uma definição de pensamento crítico e reflexivo em Enfermagem encontramos em Lunney at al. (2011). Os
autores sugerem que este é um componente essencial na prestação de cuidados de qualidade em Enfermagem. Os
que raciocinam de forma crítica e reflexiva em Enfermagem apresentam hábitos mentais como confiança,
perspectiva contextual, criatividade, flexibilidade, mente inquisidora, integridade intelectual, intuição, abertura
mental, perseverança e reflexão.
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sentido de facilitar o estabelecimento de relações mais humanizadas consigo mesmo
e com os outros, pois, a eficiência do enfermeiro depende diretamente de suas
atitudes consigo mesmo e para com os outros (ESPERIDIÃO; MUNARI;
STACCIARINI 2002, p. 517).

Nesse contexto, podemos questionar se tais requisitos, tidos como essenciais no
processo formativo do enfermeiro, podem ser encontrados como realidade factível em se
tratando do curso de Enfermagem da UFMT em Sinop. O discurso da diversidade e do
multiculturalismo em cursos superiores parece reduzido a um debate teórico ante a hegemonia
do processo formativo centrado na globalização neoliberal. Além disso, a concepção
dominante acerca da inclusão de indígenas no ensino superior adota um diálogo superficial,
que não evidencia as relações de poder que a perpassa. O aprimoramento do processo
formativo do enfermeiro indígena é, atualmente, um instigante desafio.
O desafio de promover uma educação intercultural se apresenta como relevante neste
contexto. Para Candau (2008), o primeiro aspecto desafiador diz respeito à necessidade de
desconstrução do caráter monocultural e etnocêntrico que permeia as escolas e suas políticas
educativas que se expressam nos currículos. O segundo relaciona-se à articulação entre
igualdade e diferença, o que pressupõe o “reconhecimento e a valorização das diferenças
culturais e dos diversos saberes e práticas e afirmação do direito de todos à educação”. O
terceiro aspecto trata do resgate das histórias pessoais e coletivas dos sujeitos que participam
do processo formativo, para que “estas possam ser contadas, narradas, reconhecidas e
valorizadas como parte do processo educacional”. E, por último, o desafio de promover
experiências de interação (não apenas em momentos pontuais) entre pares, promovendo de
fato a interculturalidade (CANDAU, 2008, p.53-54).
Tais desafios são essenciais em se tratando da formação de acadêmicos indígenas. Há
de se perguntar se os atributos tidos como imprescindíveis para o exercício da profissão de
enfermeiro poderão ser alcançados em um processo formativo multiculturalista e
diferencialista26 que encontra eco na academia e na sociedade.
Como percebemos, as estratégias de formação devem buscar elementos que
possibilitem ao profissional exercer seu ofício de forma plena, gratificante e satisfatória. O
desenvolvimento profissional precisa considerar as esferas cognitiva, técnica, emocional e
social com o propósito de integrar e desenvolver todas as potencialidades dos sujeitos em
processo de formação (ESPERIDIÃO; MUNARI; STACCIARINI, 2002).

26

Para Candau, o multiculturalismo diferencialista é uma abordagem que parte do princípio que, quando se
enfatiza a assimilação, se termina por negar a diferença ou por silenciá-la (CANDAU, 2008, p. 50).
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Em relação especificamente aos estudantes indígenas, tais postulados reafirmam a
necessidade de reconhecer os conceitos e as percepções que essas sociedades têm acerca do
ato de cuidar; daquilo que é saúde, doença, atendimento, etc.
Para tratar dessas temáticas, recorremos às contribuições de Gennep (2011), no que
tange à percepção do processo formativo percebido como um “rito de passagem”; em Pontes,
Staufer e Garnelo

(2012), encontramos

a

fundamentação para

o processo

de

“profissionalização”; e em Contreras (2002), Fernandes, (2007) e Esperidião, Munari e
Stacciarini (2002), as categorias referentes à “construção da profissionalidade”.
O processo de formação tido como um “rito de passagem” evidencia os momentos a
serem experienciados que, na maioria das vezes, não agregam todos os elementos relevantes
para o exercício profissional, uma vez que é marcado por etapas ou ciclos a serem
percorridos. Essa sequência de eventos a serem vivenciados leva o indivíduo a cumprir uma
série de requisitos e procedimentos característicos e predeterminados, com uma finalidade de
obter uma mudança de status ou de condição. Gennep (2011, p. 9) afirma que “o rito de
passagem é caracterizado por etapas de um ciclo que se deseja marcar e revelar”.
O cumprimento de cada etapa ou ciclo lhe confere uma nova identidade e,
consequentemente, novos papéis sociais a serem desenvolvidos nas sociedades em que estão
inseridos. Sob tal percepção, o cumprimento integral (a passagem) por todas as etapas é
condição fundamental para a obtenção da nova identidade social, o que na realidade dos
acadêmicos indígenas pode ser expressa no título genérico de “enfermeiro”. Se assim
percebido pelos estudantes indígenas, a obtenção do título de enfermeiro estaria condicionada
apenas à superação formal das etapas formativas do curso, vale dizer, na aprovação formal
nas disciplinas e outras exigências curriculares. Tal percepção, bastante arraigada no meio
acadêmico, não leva em consideração, por exemplo, o desenvolvimento das habilidades
técnicas, a leitura crítica da realidade social e cultural em que está inserido, o amadurecimento
de atitudes reflexivas acerca do exercício profissional que o título lhe confere, etc. Tal
percepção resulta na fragmentação da formação na medida em que dissocia os polos da
relação ação-reflexão, tão importantes para o exercício de qualquer profissão. O processo da
construção de um profissional crítico-reflexivo torna-se uma realidade intangível,
desestimulando o afloramento dessas características imprescindíveis que devem ser agregadas
à formação do profissional.
A percepção da formação centrada no processo de “profissionalização” é percebida
por Pontes, Staufer e Garnelo (2012, p. 266), como a profissionalização pautada em “uma
educação profissional comprometida com a formação humana e autônoma dos educandos que
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[...] promova a indissociabilidade entre o exercício da função intelectual e o trabalho manual,
bem como entre ciência e cultura”.
De igual modo, a “construção da profissionalidade” expressa uma percepção mais

recente e condizente com as transformações propostas pelos métodos de ensino-aprendizagem
atuais. Tal categoria propõe um processo formativo que visa ao desenvolvimento integral do
ser humano como profissional. A integralidade é manifesta pela capacidade que o indivíduo
adquire, ao longo do processo, em desenvolver suas habilidades técnicas, cognitivas,
emocionais, éticas e sociais, isto é, o desenvolvimento global, harmônico, holístico, da pessoa
como uma unidade cognitiva e emocional (ESPERIDIÃO; MUNARI; STACCIARINI 2002,
p. 518). Tal formação sugere que o indivíduo desenvolva as competências e agregue, ao ser
profissional que ele constrói ao longo do tempo, a sua identidade profissional.
A esse respeito, podemos observar que:

Tal movimento é orientado para a busca da excelência do ser humano como pessoa,
considerando a educação como um processo de integração do corpo, dos
sentimentos, da mente e do espírito, de forma completa e equilibrada, que oferece ao
mundo pessoas informadas a seu respeito e também dirigidas a ela (ESPERIDIÃO;
MUNARI; STACCIARINI 2002, p. 517).

Ante as percepções sintetizadas, bem como às suas respectivas relevâncias, passamos
a desenvolver um pouco mais essa última, por entendê-la mais convergente com os propósitos
do estudo a que nos propomos.
Fernandes (2007, p.95) qualifica profissionalidade “como um conjunto de atitudes em
relação ao fazer pedagógico entre os indivíduos de um trabalho e um grande conhecimento de
habilidades que estes trazem consigo”. Ou, dito de outra forma, como “um conjunto de
atuações, habilidades, conhecimentos, atitudes e valores ligados a ela, que constitui a prática
especifica [...]”. Contreras (2002) destaca que abordar os aspectos ligados à profissionalidade
significa não abordar apenas o desempenho profissional, mas também traduzir as expressões
de desejos e valores que se anseia atingir no exercício da profissão. O autor enfatiza ainda que
a profissionalidade se expressa em qualidades que são referência na preocupação de se
realizar um bom trabalho, devido à “pluralidade de significados que adquirem as qualidades
profissionais”, que se expressa no desenvolvimento do ofício (CONTRERAS, 2002, p.74).
Fernandes (2007, p.98) observa que a formação que valoriza as competências práticas
minimiza a autonomia intelectual e resulta na fragmentação de saberes. Para ele, é preciso que
o profissional se reconheça como um sujeito em formação, um autor de sua prática, um
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portador de conhecimentos e habilidades concebidos a partir dos significados que dá a sua
vivência.
Este parece ser o papel da educação profissional formadora de pessoas comprometidas
com o seu ofício. A educação libertadora (FREIRE, 1996) visa à formação de um profissional
que pensa e questiona construtivamente acerca de sua prática e não apenas executa
tecnicamente sua profissão. Tal comportamento crítico resulta na possibilidade de superar sua
condição passiva e enseja a construção de novas alternativas por meio da intervenção e da
atuação com a desejada competência (CHIRELLI; MISHIMA, 2003).
No intuito de alcançar tais objetivos no âmbito dos currículos dos cursos, Faria e
Casagrande (2004, p.826) argumentam que:

[...] O propósito é construir um modelo curricular, com um processo de formação
articulado com o mundo do trabalho, que rompa com a dicotomia teoria/prática, com
uso de estratégias pedagógicas inovadoras, com ensino contextualizado,
proporcionando aprendizagem significativa e um futuro profissional mais crítico e
compromissado com as questões profissionais e sociais.

No campo da formação de enfermeiros indígenas, a proposição se acentua e se reveste
de sentido, pois é evidente a necessidade de transformações conceituais e metodológicas que
atendam às novas demandas suscitadas pela adoção de políticas afirmativas. As
transformações devem atender à realidade acadêmica multicultural dos tempos atuais e primar
por uma educação fundamentada na formação de indivíduos com conhecimento científico e
pensamento reflexivo, bem como reafirmar a autonomia desses povos. Ou, nas palavras de
Faria e Casagrande (2004, p. 826), “a necessidade da flexibilização dos currículos de
graduação, de forma a permitir projetos pedagógicos inovadores, formando pessoas mais
críticas, reflexivas, ativas, dinâmicas, adaptáveis às demandas do mundo do trabalho”.
Nesse sentido Pontes, Staufer e Garnelo (2012, p. 266) sugerem que:

[...] a formação profissional não se limita a um aprendizado técnico para a inserção
no mundo do trabalho, cumprindo determinadas funções subalternas na sociedade.
Munida de um propósito mais amplo, a educação profissional deve se preocupar em
formar cidadãos. A cidadania é aqui compreendida como um lugar-identidade que o
indivíduo e os grupos ocupam na sociedade, representando, portanto, um espaço de
lutas e conflitos onde são instituídos direitos e deveres sociais.

Uma vez concluídas, ainda que provisoriamente, as considerações aqui levantadas,
passaremos a analisar o processo formativo dos acadêmicos indígenas do Curso de
Enfermagem tendo como referência a percepção dos estudantes indígenas e de seus
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professores. As contribuições dos autores até aqui citados e os depoimentos colhidos no
ambiente acadêmico serão nossas principais fontes de consulta.
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3. PERCEPÇÕES DE DOCENTES E DISCENTES INDÍGENAS ACERCA DO SEU
PROCESSO FORMATIVO

Uma vez caracterizado o processo de colonização de Sinop e o seu impacto na
organização das sociedades indígenas que habitavam a região, caracterizada também a
presença da UFMT, a estrutura curricular do Curso de Graduação em Enfermagem e o
Programa de Inclusão Indígena – PROIND “Guerreiros da Caneta”, passo a detalhar o estudo
de caso desenvolvido naquele ambiente socioeducativo. Neste capítulo, portanto, propomonos a analisar as percepções de docentes e discentes indígenas acerca do seu processo
formativo.
Apresentamos a seguir uma síntese das percepções colhidas nos depoimentos dos
sujeitos da pesquisa, organizadas em áreas temáticas, de acordo com a lógica dos
instrumentos que orientaram as entrevistas (Apêndice A e B). São elas: conceituando a
ciência Enfermagem, com o intuito de buscarmos compreender qual o significado que os
indígenas atribuem a essa ciência; a política governamental e a política institucional –
PROIND; questões sobre a articulação institucional da UFMT/Sinop; análise do currículo do
curso; preparo docente e práticas pedagógicas e, finalmente, a interculturalidade no
processo de formação, uma vez que ela perpassa todos os aspectos mencionados acima.
Elas expressam, em grandes linhas, uma síntese dos aspectos conceituais (o pensado) e
dos aspectos operacionais (o vivido e realizado) pelos dois segmentos entrevistados. Vamos a
elas!

3.1 CARACTERIZANDO OS SUJEITOS DA PESQUISA

Como explanado no percurso metodológico, definimos como sujeitos da pesquisa
todos os acadêmicos indígenas que cursavam a Graduação em Enfermagem no Campus de
Sinop, bem como os docentes que ministraram disciplinas no Curso e que tiveram sob a sua
supervisão algum acadêmico indígena. A partir desses critérios, configurou-se a amostra
geral. O próximo recorte seria a confirmação do interesse e disposição de participarem das
entrevistas e de outras atividades previstas no desenvolvimento da pesquisa.
Fizeram parte dos trabalhos quatro acadêmicos indígenas (dois do sexo masculino e
dois do feminino), com idades entre 29 e 36 anos. No período da pesquisa, estavam cursando
o 3º, 5º, 6º e 8º semestres do Curso de Graduação. Com relação à etnia, observamos que três
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dos acadêmicos pertencem ao povo Terena, sendo que destes, dois eram de uma mesma aldeia
“Copenoty”, do município de Peixoto de Azevedo, e um pertencia à aldeia “Kuxonety
Pokeé”, do município de Matupá. O quarto acadêmico é Umutina e reside na aldeia do mesmo
nome no município de Barra do Bugres.
Todos vivem na aldeia, exceto nos períodos que precisam se ausentar para os estudos.
Disseram não ter atualmente nenhuma atividade ou função específica, embora dois deles já
tenham atuado como professor e como agente de saúde nas respectivas aldeias.
A representação dos docentes na pesquisa deu-se pela participação de seis professores
que tiveram acadêmicos indígenas sob sua supervisão no desenvolver de suas disciplinas.
Todos os professores são graduados em Enfermagem e fizeram pós-graduação (um
doutor, quatro mestres e um especialista). Em relação ao ano de término da pós-graduação, os
relatos mostraram que os docentes haviam se formado entre os anos de 2008 e 2010. O tempo
de docência de cada professor mostrou-se distinto, a média do tempo de exercício da profissão
de cada docente foi de aproximadamente quatro anos.
Os professores que participaram da pesquisa atuavam em disciplinas práticas e
teóricas, especificamente nas áreas de Práticas do Cuidar, Cuidado Integral à Saúde do Adulto
e do Idoso, Cuidado Integral em Saúde Mental, Cuidado Integral à Saúde da Mulher e do
Homem e Cuidado Integral à Saúde da Criança e do Adolescente.

3.2 CONCEITUANDO A ENFERMAGEM

Essa questão evidenciou uma surpreendente proximidade de percepções entre docentes
e discentes indígenas. Todos destacaram a Ciência Enfermagem como a ciência do cuidado
voltado para seres humanos; uma ciência abrangente que envolve conhecimento científico,
habilidade técnica e profissional.
Outro aspecto relevante foi a percepção de sua articulação com o meio social e com as
atividades de prevenção às doenças e à promoção da saúde. Em alguns depoimentos que
trataram da característica profissional do enfermeiro sobressaiu a perspectiva holística,
contrapondo-se à abordagem tradicional que valoriza as habilidades técnicas e a destreza
manual. A postura ética também foi citada, bem como a identificação com a profissão, o
compromisso, a dedicação e as habilidades afetivas.
Os depoimentos a seguir ilustram esse ideário atribuído à ciência Enfermagem:
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É uma ciência do cuidar, talvez ela seja uma sistematização do cuidar, uma
metodologia de cuidado, uma forma de fazer com que o cuidado intuitivo seja
provido de preceitos científicos e que ganhe corpo, que seja nutrido de outro
contexto, o contexto científico (Docente C).
A Enfermagem pra mim é ter alguém pra cuidar do outro, mas um cuidar de uma
forma mais especializada (Discente C).

Como percebemos, a convergência e a complementaridade das respostas expressam a
incorporação de um projeto pedagógico compartilhado entre docentes e discentes. Na
literatura especializada atual, essa percepção da Enfermagem é destacada por Ferreira (2006,
p. 327) que a considera como “a ciência humana, empenhada no cuidar da pessoa sadia ou
doente”. Para ele, “o ato de cuidar implica no estabelecimento de interação entre sujeitos
(quem cuida e quem é cuidado) que participam da realização de ações, às quais denominamos
cuidado”.
De igual modo, Geovanini (2010) afirma que a Enfermagem está, em sua essência,
intimamente ligada com o ato de cuidar, desde as sociedades primitivas, dado a sua
característica histórica, uma vez que as práticas de saúde consistiam, desde os primórdios, em
ações que garantiam ao homem a manutenção de sua sobrevivência. Em muitas culturas, está
associada ao trabalho feminino.
Kestenberg et al. (2006) afirmam que o objeto da profissão é o cuidado ao ser humano
em todas as suas dimensões – biopsicossocioespirituais – e a ciência Enfermagem traz a
premissa de que o paciente deve ser atendido em sua individualidade, compreendido e
cuidado de forma integral.
Há ainda outro argumento que corrobora o dado levantado na pesquisa. Chrizostimo et
al. (2009) defendem que a prática assistencial desenvolvida pelo profissional enfermeiro
contribui de forma efetiva para que a sociedade compreenda a ciência Enfermagem como a
ciência que se ocupa da “arte do cuidar”. Os mesmos autores sugerem ainda que tal ciência é
expressa por uma metodologia própria que se desenvolve por meio de um saber técnicocientífico. A ideia de ‘metodologia própria’ é reiterada também por Garcia e Nóbrega (2009),
quando discutem o processo de cuidar, tão presente na prática assistencial dos enfermeiros. A
dinâmica Processo de Cuidar/Processo de Enfermagem27 tem suas raízes firmadas por

27

O Processo de Enfermagem é a dinâmica de ações sistematizadas e inter-relacionadas que viabiliza a
organização da assistência de Enfermagem. Representa uma abordagem de Enfermagem ética, humanizada,
dirigida à resolução de problemas atendendo às necessidades de cuidado de saúde e de Enfermagem de uma
pessoa (ALVARO LEFREVE, 2010; CASTLHO; RIBEIRO; CHIRELLI, 2009; GARCIA; EGRY, 2010;
GARCIA; NÓBREGA, 2009; HERMIDA; ARAÚJO, 2006).

74

Florence Nightingale28 e constitui a essência do saber e do fazer em Enfermagem, por meio de
métodos específicos que possibilitam a organização e a prestação do cuidado
(DELL’ACQUA; MIYADAHIRA, 2002; CASTILHO; RIBEIRO; CHIRELLI, 2009).
Ao perguntar aos estudantes indígenas como seria definido um “bom enfermeiro”,
verificamos a confirmação dessa perspectiva por meio de atributos como: ter vontade; ter
conhecimento científico; querer ajudar; respeitar o próximo; ter consideração; ter confiança;
respeito; ter paciência; habilidades técnicas e saber lidar com a diversidade.
O depoimento a seguir parece sintetizar essas expectativas dos estudantes indígenas:
O bom enfermeiro tem que ter muita paciência, tem que ter conhecimento científico,
ele tem que ter muita habilidade técnica e também ele deve ter habilidades pra lidar
com a diversidade de culturas, porque existem diversas culturas e diversos povos
que ele poderá atender e ele deve estar apto para lidar com esta diversidade de
povos (Discente C).

Ao que parece, tais adjetivações propostas pelos acadêmicos traduzem um
reconhecimento do que de fato é o cuidado em enfermagem. Kestenberg et al. (2006, p. 197),
ao tratarem das relações de cuidado, relacionam algumas características relevantes na
expressão do cuidado, como “confiança, respeito, consideração, interesse, atenção,
habilidades interpessoais”.
Na avaliação dos professores, as características básicas exigidas a um profissional
enfermeiro agregaram aos requisitos acima, uma adjetivação complementar. Percebem o
enfermeiro como um profissional com “conhecimento técnico e científico; destreza manual;
altruísmo; habilidades de comunicação; bom relacionamento interpessoal; saber trabalhar
em equipe; atitude de respeito a quem ele cuida; capacidade de interação com o ser e com a
família que necessita de cuidado; saber ouvir; raciocínio clínico crítico para tomada de
decisões apropriadas; saber problematizar; ter postura ética; ter conhecimento do papel
político que ele desenvolve; ter compromisso e dedicação com a profissão e ter atitude de
afeto”.
Os depoimentos a seguir sintetizam a perspectiva e trazem os requisitos básicos que
caracterizariam um bom enfermeiro:
Um bom enfermeiro precisa deter o conhecimento científico e determinadas
habilidades técnicas, uma vez que a profissão envolve a prática do cuidado, ou seja,
a assistência de Enfermagem. Outro aspecto é o altruísmo uma vez que ele vai

28

Cidadã inglesa, precursora da Enfermagem, prestou relevantes cuidados aos soldados feridos durante a guerra
da Crimeia, península situada ao norte do Mar Negro (1854-1856). Desde então passou a ser referência por
planejar um modelo de cuidado até então não existente e seguido até os dias atuais (TIMBY, 2007).
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cuidar do ser humano, habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal
por que o ofício envolve o trabalho em equipe (Docente A).
Hoje a gente entende que o enfermeiro precisa de um raciocínio clínico, que é
critico e problematizador. Isso faz com que a pessoa precise desenvolver muito bem
a cognição e não mais só a habilidade técnica. O aprendizado na Enfermagem
precisa ser pautado no desenvolvimento do aspecto cognitivo para que ele seja
capaz de desenvolver as teorias e estas sejam aplicadas na prática. E também as
habilidades afetivas para o atendimento de Enfermagem, logo é compreensível que
o afeto, a destreza manual, a intelectualidade e as habilidades cognitivas sejam
pontos que devem ser bem desenvolvidos no decorrer da formação do indivíduo
(Docente C).

De forma convergente ao acima exposto, Esperidião, Munari e Stacciarini (2002)
argumentam que a formação do enfermeiro enfrenta um grande desafio na medida em que
precisa agregar ao ser profissional uma postura crítica e reflexiva e que ela deve se sobrepor
aos aspectos puramente técnicos que envolvem o ofício.
Na mesma esteira, Chirelli e Mishima (2003, p.578) destacam o perfil desejável do
profissional enfermeiro como:

Crítico-reflexivo, que saiba trabalhar em equipe multiprofissional com enfoque
interdisciplinar, que preste os cuidados de Enfermagem com visão crítica da
estrutura social que ele atende, que paute suas ações pela ética profissional, que
gerencie a assistência de Enfermagem e os serviços de saúde, que busque constante
capacitação e atualização e que seja capaz de realizar pesquisas.

Outra característica relevante do profissional, bastante destacada pelos sujeitos da
pesquisa, diz respeito à habilidade de comunicação. Ela é relacionada pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais de Enfermagem como uma das prioridades na formação. Sem ela, será
difícil alcançar resultados positivos na gestão de conflitos e no estabelecimento de confiança,
sobretudo ao se tratar de populações especiais (VERA; AVERSI-FERREIRA; LUCCHESE,
2011).
O depoimento abaixo reforça as proposições supracitadas:

Entendo que não só a competência técnica deva ser desenvolvida no profissional, há
a necessidade de mostrar para esse indivíduo a relevância do papel social que ele
desenvolve no meio da sociedade em que ele atua, a representação política, como
ele se coloca no papel de cidadão, a postura ética que ele tem frente ao paciente e
frente à equipe que ele atua, para que ele seja um profissional que transforme a
realidade onde ele opera (Docente E).

Ao destacar as habilidades de um bom enfermeiro, percebemos uma melhor
elaboração dos conceitos por parte dos professores. Há uma tendência inicial de relacionar as
características do bom enfermeiro ao meio interno em que atua, isto é, à unidade de saúde. No
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entanto, percebemos a preocupação com a atuação para além do cuidado ao doente,
estendendo-o ao meio social, político e ao entorno regional. Esse entendimento, embora
secundário nos depoimentos, é fundamental em se tratando do meio indígena, uma vez que
naquelas comunidades nem sempre será possível encontrar uma realidade favorável, dada a
limitação de recursos materiais, humanos e tecnológicos disponíveis. Há de se perguntar, por
exemplo, como desenvolver o conhecimento científico sem estudos continuados? Como
trabalhar de forma holística na escassez de recursos humanos e materiais? Como exercer as
habilidades técnicas com excelência sem equipamentos próprios?
Nesse aspecto, vale destacar as proposições de Kestenberg et al. (2006), quando tratam
do discurso e das realidades encontradas no campo da prática. Para os autores,

[...] existe essa dualidade entre o discurso e a experiência vivida. Por princípio, o
cliente deve ser atendido em sua individualidade; compreendido e cuidado de forma
integral. Entretanto, na prática, a pessoa em sua singularidade é esquecida, já que a
ênfase é dada ao cuidado biológico, com predominância dos procedimentos técnicos.
Esta é a realidade que percebemos; salvo algumas exceções, é assim que a equipe de
enfermagem vem prestando assistência coerente, com o modelo biomédico
hegemônico em sua formação.

Tais questões, ao passarem despercebidas pelos estudantes indígenas, não deixam de
evidenciar a falta de ênfase das disciplinas para o contexto específicos das terras indígenas.
Percebemos a limitação, ou até mesmo a falta de articulação dos conteúdos curriculares às
realidades vivenciadas no ‘chão das aldeias’.
Tal fato representa um grande desafio que deverá ser enfrentado pelos indígenas que
participam de cursos superiores. Se, por um lado, o acesso à Universidade representa uma
conquista, por outro, não é garantia de autonomia de qualquer natureza.
Para Urquiza, Nascimento e Espíndola (2011), um dos problemas encontrados nessa
altercação diz respeito às necessidades específicas do dia-a-dia dos povos indígenas. As
relações assimétricas instituídas desde os tempos do contato nem sempre são debatidas, ou
vistas com a devida responsabilidade por parte das instituições que assumem a formação de
nível superior.
A presença de indígenas nos meios universitários vem aumentando gradativamente e
se intensificou com o novo ordenamento jurídico trazido pela Constituição Federal de 1988. A
‘universidade’ se tornou um “novo espaço estratégico e relevante em sua luta por melhores
condições de vida e autonomia” (URQUIZA; NASCIMENTO; ESPÍNDOLA, 2011, p.85).
Há que se questionar se, dentro do quadro já delineado, a inclusão de estudantes
indígenas no curso não poderia representar uma iniciativa imprópria ou descontextualizada.
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Ao acompanhar o desenvolvimento histórico da ciência Enfermagem, percebemos que
uma análise do seu passado pode iluminar a fase atual, especialmente no processo formativo
de grupos específicos, a exemplo dos indígenas. Desde que se dedicou ao cuidado humano de
forma ordenada e organizada, no final do século XIX, delineou como prioridade o
reconhecimento do serviço de Enfermagem, a instauração de programas de formação de
quadros e a denunciar das condições precárias em que viviam os doentes (naquele caso, os
soldados hospitalizados) (WALL, 2008).
Podemos dizer que o percurso até os tempos da Enfermagem moderna foi longo e
árduo, especialmente por se contrapor à concepção de formação do enfermeiro baseada na
doença, uma perspectiva fortemente dependente de outras profissões (GEOVANINI, 2010).
Dessa forma, a Enfermagem passou da condição de um ofício aprendido para uma profissão;
de uma atuação e formação centrada no hospital para a universidade; da pacata subordinação
para a responsabilidade e autonomia e de uma aplicação prática para uma fundamentação
teórica (WALL, 2008).
Para o autor, durante o seu desenvolvimento histórico, a ciência Enfermagem passou
por três fases que podem ser resumidas em: fase da formação, fase da pesquisa e a fase
filosófica.
A fase da formação / educação e administração sofreu influência da pergunta básica
da formação e do currículo da Enfermagem, levando as primeiras sementes da teoria
a germinarem [...], na fase de pesquisas, a preocupação com a formação, o currículo,
o ensino e a administração estimulou professores de Enfermagem, com o objetivo de
aprimorar o conhecimento da área, a desenvolverem pesquisas e estudos que foram
submetidos ao rigor científico. A fase filosófica caracterizou-se principalmente
pela influência das discussões intelectuais sobre a literatura de Enfermagem,
reconhecendo-se a importância da diversidade teórica e a necessidade de
discussões éticas, lógicas e teóricas (WALL, op. cit., p. 22-23, grifo nosso).

Ainda que o seu desenvolvimento tenha abarcado os campos da teoria, uma vez que os
“profissionais da disciplina passaram a se mostrar preocupados com a formação e a educação
da disciplina, impulsionando o pensamento e o desenvolvimento de teorias” (WALL, 2008, p.
22), assim como da pesquisa, nossa análise pretende recair sobre a fase filosófica, por
caracterizar um dos pilares da Ciência, o que, a nosso ver, nunca foi uma realidade histórica,
nem o é atualmente.
As discussões epistemológicas ainda se centram na estrutura do conhecimento, na
natureza das teorias, nos critérios de análise, na justificativa para o uso de determinadas
metodologias

etc.,
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Trazendo o foco para a realidade específica dos estudantes indígenas, podemos
observar que tal descontextualização é verificada também na inclusão desses acadêmicos no
ensino superior. A realidade encontrada em sala de aula (a falta de ênfase das disciplinas para
o contexto específico das terras indígenas e o não tratamento das questões relativas à
diversidade) traz indicativos de que a fase filosófica ainda não se materializou.
Esse fato nos faz questionar valores, significados e propósitos de iniciativas como a
que ora analisamos. A identidade histórica da Enfermagem parece prosperar até os tempos
atuais, o que pode explicar o seu distanciamento da realidade específica dos povos indígenas
(do chão das aldeias). Tal construção histórica sedimenta a formação atual!
A reconstrução da herança teórica é um processo que supõe a reorganização da nossa
percepção teórica e da sua expressão no currículo do Curso. Só ela possibilitará a devida
participação das sociedades indígenas e, quiçá, nelas encontrará os conteúdos necessários para
sua consolidação como ciência Enfermagem.
No intuito de conhecer as razões que levaram os estudantes indígenas a procurarem o
Curso de Graduação em Enfermagem, perguntamos qual teria sido a motivação para enfrentar
tal desafio. As respostas destacaram o desejo de “querer ajudar à sua comunidade, gostar de
lidar com a saúde e a vivência de experiências anteriores como agente de saúde e técnico de
Enfermagem na aldeia e na CASAI, querer fazer o melhor pela comunidade”. Uma segunda
causa igualmente relevante foi a constatação de que os “enfermeiros de fora” que chegavam
para trabalhar nas aldeias permaneciam lá pouquíssimo tempo, devido à não adaptação ao
local, deixando desassistida a população por longos períodos. Num dos depoimentos, o
entrevistado destacou “a constante falta de profissional, as dificuldades em termos de
assistência à saúde e as longas distâncias a serem percorridas na procura de atendimento”.
Outro argumentou que o atendimento realizado por enfermeiros do próprio povo garantiria a
regularidade dos trabalhos e certamente teria muito mais apoio por parte das lideranças e da
própria comunidade. O depoimento evidencia também o aspecto motivador para o ingresso do
curso, como as constantes desassistências de enfermeiros que atuam nas aldeias. Para um dos
entrevistados, o fato de procurar a graduação em Enfermagem está relacionado com a sua
prática anterior como professor indígena, procurando ampliar a sua formação.
Os depoimentos a seguir corroboram os argumentos destacados acima:

Eu decidi estudar Enfermagem, porque eu trabalhei um tempo como agente de
saúde em minha comunidade e, nesse período, encontrei muitas dificuldades em
termos de assistência à saúde. Em dados momentos não havia um profissional,
quando uma pessoa precisava, e pelo fato da aldeia se localizar distante das
unidades de saúde, muitas pessoas ficavam sem o atendimento de saúde e por este
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motivo eu decidir ingressar no curso e me aperfeiçoar no intuito de fazer o melhor
para o meu povo (Discente B).
Eu escolhi a Enfermagem porque a minha comunidade é muito carente de pessoas
qualificadas nessa área (Discente D).

Pelo que é possível verificar nos depoimentos, existe bastante simetria tanto nos
conceitos quanto nas expectativas de docentes e discentes no campo da Enfermagem. Não é
raro encontrar no meio acadêmico e na vida cotidiana das aldeias demandas que amparem e
fundamentem essa percepção pragmática, decorrente da grande demanda e da necessidade de
atendimento no dia a dia. Mas, seria a ciência Enfermagem uma ciência iminentemente
pragmática?
Autores como Garnelo, Macedo e Brandão (2003) e Chaves, Cardoso e Almeida
(2006) alertam que uma das dificuldades na execução das ações de saúde nas aldeias, referese à alta rotatividade de profissionais nos postos de trabalho, não somente pela inadequação
entre a formação profissional e as necessidades dos serviços, como também pela ausência de
mecanismos legais que garantam a estabilidade dos contratos de trabalho. O problema
repercute de forma significativa na ruptura dos vínculos entre os profissionais e as
comunidades e resulta em adversidades, insegurança e conflitos entre as partes.

3.3 POLÍTICA GOVERNAMENTAL E POLÍTICA INSTITUCIONAL

Outro aspecto levantado e igualmente relevante diz respeito às políticas
governamentais instituídas pelos órgãos responsáveis e destinadas aos segmentos sociais
historicamente segregados.
Procuramos identificar a percepção dos docentes e discentes acerca do ingresso de
estudantes no Curso de Enfermagem por meio de uma política de ação afirmativa e
perguntamos sobre o contexto político e administrativo em que surgiu o PROIND.
Verificamos que os indígenas têm pouco conhecimento sobre as políticas de ação afirmativa.
Em relação ao seu ingresso na universidade no âmbito dessas políticas implantadas pelo
Governo Federal, igualmente não demonstraram suficiente clareza.
Os depoimentos não relacionam o seu vínculo com uma política de Estado de natureza
permanente e duradoura. Ao contrário, o ingresso no Curso de Enfermagem para os
entrevistados indígenas não passou de uma “oportunidade que surgiu e que não poderiam
deixar de aproveitar”. Ainda assim, existe um consenso que se trata de um “bom começo; um
passo dado”. Todos ressaltam também que o PROIND vem no sentido de ajudar as
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comunidades indígenas, mas que precisa melhorar bastante para atender a todos. O programa
ainda não atingiu a meta de acesso aos 100 indígenas previstos até o final de 2012 e enfrenta
muitas dificuldades para alcançá-la. Em síntese: “falta muita coisa a ser realizada”. Do ponto
de vista operacional, “deveria ter acontecido há muito tempo; demorou a chegar e agora
quero ter bastante proveito”.
Todos consideraram a iniciativa essencial para os indígenas terem acesso a um curso e
que, sem essa oportunidade, dificilmente os indígenas conseguiriam chegar.
O depoimento a seguir aponta a percepção de um dos entrevistados acerca dessa
iniciativa:

Entendo que é um meio que nos proporciona um conhecimento mais elaborado, uma
preparação para ser um bom profissional, ou seja, uma troca de status, pois depois
de formado posso voltar e trabalhar em minha comunidade e para minha
comunidade. Eu vejo a ação afirmativa como um movimento de ajuda porque a
gente sempre teve pessoas interessadas mas não tinha condições de ter acesso à
esses cursos e através dessas ações nós podemos ingressar nessa batalha, que é o
nosso sonho (Discente B).

A percepção do discente, como vemos, prioriza novamente os aspectos operacionais e
pragmáticos. Os aspectos políticos e a consciência crítica aparecem apenas subjacentes aos
depoimentos e são entendidos não como uma conquista dos povos indígenas, mas como uma
iniciativa do governo federal que é disponibilizada para eles, ainda que tardiamente.
Se fizermos uma correlação entre a percepção dos defensores das políticas afirmativas
para negros, por exemplo, é evidente que neste caso existe um acúmulo muito maior que é
resultante de uma militância histórica em favor dessa bandeira. Entretanto, o pequeno número
de entrevistados pode não ter contemplado a totalidade do debate existente no campo indígena
e indigenista cuja militância discute, há décadas, o acesso à educação escolarizada em todos
os níveis.
Moehlecke (2004) argumenta que as políticas educacionais destinadas às sociedades
segregadas ainda não se caracterizaram como um direito democrático. Para ele, aqueles que as
classificam como um privilégio apelam para um suposto ‘caráter inconstitucional’. Classificálas como um privilégio significaria:

[...] uma discriminação ao avesso, pois favoreceriam um grupo em detrimento de
outro e estariam em oposição à ideia de mérito individual, o que também
contribuiria para a inferiorização do grupo supostamente beneficiado, pois este seria
visto como incapaz de “vencer por si mesmo”. Para os que as entendem como um
direito, elas estariam de acordo com os preceitos constitucionais, à medida que
procuram corrigir uma situação real de discriminação. Não constituiriam uma
discriminação porque seu objetivo é justamente atingir uma igualdade de fato e não
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fictícia. Elas não seriam contrárias à ideia de mérito individual, pois teriam como
meta fazer com que este possa efetivamente existir. Seria, nesse caso, a sociedade
brasileira a incapaz, e não o indivíduo; seria incapaz de garantir que as pessoas
vençam por suas qualidades e esforços ao invés de vencer mediante favores, redes
de amizade, cor, etnia, sexo (MOEHLECKE 2004, p.12).

Embora haja um consenso nos depoimentos dos docentes que as ações afirmativas são
uma oportunidade garantida por lei, esta garantia, não necessariamente, é legitimada pela
sociedade. Para eles, o caminho das cotas não é o ideal. “Seria melhor que todos tivessem a
mesma chance”. De outra parte, todos concordam que, sem elas, muito dificilmente a
população teria acesso a cursos regulares, dado seu contexto cultural, histórico e educacional.
Qualquer aluno de qualquer etnia ou segmento social deveria encontrar as condições
adequadas no ensino médio para acessar o ensino superior, no entanto essa realidade ainda
não se materializou.
Essa percepção está em linha com os argumentos de Pereira (2011), ao constatar que
apesar da democratização do acesso ao sistema educacional, a diferença de escolarização
entre indígenas e não indígenas permanece inalterada. A causa não estaria apenas no pequeno
alcance das ações afirmativas, senão na evidência de que as políticas universalistas não têm
sido capazes de alterar o padrão de desigualdade social.
Fazendo referência a esse contexto, Moehlecke (2002, p. 200) adverte que embora a
democratização do acesso à educação se manifesta com um algo real, em vão será adotar as
políticas afirmativas na universidade se o processo educativo na educação básica permanecer
indigente. Para o autor, “a decadente qualidade de ensino nesses níveis de escolarização se
constitui uma fábrica de injustiça social”.
A questão das políticas afirmativas despertou certa inquietação entre os entrevistados
quer por não desejarem se manifestar contrariamente a elas quer por não encontrarem
argumentos adequados para combatê-las ou defendê-las. Ocorreram diversos depoimentos
questionando a adoção das políticas de ação afirmativa com base na origem ou na etnia dos
beneficiados. Questionou-se o porquê da “universidade ter que resolver um problema que não
é nosso”.
Os depoimentos a seguir sintetizam a percepção majoritária dos entrevistados:

Eu sou muito inquieta com alguns aspectos dessas ações afirmativas. Uma delas é
essa questão de cotas na universidade. Se você observar a partir de uma ótica mais
restrita ela é importante e benéfica por que realmente esses segmentos sociais são
excluídos, mas a minha inquietação maior é que grande parte dessa problemática
poderia ser solucionada com uma educação básica de qualidade (Docente A).
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Eu acho que as ações afirmativas têm duas vertentes que merecem ser destacadas.
O lado positivo é oferecer uma condição de capacitação para esse povo, no intuito
de que eles retornem à sua comunidade e usufruam do ofício para o qual foi
formado, ou seja, prestar assistência à essa comunidade. Mas é claro que ao invés
de ter uma ação afirmativa (específica para estes segmentos sociais) onde a gente
vá resolver um problema que não é nosso, teria que ter mais investimento no ensino
fundamental e médio, pra que todo mundo pudesse concorrer e tivesse a
possibilidade de passar em qualquer universidade pública de qualidade (Docente
D).

Os depoimentos acima mostram que existem poucos argumentos favoráveis a políticas
de cotas. O principal diz respeito ao caráter mitigatório, isto é, de compensar o dano causado
historicamente a esses povos. Não se trata, portanto, de um direito de cidadania ou da
democratização do saber ou de qualquer outro argumento listado desde os ideários
iluministas. Ao contrário, expressa o sentimento majoritário predominante na comunidade de
Sinop que, como dissemos nos capítulos iniciais, traz na memória a pecha de expulsar as
comunidades indígenas e ocupar seus territórios.
Em um depoimento bastante acautelado, um docente deixou claro que o contato da
população indígena com a sociedade nacional favoreceu o desenvolvimento de doenças e que,
para mitigar tal dano, é preciso oferecer ações afirmativas:

No meu entendimento existem muitos equívocos com relação às políticas de ação
afirmativa, sobretudo no que diz respeito aos precários investimentos no ensino
básico. Agora se eu pensar na inclusão do indígena, eu a vejo como uma medida
necessária e assertiva. Pois, se nós contribuímos para o desenvolvimento de
doenças que esses povos não desenvolviam anteriormente à invasão da nossa
cultura e certamente o nosso sistema de saúde não é voltado para a essas
necessidades, uma vez que eles adoecem, desenvolvem doenças crônicas
degenerativas e nós não temos preparo na nossa cultura para atendê-los de forma
significativa, eu acredito que o esforço social venha nesse sentido de formar
aquelas mesmas pessoas que são membros da comunidade e que possuem o
referencial cultural para que elas desenvolvam ações de saúde necessárias à
realidade e que tenham um olhar mais assertivo para trabalhar naquela
comunidade (Docente C).

Nesse sentido, o olhar de Pontes, Staufer e Garnelo (2012, p.265) a respeito da
chegada da sociedade moderna e o desenvolvimento de morbidades nas comunidades
indígenas agrega outros ingredientes:

A história de contato entre a sociedade nacional brasileira e os povos indígenas é
marcada pela subalternização dos últimos, o que levou a transformações de seus
modos de vida e instituiu precárias condições sanitárias nas comunidades,
discriminação social e elevados níveis de vulnerabilidade na situação de saúde da
sua população, marcada pela doença e morte evitáveis.

83

No entanto, não se trata apenas de um problema relacionado à saúde indígena. Ao
tratar dos direitos dessas minorias, Munanga (2003) discorre sobre o primeiro artigo da
declaração dos Direitos do Homem de 1789, segundo o qual “Todos os Homens nascem e
permanecem livres e iguais em direito” e a declaração americana de Virgínia de 1776, que
diz: “Todos os homens nascem igualmente livres e independentes: eles têm direitos certos,
essenciais e naturais”. O autor enfatiza ainda que, em um Estado democrático, todos os
sujeitos devem ter a garantia de seus direitos resguardados.
Corroborando tal discurso, trazemos os argumentos de Pereira (2011) que considera
que as políticas de acesso não podem ser vistas como uma obrigação moral do Estado e sim
como um projeto destinado a reverter a discriminação histórica. Devem reverter o atual
quadro de desigualdade social e a imagem depreciativa dos grupos sociais, favorecendo a
igualdade entre indivíduos de etnias distintas e exercendo a constitucionalidade brasileira.
Os relatos dos sujeitos da pesquisa não evidenciaram uma consciência crítica acerca de
tais direitos. Ao contrário, expressaram uma percepção pouco crítica sobre o acesso dos
indígenas à educação, à saúde e a outros direitos sociais. Nos depoimentos, a educação escolar
constitui apenas uma oportunidade (e não um direito); um ‘cala-boca’ para mitigar a
transferência compulsória e a desassistência histórica. A consciência da igualdade e dos
direitos humanos ainda se constitui um problema, uma vez que nem todos os atores sociais os
percebem como direitos próprios. Tal realidade provoca perplexidades e suscita ainda a
continuidade dos debates.
Ainda sobre a temática das políticas afirmativas foi perguntado aos docentes e
discentes o que conheciam a respeito do PROIND desenvolvido nos Campi da UFMT. As
respostas obtidas abarcaram um amplo espectro, desde aqueles que afirmaram não conhecer
nada a respeito, até quem disse atuar como monitor na formação dos discentes indígenas. O
corte médio poderá ser sintetizado na seguinte frase: “ouvi falar, acho interessante, mas não
sei muito sobre o programa”.
De fato, o PROIND não conseguiu adquirir a desejada visibilidade no interior do
Campus de Sinop. Os professores que têm algum conhecimento sobre o Programa o
obtiveram basicamente por se depararem em sala de aula com os estudantes indígenas
matriculados em suas respectivas disciplinas. Em um caso específico, o professor nem
percebera a presença do estudante indígena em sala. Alertado de que o aluno não poderia ser
reprovado sob pena de ser desvinculado do Programa, o zeloso docente recompôs a nota da
sua avaliação e “conferiu com a turma” sobre a presença de outros eventuais alunos indígenas
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em sua disciplina. Não fosse pelo receio da punição por exercer sua atividade de forma
“imparcial e unívoca”, o professor não teria reconhecido a presença dos indígenas em sala...
Parece que não houve uma orientação mais consistente por parte da direção do
Instituto e/ou da coordenação de curso no sentido de preparar os docentes para receberem
adequadamente os estudantes vinculados ao Programa, conforme prevê a Resolução 82/2007
do CONSEPE: “e) realizar reuniões periódicas com o(a) coordenador(a) de curso,
professor(a) Orientador(a), monitores, bolsistas e estudantes indígenas” (UFMT, 2007, p. 3).
O Programa de Inclusão Indígena na UFMT estabelece que os docentes das disciplinas
devem contar com assessorias especializadas para desenvolver de forma mais adequada o
projeto pedagógico e suscitar as potencialidades dos acadêmicos indígenas que integram os
respectivos cursos.
Tal proposição traz um pressuposto óbvio: os professores não estão aptos a lidar com a
nova realidade que assegura a presença adicional (sobrevagas) de estudantes indígenas nos
cursos regulares. De igual forma, os próprios docentes se declaram despreparados para
atenderem às necessidades desses educandos, quer seja com metodologias criativas e
convergentes com essa nova demanda, ou com conteúdos disciplinares que incorporem os
saberes culturais desses povos.
Esse quadro foi assim sistematizado pela educadora Vera Candau:

[...] promove-se uma política de universalização da escolarização, todos são
chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o
caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos
conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às
estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados (CANDAU,

2008, p.50).
Há que se repensar a forma como esse programa vem sendo implementado,
especialmente no que diz respeito à falta de sintonia entre as expectativas dos estudantes e as
condições de acompanhamento dos docentes e dos gestores do programa.
Se contrapusermos a perspectiva dos docentes aos relatos dos estudantes indígenas,
verificaremos que todos conhecem o PROIND e que o percebem como uma iniciativa que
“abriu portas para a população indígena” e para a formação de “profissionais qualificados”.
Os discentes reconhecem que o programa representa uma nova forma de lidar com a educação
e de dar maior visibilidade aos assuntos indígenas, levando em consideração que, até aqui,
“os índios sempre foram esquecidos pelo governo”. Destacam também a relevância do apoio
financeiro destinado a sua moradia e ao custeio no espaço urbano.
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Os relatos abaixo corroboram tal panorama:

Para nós o programa tem sido como um braço de apoio. Nós indígenas precisamos
ser capacitados para o atendimento na comunidade que é muito carente de
assistência. Outro fator importante que merece ser colocado é que nós não temos
condições de nos mantermos aqui e o ponto positivo é a ajuda de custo que
recebemos, pois isso facilita nossa permanência aqui. Eu lembro que o tempo foi
passando e a gente não tinha pessoas qualificadas na comunidade (em nenhuma
área da ciência) e hoje nós somos gratos por este apoio em nossa formação
(Discente B).
Eu entendo que o PROIND foi criado no intuito de ajudar o acadêmico indígena.
Esse programa abriu as portas e deu oportunidade para os povos indígenas. Acho
que sem o PROIND seria muito mais difícil um indígena adentrar em um curso
superior. Compreendo que facilitou sim a entrada do índio na universidade, está
facilitando nosso aprendizado e desenvolvimento também. Outro ponto positivo é
questão do programa bolsista apoio, que nos oferece uma ajuda financeira
favorecendo nossa permanência aqui. Para nós o programa só tem pontos positivos
(Discente C).

Uma questão que merece ser destacada é a convergência de opiniões entre os
acadêmicos indígenas. Como os textos acima mostram, os acadêmicos reconhecem que o
Programa vem no intuito de abrir portas antes cerradas para eles, oferece um custeio
financeiro e propicia a formação dos índios em cursos superiores. Tal ênfase pode denunciar a
falta de um entendimento mais crítico e aprimorado acerca das políticas de ação afirmativa.
Os acadêmicos percebem as “vantagens” que o programa oferece, mas sublimam o contexto
cotidiano em que vivem, o cenário de segregação e de intolerância mal dissimulado na
Universidade e fora dela, como poderemos observar nos relatos dos sujeitos acerca das
questões que perpassam pela articulação institucional e outras.
Tal dilema é equacionado por Urquiza, Nascimento e Espíndola (2011), ao tratarem
das políticas públicas destinadas aos indígenas:
Tendo em vista que no Brasil ainda são incipientes as políticas públicas
destinadas a atender aos anseios de autonomia dos indígenas, as
comunidades indígenas passam a considerar as universidades que as acolhem
(que buscam fazer o exercício de acolher a diferença) como um “terceiro
espaço”, ou seja, ambiente de negociações e reafirmações identitárias, de
discussão de projetos de autonomia e, inclusive, de maior visibilidade.

Outro fator igualmente relevante não mencionado pelos acadêmicos diz respeito à não
exigência de uma formação básica de qualidade para o ingresso nos cursos superiores, como
ocorre aos que ingressam pelos meios convencionais (vestibular, ENEM, SISU29).

29

As siglas designam o Exame Nacional do Ensino Médio e o Sistema de Seleção Unificada.
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Outro aspecto relacionado às políticas de ação afirmativa tratou da diversidade
cultural, das relações interétnicas e do etnocentrismo. Perguntados se consideram o campus da
UFMT em Sinop um espaço aberto para o diálogo intercultural, a resposta unânime dos
indígenas foi negativa.
Também os docentes reconhecem que, no contexto da UFMT em Sinop, este espaço
de discussão ainda não existe. Para eles, “há uma falha nos órgãos gestores do Programa”; os
responsáveis deveriam se dispor a debater e a difundir na comunidade acadêmica a política de
ação afirmativa existente na UFMT. Os docentes e técnicos administrativos que interagem
com as mais diversas realidades culturais também deveriam se dispor a discutir o assunto de
modo a facilitar esse processo integração.
Os docentes foram enfáticos em admitir que a Universidade não está preparada para
receber e atender os estudantes indígenas. Os relatos evidenciaram o despreparo tanto na
formação dos docentes (seja na graduação, seja na pós-graduação) quanto na adequação
institucional para lidar com a diversidade. A perspectiva monoculturalista dos cursos
associada à falta de leitura por parte dos docentes e a pouca visibilidade dos assuntos
indígenas impedem o desenvolvimento adequado de conteúdos e metodologias que atendam à
diversidade étnica e cultural.
Os alunos avaliam que ainda não há espaço aberto para a discussão curricular e
preparo docente para atender à diversidade de alunos. Embora esse problema não seja
exclusivo da UFMT, é certo que a mentalidade do entorno regional de Sinop torna esse
espaço ainda mais restrito.
Vejamos o relato abaixo:

Eu acho que ainda não existe esse espaço. A universidade não está totalmente
adepta a esse debate, tanto é que este é meu último ano e eu nunca participei de
nenhum debate que trate realmente da questão cultural e do nosso currículo do
curso. Talvez essa questão ainda não tenha ganhado corpo, força e expressão. No
início do segundo semestre um professor teve essa iniciativa, conversou comigo
para organizarmos um evento, pensamos em trazer alguém pra falar sobre a
cultura, mas o projeto não deu certo, talvez tenha faltado apoio, nunca mais
tentamos novamente. Mas vejo que ainda falta muita coisa para realmente a
questão cultural acontecer no curso (Discente A).

A pouca articulação entres as instâncias administrativas também é indicada como um
fator limitador na relação entre professores e estudantes vinculados aos programas de
inclusão. São poucos os setores que conhecem, discutem ou se preocupam com esse assunto.
E, como sabemos, acolher e incluir indígenas na universidade vai além de um ato formal.
Deve criar e consolidar novas mentalidades, transformar as rotinas e procedimentos; tornar o
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ambiente acadêmico e administrativo um ambiente de fomento e de consolidação das culturas
e da diversidade (MATO GROSSO, 2010).
Outro aspecto identificado nos dados diz respeito a uma insatisfação, ora expressa, ora
velada, entre os demais acadêmicos pelo fato dos indígenas receberem a Bolsa Auxílio.
Outros estudantes com baixa renda teriam questionado tal ‘privilégio’. Alguns chegaram a
procurar os órgãos gestores para reivindicarem uma ajuda financeira similar à concedida aos
indígenas.
A falta de espaço para que “todos se expressem” e debatam suas prioridades também
foi indicada como uma forma de despreparo institucional para lidar com a diversidade. Tal
limitação reduziu a visibilidade dos temas relacionados aos povos indígenas, aumentou o
distanciamento entre os estudantes e facilitou a segregação explícita ou velada. Alguns
acadêmicos consideram ‘estranho’ que indígenas estudem Enfermagem, o que denuncia o
desconhecimento da realidade e evidencia que a sua formação foi pautada por processo de
formação eivado de etnocentrismo.
As práticas hegemônicas e etnocêntricas perduram na medida em que os debates
acerca desse novo cenário instituído na UFMT são adiados. Os relatos demonstram que
existem poucos momentos de reflexão sobre as práticas pedagógicas, sobre os conteúdos
relevantes para os indígenas e sobre as formas de avaliação do processo ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, perdura, mesmo que veladamente, uma forma de exclusão social30 ainda mais
perversa na medida em que é dissimulada sob o manto da tolerância e da inclusão.
Outro aspecto abordado foi acerca do processo avaliativo (vestibular específico)
diferenciado que é destinado aos indígenas no ingresso à Universidade.
Perguntamos como os docentes e discentes avaliam a adoção de tal medida como prérequisito para o acesso ao ensino superior na UFMT. Os relatos variaram entre quem entendeu
como um processo justo, dadas às desigualdades e os danos historicamente acumulados para
as comunidades indígenas; houve quem não concordasse, pois entendia que se o processo
formativo para o aluno indígena é igual ao do aluno não indígena tais alunos deveriam acessar
universidades pelos mesmos meios uma vez que reconhecem que existe um contrassenso
nessa perspectiva e, por fim, houve quem concordasse com o vestibular específico destinado
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Padilha e Barbosa (2005, p.1) definem exclusão social como “deixar de fora; deixar à margem”. Excluídos
são, portanto, aqueles que, de alguma forma ou por algum motivo não estão incluídos em um ou mais dos
processos da vida social. Esses processos podem ser de natureza econômica, política, cultural etc. Podemos
nomear alguns desses grupos de excluídos: negros, índios, pobres, analfabetos, semialfabetizados, homossexuais,
sem terra dentre outros.
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aos indígenas em parte, pois, reconhece as dificuldades na educação básica, o que os
desfavorece na disputa.

Não concordo com este método. Entendo que a entrada tem que ser de modo igual
para todos, pelo menos no mesmo nível, por que eu vejo que o aluno tem que entrar
no ensino superior com uma base de conhecimento independente se ele é indígena
ou não, o que pode ser levado em consideração é a questão da linguagem que pode
haver uma diferença e uma necessidade especial, mas com relação ao conhecimento
e consequentemente o nível de avaliação teria que ser semelhante (Docente A).
Eu entendo que é uma questão que precisa ser repensada, pois o processo de
entrada é diferenciado, mas o processo avaliativo no decorrer da formação é igual
para todos. É necessário que seja revisto o que foi oferecido pra esse aluno
indígena antes da entrada à faculdade, por que ai se você fizer o mesmo processo
avaliativo você vai ser injusto, então é preciso que ofereça as mesmas condições
para que o processo de inclusão seja justo, pois a partir do momento que o aluno
entrou na universidade a gente pensa que ele vai se submeter ao mesmo processo de
formação que os outros. Então é uma questão controversa e não sou favorável à
entrada diferente, mas reconheço que precisam ser avaliadas as questões que
envolvem a formação básica desse aluno (Docente B).
Eu acho justo, por que se a gente e for avaliar um dos preceitos éticos é a justiça, e
esta está pautada em dois pilares: a igualdade e a equidade. Então nos temos que
considerar que o SISU e ENEM são igualitários, por que eles oferecem as mesmas
condições para as pessoas. Mas para as pessoas que tem necessidades diferentes
como é o caso dos indígenas, esses métodos são adequados? Eu creio que não.
Então para que equitativamente isso tome forma, pra que a universidade seja justa
ela precisa ter um processo diferenciado que valorize essa demanda específica de
alunos e que não se adequa aos métodos convencionais (Docente C).

Os discentes veem o processo de entrada à Universidade como um método positivo e
que os favorecem, colocam ainda que para eles tal procedimento é de extrema importância
quando se leva em consideração a questão da língua distinta entre os mais diversos povos.
Eles entendem que muitos indígenas não falam o português ou têm dificuldades de linguagem
e tal fato pode ser considerado no vestibular específico, uma vez que os responsáveis pela
redação do mesmo, bem como pela sua correção, são pessoas capacitadas e que conhecem a
cultura indígena e os mesmos entendem qual é o “recado dado pelo indígena”.
Outro aluno colocou que o fato de só os indígenas estarem concorrendo às vagas
específicas facilita muito o processo, pois eles se sentem menos ameaçados e conseguem um
grau maior de concentração na execução da prova. Apenas um aluno colocou que em seu
entendimento o vestibular diferenciado destinado aos indígenas é importante, pois a educação
básica oferecida na aldeia não atende as necessidades específicas e pode ser considerada de
“má qualidade”.
Podemos observar o relato abaixo:
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Eu vejo que a educação básica oferecida na aldeia é muito fraca. A princípio essa
concorrência entre indígenas é importante, embora às vezes eu pense que
desvaloriza um pouco o nosso conhecimento quando a gente faz um vestibular
separado. Outra questão importante é que tem alguns indígenas que não sabem
falar português e os professores que avaliam cada programa conhecem as
realidades indígenas, e às vezes ele escreve de um jeito específico, mas que os
avaliadores conseguem entender qual é o recado, ao passo que se estes indígenas
fossem concorrer em um vestibular convencional talvez não teriam a chance de
entrar (Discente A).

Observamos que os relatos apontam para uma questão objetiva que justificaria a
realização de um método avaliativo para o ingresso na Universidade. Os discentes percebem
que o domínio limitado da língua portuguesa por si só justificaria a realização de um exame
de ingresso específico, mas parecem ignorar outras questões correlatas, como a qualidade da
formação básica e a inserção em uma sociedade centrada na linguagem escrita. Ao que
parece, o PROIND ainda mantém um flanco assimilacionista, na medida em que a sua
execução favorece aos que mais rapidamente se integram na sociedade e na cultura
hegemônica.
Embora a democratização do ensino superior seja importante para favorecer os
segmentos sociais historicamente privados de tal direito, somente a oferta de vagas não
garante a democratização apregoada pelas políticas afirmativas.
No tópico a seguir mergulharemos um pouco mais nessa temática.

3.4 A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

No escopo de realizar o diagnóstico situacional da articulação institucional para
atender a essa nova demanda acadêmica, foi perguntado aos sujeitos da pesquisa se
consideram que a comunidade universitária está apta a receber e atender os estudantes
indígenas.
Os docentes foram unânimes em relatar que consideram que a Universidade não está
preparada. Como já dito anteriormente, os relatos identificam, inicialmente, o despreparo na
formação docente, seja na própria graduação quanto na pós-graduação. A formação com uma
perspectiva multiculturalista não foi deveras trabalhada. Associado a isso, existe um fator que
intensifica esse despreparo. Está ligado à falta de proximidade com os assuntos indígenas e,
até mesmo, à falta de leituras específicas sobre suas demandas no campo da saúde, dentre
outros.
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Outra colocação igualmente importante diz respeito ao fato de que a temática indígena
ainda não esteja bem difundida no meio social, pois, embora as pessoas tenham algum
conhecimento sobre a sociedade indígena, podemos considerar que tais conhecimentos são
gerados no senso comum ou por fontes que generalizam a cultura indígena, não expressando
de fato a sua essência. A falta de articulação institucional é bem colocada por um dos
docentes que considera que a Universidade, enquanto gestora do PROIND, tem o “dever” de
oferecer preparo aos docentes que acolhem os acadêmicos indígenas, evitando que os
professores lancem mão de metodologias que nem sempre são efetivas ou, nas suas palavras,
“evitando que os mesmos trabalhem no escuro”.
Uma colocação que traz um olhar mais regional denota que tal despreparo institucional
ocorre, pois, o local de inserção da UFMT, ou seja, o Centro-Oeste é um local onde podemos
encontrar uma diversidade de povos indígenas e levando em consideração que,
especificamente, o Campus da UFMT em Sinop é novo, e tal fato incorre em um corpo
docente formado por pessoas oriundas de outras regiões do Brasil como Sul e Sudeste, isso
pode contribuir para o despreparo institucional, uma vez que a instituição é formada por quem
a conduz ─ gestores, docentes, técnicos e acadêmicos.
Outro fator observado diz respeito a uma discriminação velada no meio acadêmico,
uma vez que o episódio de os acadêmicos indígenas receberem a bolsa auxílio é muitas vezes
questionado entre os outros acadêmicos junto aos órgãos gestores do curso. Tal fato se
acentua se o acadêmico não indígena é de baixa renda. A falta de espaço para que “os mesmos
se expressem” é um fator que também contribui para o despreparo institucional, uma vez que
a visibilidade indígena ainda é deficitária no meio acadêmico, como podemos observar nos
relatos abaixo:

Em minha opinião este espaço não está aberto. Os professores porque não recebem
nenhum preparo na graduação ou na pós-graduação, pra saber lidar com os
estudantes indígenas e articular metodologias efetivas que contribuam com o
aprendizado, e os estudantes por que me parece que a temática indígena ainda é
pouco difundida em nossa sociedade, não se tem muita discussão sobre isso. Eu
entendo que as pessoas até tenham algum conhecimento que são clichês, porém,
nada de muito profundo (Docente A).
Eu considero que a comunidade universitária não está preparada. Ela precisa
oferecer formação para os professores evitando que os mesmos fiquem buscando
elementos para trabalhar sem saber se estes elementos são eficazes para o
aprendizado do aluno, pois ao desconhecermos a realidade desses povos corremos
o risco de cometermos erros. A Universidade precisa ter um programa pra atender
os professores, fazendo encontros e nos deixando cientes da real demanda que
temos em sala de aula (Docente B).
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Eu acredito que não estão preparados, pois em nossa realidade, principalmente por
que o campus é novo e vem muitas pessoas de fora, de realidades totalmente
diferentes da realidade de Mato Grosso, então eu acho que a cultura indígena ela é
um diferencial presente aqui no Centro Oeste do país e os servidores e até mesmos
os alunos que vem do Sudeste, do Sul, não tem uma boa capacitação para lidar com
essa demanda, especifica demais para nossa região e isso fica a critério de cada um
(Docente C).
Eu vejo uma dificuldade principalmente na inserção dele na comunidade discente,
por que a gente percebe que os próprios alunos apresentam uma discriminação ao
questionarem o porquê das bolsas permanência. Com relação à gestão, eu entendo
que, quando a Universidade abre espaço para uma nova demanda de alunos, ela
tem o dever de oferecer orientações para a comunidade acadêmica. As pessoas não
estão capacitadas para lidar com esse novo cenário que se constrói aqui. Eu não
vejo no corpo de professores tenham leitura ou proximidade com relação a essa
temática, fato que contribuiria no trabalho com esse grupo social. Eu acho que é
tudo muito novo para nós todos e isso nos leva às vezes a discriminá-los, pois
achamos que eles não são capazes, temos preconceito em relação a eles, não
permitimos que eles se expressem e que as pessoas percebam o que eles têm de
habilidade e capacidade (Docente F).

Os questionamentos realizados aos acadêmicos indígenas trouxeram visões
semelhantes às dos docentes, como podemos observar nos relatos abaixo:

Eu vejo que ainda falta muito preparo aqui. Eu estava conversando com um
professor recentemente e este recebeu um novo aluno de zootecnia e ele falou pra
mim que isso é muito novo para a universidade e para o curso de zootecnia. Existem
outros cursos que ainda não tem alunos indígenas, eu creio que quando esse aluno
chegar a esses cursos, eles também sentirão dificuldade (Discente A).
Eu não vejo preparo aqui. Primeiro porque o conhecimento por parte dos
profissionais que aqui trabalham sobre os povos indígenas é muito pobre. Outro
fator é que diversas vezes o aluno indígena tem alguma dificuldade para se
comunicar, e o professor não está apto a compreender a linguagem do aluno e isso
implica no desenvolvimento acadêmico. Eu percebo também que os colegas de sala
de aula muitas vezes estranham e questionam o porquê que o índio está fazendo
Enfermagem (Discente D).

Podemos observar que os depoimentos convergem, tal fato sugere que a comunidade
universitária não está preparada para receber essa nova demanda. As percepções se
diversificam mostrando vários fatores que contribuem para tal despreparo. Fica evidente que o
despreparo sobrevém desde questões que permeiam a formação prévia dos docentes até
mesmo a articulação gestora da Universidade que não propõe momentos de debates e
discussões a respeito de uma efetiva articulação no desenvolvimento de atividades, que, de
fato, contribuam positivamente com o processo formativo desse grupo.
Se avaliarmos a realidade da formação dos professores e dos alunos, podemos
questionar se não estamos contribuindo para um ciclo de manutenção monoculturalista. O fato
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de não evidenciarmos os elementos culturais dos indígenas em sala resulta na pouca reflexão
sobre a multiculturalidade e não contribui para a formação de todos os acadêmicos. E se
fizermos a pergunta retórica se estamos formando profissionais com percepção crítica e
reflexiva os dados indicam que não. O ‘efeito cascata’ sintetizado pela atitude de que pouco se
lê, pouco se sabe e pouco se discute sobre os assuntos indígenas, leva ao alheamento da
comunidade universitária, a um olhar generalizador em relação aos indígenas e,
consequentemente, a uma segregação velada. Tal conduta é reforçada também pela
“estranheza” e pouco empenho de compreendem a presença do índio em um curso superior de
Enfermagem. Embora os alunos estejam se formando para o atendimento em saúde, muitas
vezes não reconhecem as necessidades oriundas de outros povos, evidenciando que sua
formação pautada no modelo biomédico está eivada de etnocentrismo.
As práticas hegemônicas e etnocêntricas tomam sentido quando observamos a falta de
espaços abertos para o debate acerca desse novo cenário instituído na UFMT. Os relatos
mostram que não ocorrem eventos que reflitam sobre as estratégias pedagógicas executadas
em sala com os acadêmicos, o que impede uma avaliação mais consistente do processo
ensino-aprendizagem.
Os movimentos sociais, desde muito, vêm lutando pela convivência democrática entre
os mais diversos grupos culturais. A falta de respeito pelas diferenças é considerada um
problema “espinhoso” em quase a totalidade dos espaços educacionais (FLEURI, 2003). No
cenário da UFMT em Sinop, não é diferente. A falta de articulação e de empenho institucional
acaba potencializando as condutas arraigadas no meio social e acadêmico que são,
sabidamente, indiferentes, quando não avessas à presença indígena na cidade e na
Universidade.
Ainda no intuito de reconhecer o contexto institucional, indagamos aos docentes e
discentes se tinham conhecimentos das motivações que levaram o Curso de Enfermagem a
receber os acadêmicos indígenas. As respostas dos acadêmicos se mostraram mais
contundentes, uma vez que os mesmos reconhecem que a escolha dos cursos incide com a
participação das comunidades que, por sua vez, levantam as demandas existentes em seu
interior; outra exposição refere-se ao fato de que na realidade das aldeias muito profissionais
não se adaptam à cultura e têm dificuldade em permanecer nas comunidades oferecendo a
devida assistência, o que faz com que a comunidade sofra as consequências da desassistência
tão constante em suas realidades. Os mesmos reconhecem que, ao formar um profissional
indígena e por este ser um membro social integrante daquela cultura, facilita todo o processo e
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contribui positivamente para as ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde. Os
relatos abaixo evidenciam tal ocorrência:

Creio que uma das razões é a demanda existente na aldeia, a escolha dos cursos
sempre tem uma participação das comunidades indígenas. Tanto é que os gestores
do PROIND antecipam a necessidade das aldeias, analisando a opinião das
lideranças e dos órgãos de defesa indígena, isso ocorre devido ao fato de que, sem o
devido conhecimento a Universidade pode escolher um curso que não atende a
necessidade da aldeia. Outro aspecto diz respeito a questão cultural, pois hoje os
profissionais, na maioria das vezes, encontram dificuldades na adaptação quando
se veem diante de uma cultura diferente ou uma língua diferente e eu entendo que
quando se prepara um indígena para o exercício da função ele tem mais facilidade e
contribui de forma significativa para o resultado positivo do trabalho, uma vez que
este já conhece a realidade (Discente B).
Acredito que tenha sido a demanda do entorno regional, por que a expansão das
universidades visa justamente suprir as lacunas que estão localizadas sejam
regionais, locais e certamente o estado de Mato Grosso conta com essa população e
essa é uma realidade que precisa ser amparada. Logo, a implantação do curso na
localidade de Sinop, e por termos várias aldeias próxima à região, isso tenha
facilitado o acolhimento de acadêmicos indígenas no Curso de Enfermagem
(Docente C).

É evidente que os alunos que convivem com a falta de acesso ao atendimento de saúde
percebam os fatores que motivaram a UFMT a receber os indígenas no curso de Enfermagem.
No depoimento dos docentes, esse aspecto não fica tão explícito. As falas dos docentes
destacam mais a sua ‘falta de preparo’ para atender aos estudantes indígenas, o que pode
indicar que ainda não incorporaram o real escopo do PROIND como uma política de ação
afirmativa. Embora atuem com a saúde e contribuem para a formação de outros
multiplicadores de saúde, não compreendem as necessidades dos povos indígenas e a
precariedade existente nas aldeias.
Além dos problemas de saúde advindos do contato, como o alcoolismo e a
alimentação industrializada de baixa qualidade, muitos indígenas ainda são atendidos com
métodos antigos e com atitudes discriminatórias que desconsideram seus hábitos tradicionais
e o seu modo de vida. Nos últimos anos, porém, com apoio de instituições indígenas e
indigenistas solidários à sua causa, começaram a “reivindicar assistência à saúde na aldeia e
mudanças significativas no modus operandi do sistema de saúde” (CHAVES; CARDOSO;
ALMEIDA, 2006, p. 298).
A demanda de saúde dessas populações foi uma das principais razões para que os
indígenas procurassem a universidade. Trata-se, evidentemente, de conquista, muito embora,
persistam dificuldades históricas no campo da educação, saúde e segurança territorial. Pelo
visto, a sociedade ainda não os concebeu!
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Desde o ponto de vista institucional, especialmente para o Campus de Sinop
(sabidamente construído por força de colonizadores agroflorestais que no passado ocuparam
as terras indígenas), propomos um programa de inclusão indígena sem considerar a sua
expulsão histórica, bem como a situação de segregação e exclusão que se propaga até os dias
atuais. É, pois, nesse complexo quadro de relações que historicamente negaram a
interculturalidade com a qual atualmente os discentes indígenas e seus professores são
chamados a exercer a alteridade e a práxis dialógicas.
Passaremos agora a explanar acerca das questões curriculares que regem o Curso de
Graduação em Enfermagem da UFMT em Sinop.

3.5 O CURRÍCULO DO CURSO

O artigo 53, inciso II da LDB, publicada em 1996, prevê a adoção das Diretrizes
Curriculares, logo, foi conferida às IES a flexibilidade de organização e operacionalização dos
currículos de graduação de acordo com sua realidade (DELL’ACQUA; MIYADAHIRA,
2002). Para tanto, procuramos elucidar as percepções dos sujeitos acerca do currículo do
Curso de Graduação em Enfermagem.
A um observador externo e, principalmente, a toda comunidade educativa, afloram
dúvidas quanto à adequação do projeto pedagógico ao contexto indígena, ao planejamento das
ações curriculares, às formas adequadas de avaliação, enfim, ao desenvolvimento competente,
crítico e criativo de saberes essenciais ao campo da saúde indígena. Tais questões, quando
respondidas de forma satisfatória, indicam os principais contornos que poderão ser impressos
aos cursos para que promovam uma formação de qualidade e convergente com os interesses
dos estudantes indígenas e não indígenas.
No intuito de obtermos um melhor entendimento acerca das questões que perpassam
pelo currículo do Curso de Graduação em Enfermagem em Sinop, instigamos os sujeitos da
pesquisa para refletirem se em suas disciplinas valorizavam a cultura, tradição, oralidade e os
saberes relativos aos povos indígenas.
Como vimos, a ciência Enfermagem está pautada no cuidado ao ser humano que é
percebido como um ser ‘biopsicosocioespiritual’. No entanto, os docentes do curso afirmam
que essa perspectiva não é trabalhada na graduação. O ‘ser enfermeiro’ não é formado numa
perspectiva holística, que resulte na valorização do ser humano e de suas especificidades e
peculiaridades.
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Os docentes destacaram que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) não valoriza essa
questão e que tal lacuna na formação dos novos profissionais dificulta o desenvolvimento da
sensibilidade e da compreensão do modo de ser e de viver das sociedades indígenas.
Os professores sugeriram também que a atual estrutura curricular induz o docente a
desconsiderar a presença dos indígenas na sala e na região e, consequentemente, não estimula
a sua participação como acadêmicos, cidadãos e membros de sociedades com culturas
específicas e diferenciadas.
Ainda que no núcleo das disciplinas básicas do currículo conste a disciplina
Antropologia da Saúde: Cultura e Sociedade, os docentes reconhecem que a forma como é
ministrada não contempla a realidade local, as demandas sociais e os temas ligados aos grupos
marginalizados como negros, indígenas, homossexuais, deficientes físicos, dentre outros.
Ante a esse quadro, a ênfase dos depoimentos recai sobre iniciativas pontuais de
alguns professores que se empenham em aprofundar tais temáticas, independente do
direcionamento institucional ou da proposta curricular. Os depoimentos abaixo ilustram a
análise em foco:

Eu acredito que não valoriza. Ainda que a ciência Enfermagem se preocupe em
olhar o ser humano de forma holística, existem ainda alguns aspectos especiais que
não são abordados nas disciplinas. Não usamos como exemplo uma situação
indígena, não valorizamos o aluno indígena que tem experiência a agregar, não
estimulamos a participação dele e por outro lado eles não se sentem encaixados em
nosso mundo, quando falamos de gestante ele não se sente a vontade para falar
sobre a gestante da tribo, ou seja, não lançamos mão desta metodologia a fim de
facilitar o aprendizado e isso contribui de forma negativa na formação desses
alunos (Docente A).
O PPC não considera diferenças individuais, nem culturais. Ele estabelece um
programa para todos: é igualitário e não equitativo. Embora seja um currículo que
prevê a integralidade da ciência Enfermagem e integre as disciplinas, essa
integração não contempla as diferenças culturais (Docente C).
Eu acredito que não. Embora o currículo contemple a disciplina de antropologia e
procure abordar a temática de valorização cultural eu acredito que o currículo
ainda seja deficiente neste aspecto. O currículo não contempla os grupos
segregados, como é o caso dos indígenas, negros, do homossexual, do deficiente, ele
é voltado para a questão do branco ocidental. Algumas pessoas são mais sensíveis e
começam a demonstrar uma preocupação, mas vejo como um esforço individual do
professor, são atitudes pontuais, não vejo que seja um direcionamento do curso ou
que esteja no currículo, são iniciativas pontuais apenas (Docente E).

Os estudantes, por seu turno, percebem que o currículo não valoriza as questões
culturais, especificamente a realidade indígena. Os relatos apontam como principal causa
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dessa lacuna o “pouco conhecimento dos professores” acerca das culturas indígenas, uma vez
que sua formação ocorreu nas Ciências da Saúde e não nas Ciências Sociais.
Nessa mesma linha de pensamento, Urquiza, Nascimento e Espíndola (2011, p.92)
afirmam que embora o acesso ao ensino superior tenha se materializado dentro da realidade
indígena, tal fato, por si só, não lhes parece substancialmente contundente a ponto de gerar
mudanças estruturais nos currículos dos cursos regulares. Logo, os saberes autóctones
permanecem à margem dos currículos e também dos diálogos em sala, o que corrobora para
“a formação de ‘novos intelectuais’ desconectados ou descompromissados com a realidade de
seus povos”.
Oliveira e Destro (2005, p. 140) argumentam que, embora a

[...] ampliação do campo político, em particular, trouxe a discussão das relações de
poder até o que tradicionalmente tem sido denominado “campo cultural” ou
“dimensão cultura” da realidade social, tornando possível assim a absorção das
contribuições de estudos pós-coloniais para estudos dos processos analíticos de
pesquisas em políticas curriculares,

alguns pesquisadores se preocuparam com os resultados insatisfatórios das políticas
curriculares implementadas no país, face aos resultados da escolarização da maioria da
população.
Em análise das propostas curriculares baseadas nas políticas de governo, Oliveira e
Destro (2005) discutem que o insucesso escolar pouco se alterou, visto que as mudanças
implementadas não surtiram efeito no sistema público de ensino, responsável em proporção
significativa, pelos altos índices de fracasso.
Compartilhando dessa preocupação, destacamos que na realidade vivenciada e
sobretudo diante dos relatos encontrados nas entrevistas, há que se considerar adequações no
currículo, visto a nova demanda existente em sala de aula, o que pressupõe a incorporação de
conteúdos relevantes para as diversidades étnicas.
Sob a perspectiva da “desconstrução”, Candau (2008) questiona o caráter
monocultural e etnocêntrico que se configura explícita ou implicitamente nos currículos
escolares. A autora adverte acerca da necessidade de se questionar os critérios utilizados na
concepção dos currículos com perspectivas coloniais, justificando os conteúdos no intuito de
desestabilizar a pretensa universalidade dos conhecimentos, valores e práticas que configuram
a prática educativa.
Outro aspecto ressaltado foi a desconsideração aos saberes indígenas no campo da
saúde e da doença. Para eles, o “saber dos curandeiros, o uso das ervas medicinais, as formas
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de tratamento das doenças é totalmente ausente do currículo e dos trabalhos em sala de
aula” (Discente A).
Ao não propiciar a reflexão sobre o trabalho do Enfermeiro nas aldeias e ao ignorar os
saberes culturais acumulados ao longo de séculos, o currículo do curso exclui os indígenas e
mantém-se um curso para a realidade “dos brancos”.

Eu vejo que não existe essa valorização, principalmente pela falta de conhecimento
a cerca da realidade dos povos indígenas. Eu entendo que seria importante inserir
nas disciplinas algo que valorizasse a questão, por exemplo, dos curandeiros nas
aldeias e dificilmente você vê abordar temas como esse, aqui se trabalha muito a
questão do tratamento em si. Não estamos aqui para desvalorizar o conhecimento
do índio, nós estamos aqui justamente no interesse de fazer uma ponte entre o
conhecimento científico e os saberes relativos aos povos indígenas (Discente A).
Eu não vi essa valorização de cultura aqui dentro, existem alguns conhecimentos
que adquirimos na aldeia, como os relativos às plantas naturais, a preservação do
meio ambiente que também serviriam para os povos não indígenas, mas eu não vejo
um interesse da população. Eu não vi essa valorização e nunca alguém chegou até a
gente para questionar acerca desses conhecimentos que temos. Eu acho que este
aspecto precisa ser valorizado (Discente B).

Os relatos dos docentes e discentes deixam registrado que os conteúdos curriculares do
curso não valorizam a cultura, a tradição, a oralidade indígena ou até mesmos os saberes
relativos aos povos indígenas. Como coloca Chirelli e Mishima (2003, p.579), “a
Enfermagem, ao seguir o modelo médico, tem reproduzido suas práticas, desarticulando a
saúde e a doença do contexto social”.
Ao tratar da articulação entre os saberes trazidos das aldeias e o modelo biomédico
adotado pela sociedade moderna, os docentes informaram que raramente a fazem, de forma
pontual ou ilustrativa, uma vez que desconhecem as culturas indígenas e não dominam as
estratégias didáticas que sustentam tal articulação. Alguns questionaram também a “validade
de tantas mudanças curriculares”, se considerado o número reduzido de alunos indígenas,
quando comparado aos demais discentes: “é muito pequeno e matematicamente isso se
apresenta como inexpressivo diante do universo acadêmico”. Houve também quem
reconhecesse que, embora o currículo do curso não contemple tal articulação, os professores,
igualmente, não estão abertos a olhar as “particularidades” desse aluno e não abrem espaço
para que eles tragam as suas experiências para a sala de aula.
Os relatos abaixo delineiam tal cenário:

Realmente a gente não faz este tipo de articulação. Como vai ser esse cuidado
desenvolvido na tribo indígena? Como vai ser essa técnica? Sinceramente eu nunca
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tinha pensado a este respeito. Acho que a gente deveria mesmo abrir a mente desses
alunos, para eles saírem preparados para as diversas situações que eles vão
encontrar, inclusive no cuidado desenvolvido na tribo indígena. Talvez isso se dê
devido ao pequeno número de indígenas (Docente A).
Não vejo articulação, eu não consigo perceber qualquer valorização dessa cultura
no processo ensino-aprendizagem em relação ao conhecimento específico. Eu não
consigo ver nem nas disciplinas básicas do curso (antropologia e psicologia), não
consigo ver uma integração real entre esse conhecimento indígena e o
conhecimento biomédico vigente (Docente C).

Por fim, a falta de articulação entre os saberes foi atribuída ao fato da ciência
Enfermagem ser “extremamente pragmática e metódica”, o que induz a aprofundar apenas
“conceitos baseados em uma racionalidade médica”.

Não existe esta articulação, pois a gente acaba não olhando para as
particularidades desse aluno e a gente pouco se abre ao que eles têm para trazer de
sua cultura, de sua vivencia e isso teria que partir de nós professores mesmo que o
currículo não contemple tal fato. Eventualmente eles colocam alguma discussão,
mas eu acho que a gente não está aberta. Outra coisa importante é que em minha
concepção, a Enfermagem se baseia em uma racionalidade médica, tudo tem que
ser muito racional e metódico, logo eu percebo que Enfermagem acaba não
permitindo a expressão desse universo, pois ela extremamente pragmática e eu
penso que fica muito mais difícil trabalhar essas questões (Docente E).

Os relatos discentes foram unânimes, todos percebem que não há qualquer articulação
no decorrer do curso. Um dos depoimentos expressa tal fato:
Eu não vejo articulação. Na verdade esta é a primeira vez que sou chamado e
questionado acerca da minha cultura aqui na UFMT, a gente já participou de
eventos que discutiam essa questão da diversidade, mas não aqui na Universidade
(Discente D).

Nas entrelinhas desse depoimento, pode ser detectada uma denúncia velada de que o
cenário encontrado pelos estudantes indígenas na Universidade não é propriamente de
inclusão (como propõe o PROIND), mas de tolerância forçada, vale dizer, de uma exclusão
velada. Aliás, tal conduta reiterada na história do Brasil tem suas origens na colonialidade do
poder e do saber. Trazendo para a temática em questão, torna-se claro que, quando a academia
pauta seu currículo em um modelo prático hegemônico, concomitantemente ela provoca a
subordinação dos saberes indígenas e aniquila as possibilidades de reconhecimento dos
pensamentos indígenas como pensamentos socialmente efetivos e elimina a possibilidade de
produção autônoma de conhecimento desses povos. Diante disso, é necessário superar a
perspectiva colonialista de produção de conhecimento e questionar a colonialidade em todas
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as suas dimensões, promovendo a desconstrução do discurso, das práticas hegemônicas e das
concepções eurocêntricas (QUIJANO, 2005).
É sabido que o processo de formação pautado na colonialidade exclui outros saberes
que não aqueles baseados no modelo disciplinar hegemônico da sociedade moderna. Ao
assumirmos que o currículo não prevê a diversidade e que o número de indígenas ainda é
irrisório, estamos ratificando o modelo colonial e declarando-o o único possível de ser
adotado. O desafio que ainda não foi assumido é o de descolonizar o saber disciplinar e
possibilitar o convívio interdisciplinar e intercultural, vale dizer, os múltiplos saberes
existentes nas culturas e nas sociedades.
Diante do quadro exposto, Freitas (2002) traz relevante contribuição quando coloca
que a capacidade de reinventar o espaço escolar como local de trabalho e de reinventar a si
mesmos como pessoas e profissionais da educação constitui um dos quesitos necessários que
precisa estar embutido no ser educador. Para tanto, faz-se extremamente relevante afirmar que
os docentes são atores sociais com papéis fundamentais no processo de desconstrução de tal
panorama.
O currículo ideal pauta-se na contramão do modelo hegemônico, ou seja, deve
objetivar a autonomia e a emancipação dos sujeitos. No entanto, Meliá (1999) adverte que
precisamos tomar cuidado para que as adaptações nos currículos não fiquem apenas reduzidas
ao campo do folclórico e do óbvio, a fim de que a ação pedagógica não se resuma apenas ao
campo técnico e fragmentado, mas busque o exercício da alteridade e da práxis dialógica.
Perguntamos aos sujeitos se consideram que os estudantes indígenas sairão bem
preparados para o atendimento em uma comunidade indígena.
Os depoimentos dos professores entrevistados não deixam dúvida quanto às limitações
na formação dos estudantes indígenas para atuarem em suas comunidades. O principal
argumento diz respeito à característica do curso, que tem foco na formação do “enfermeiro
generalista”, o que não responde às principais situações encontradas em suas comunidades,
quer do ponto de vista dos procedimentos padrão, quer da infraestrutura instalada.
Houve quem reconhecesse que, para atuação de forma geral, ele poderá sair bem
preparado, no entanto para o atendimento específico em uma comunidade indígena “talvez
não”, justamente pela falta da articulação explanada anteriormente. Por fim, houve também
que não soubesse responder tal questionamento, pois desconhece a realidade das aldeias, mas
intuitivamente tem a impressão que “não sairão bem preparados”.
Alguns dos relatos:
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Eu reconheço que nós poderíamos prepará-los melhor, justamente devido a essa
articulação que a gente não tem feito, então vai depender muito deles, do esforço
deles para conseguir articular tudo isso. Pois, embora eles aprendam muita coisa
aqui, eu me pergunto se eles vão ter maturidade suficiente para desenvolver a
questão do raciocínio crítico para adaptar as situações encontradas na
comunidade, logo eu entendo que seria mais fácil se houvesse uma articulação aqui
na formação (Docente A).
Eu acredito que ele saia preparado como um enfermeiro generalista e vai depender
dele a aplicação desse conhecimento à realidade local, eu não acredito que ele saia
preparado especificamente para aquela realidade, eu vejo que o aluno ele está
saindo preparado para a realidade local, mas não no sentido tão microscópio
quanto em relação à aldeia, mas em relação ao Mato Grosso e vai depender dele o
fazer essa articulação cognitivamente dos conceitos, dos conteúdos com a prática
que ele vai encontrar ali (Docente C).
Eu não sei responder, pois eu desconheço qual é a realidade e as necessidades de
uma comunidade indígena, logo, fica difícil dizer se, com o que a universidade
oferece, eles vão dar resposta a comunidade, talvez eu devesse conhecer mais qual é
demanda que a aldeia apresenta para entender até que ponto o ensino a supre
(Docente F).

O relato de um estudante indígena sugere que a construção dessa identidade profissional
‘o ser enfermeiro’ está tomando corporeidade. Diz se sentir preparado para o atendimento em
sua comunidade, principalmente por ser ator social que conhece e já atua naquele meio
cultural.
Divergindo dos docentes, os alunos indígenas consideram que sairão bem preparados
para o atendimento em suas comunidades, justamente pelo fato de conhecerem suas realidades
e serem reconhecidos naquele ambiente.

Eu, particularmente, como índio, acredito que sim, pois eu conheço bastante a
realidade do meu povo e sei o que eles precisam, diferentemente de outros
profissionais que sairão daqui e que queiram trabalhar numa área indígena, eu
acho que ainda vão encontrar uma dificuldade (Discente A).
Considero que sim. Eu me esforço bastante pra aprender o que os professores
propõe e com o conhecimento que eu já tenho da aldeia, porque eu nasci e cresci na
aldeia, eu acho que sairei bem preparado (Discente C).

Nesse contexto Munanga (2003, p. 10) argumenta que “o homem é um animal
político, o que significa de fato que o homem é um animal definido por sua pertença a uma
comunidade, a qual reconhece e é reconhecido”. Embora os estudantes percebam a ausência
de conteúdos interculturais no currículo do curso, consideram que poderão atuar
adequadamente nas aldeias pelo fato de conhecerem a realidade local. Tal percepção é
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compartilhada parcialmente pelos docentes ao sugerir que dependerá deles fazerem a
articulação dos conceitos, conteúdos e práticas.
Como observamos, os depoimentos conflitam, tanto entre si quanto na medida em que
os comparamos com a questão debatida anteriormente. Em dado momento, os docentes
reconhecem a falta de articulação no curso, fato que implica de modo negativo a formação
acadêmica, no entanto, quando questionamos acerca do preparo dos acadêmicos para o
atendimento em uma comunidade indígena, os docentes levantam que o curso tem um foco
mais generalista e imputam somente aos discentes a responsabilidade de articularem os
conhecimentos obtidos pelo raciocínio crítico. Tal panorama denota que os docentes não têm
o entendimento real de quais são as responsabilidades da Universidade e a dos acadêmicos no
processo formativo.
De fato, os educadores precisam avaliar suas atitudes, conceitos e conhecimentos
sobre o processo de aprendizagem do discente, como também reinventar suas relações
profissionais que começa com a observação de sua postura em relação ao outro (FREITAS,
2002). Os alunos, de igual modo, percebem a falta de articulação no decorrer do curso, no
entanto consideram que sairão bem preparados para o atendimento em suas comunidades,
levando em consideração apenas o fato de serem integrantes sociais das comunidades em
questão.
Vera, Aversi-Ferreira e Lucchese (2011) destacam suas preocupações quando colocam
que:

A formação do enfermeiro significativamente fundamenta-se na prática biomédica,
dificultando a compreensão dos conceitos prévios sobre saúde que o aluno indígena
possui. Os conhecimentos constituídos sobre saúde e os saberes científicos serão
introduzidos na cultura indígena, pelo profissional quando este retornar à aldeia.

Defronte a tal quadro, há que se questionar se esses mesmos discentes serão sujeitos
ativos ao desenvolverem suas atividades. Se terão consciência do que estão construindo sendo
sujeitos do processo, incorporando o pensar e o fazer de forma articulada, como propõem
Chirelli e Mishima (2003). Segundo Kestenberg et al. (2006, p. 197), “quando o aluno amplia
a consciência de si e é capaz de reconhecer a singularidade do outro, sem dúvida, está se
tornando mais apto a compreender a dimensão humana do cuidado de enfermagem”.
Diferentemente do que propõe a sua missão institucional na região, o Curso, em
relação à concepção curricular, não previu qualquer disciplina que discuta as questões
regionais, a temática indígena ou de outros segmentos específicos. Assim, não há de se
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esperar que os professores tenham presente tais debates. Perceberemos, adiante, pelos
depoimentos, que alguns nem haviam percebido a presença de indígenas em suas aulas.
Outros, mais ‘atentos’, perceberam, porém não souberam ou não puderam incorporar tal
‘diversidade’ no conteúdo ministrado.
A formação de profissionais para a saúde sugere importantes adequações curriculares,
pois os sinais de esgotamento são evidentes. Os avanços de uma sociedade globalizada
impõem novas formas de pensar e agir, sendo extremamente necessária a adoção de novos
modelos de formação profissional (ESPERIDIÃO; MUNARI; STACCIARINI, 2002;
CHIRELLI; MISHIMA 2003; FARIA; CASAGRANDE, 2004).
Como afirmaram Chirelli e Mishima (2003), o currículo do curso deve ter cunho
político, traduzir as diversas faces dos sujeitos que o constroem e dele participam, ancorando
as práticas pedagógicas eivadas das mais distintas visões de mundo, ideologias, culturas e
subjetividades, criando tensões entre as mesmas.
Trazida essa constatação para o estudo em foco, aparece clara a dificuldade (senão a
impossibilidade) dos estudantes indígenas desenvolverem plenamente a proposta curricular do
Curso de Enfermagem. Afinal, o currículo não previu nem considerou tamanha diversidade e,
porquanto, não contempla os conteúdos e procedimentos considerados essenciais para o
exercício profissional no interior de uma aldeia indígena. A atitude velada (e quiçá, até
ostensiva...) de tornar invisível a interculturalidade, compromete o alcance do trabalho
docente e, por conseguinte, a excelência do aprendizado. Nesse sentido, urge rever a estrutura
e o desenvolvimento curricular do Curso, de maneira que possibilite aos professores e alunos,
encaminhar de maneira adequada os conflitos, contradições e ambiguidades suscitadas no
convívio intercultural.

3.6 O PREPARO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS DOCENTES DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Ao analisar os resultados de algumas pesquisas no campo educacional, Candau (2011,
p. 248) conclui que “é muito frequente os professores afirmarem [...] que os dispositivos
pedagógicos mobilizados são padronizados e uniformes”. Ainda que já haja alguma
sensibilidade acerca do tema, as práticas cotidianas continuam um desafio a ser vencido.
O desempenho e o desenvolvimento profissional do professor encontram-se no centro
dos debates que tratam dos rumos da educação. Para Faria e Casagrande (2004), o professor
deve pautar suas ações na prática reflexiva, organizar uma pedagogia construtiva, criar
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situações que facilitem o processo ensino-aprendizagem de seus alunos. A formação do
professor baseada em uma concepção reflexiva traduz seu desenvolvimento para que este seja
capaz de ser autocrítico e realizar o julgamento de seu ensino.
Nesse sentido, a análise de Urquiza, Nascimento e Espindola (2011, p. 89) parece-nos
relevante:

Exige-se das universidades repensarem suas metodologias de ensino, superando a
fragmentação e questionando o saber academicamente sedimentado, que perpassa e
está subjacente em nossas práticas pedagógicas, objetivando o exercício constante
da interculturalidade.

É desejável que o trabalho docente seja direcionado para um processo formativo ético,
destituído de preconceitos, com qualidade técnica e profissional e, acima de tudo, com
percepção crítica da importância do ofício de enfermeiro indígena para a sua comunidade.
Kestenberg et al. (2006, p. 199) agregam a este propósito o aspecto da ciência
Enfermagem se constituir num “campo rico de experiências [...] a fim de contribuir para a
compreensão e desenvolvimento de inovadoras tecnologias de ensinar e aprender a dimensão
subjetiva e intrínseca do cuidado humano”. Para tanto, destacam a importância de
metodologias de ensino que possibilitem a transformação do discurso sobre o aspecto
relacional do cuidado em prática refletida.
A pesquisa buscou verificar acerca do preparo pedagógico e antropológico dos
docentes que compõem o Curso de Enfermagem, bem como quais são as práticas pedagógicas
adotadas por estes para o desenvolvimento das disciplinas sob suas responsabilidades.
Os docentes reconhecem que não têm o preparo suficiente, seja ele pedagógico ou
antropológico, para o atendimento de tais acadêmicos. Reconhecem também que a ciência
Enfermagem, por ser uma ciência do cuidar e envolver conceitos extremamente relevantes
para o seu desenvolvimento, como a visão holística do ser humano, na graduação já deveria
ter explorado esses aspectos antropológicos. Outra questão colocada é que, na pós-graduação
que visa formar não apenas pesquisadores, como também para o exercício da docência em
excelência, esses conceitos também deveriam ter sido abordados, pois os docentes entendem
que em sala de aula existe uma diversidade que precisa ser considerada. Houve também quem
ainda não tivesse tomado conhecimento que um de seus alunos era indígena e tal fato o fazia
trabalhar os presentes em sala de uma forma generalizada sem levar em consideração a
peculiaridade de cada um.
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No cenário que descrevemos, fica perceptível o reconhecimento dos docentes (em suas
falas!) quanto ao seu despreparo para o atendimento aos acadêmicos indígenas bem como
para a criação de metodologias que estimulem e favoreçam o seu processo formativo.
Os depoimentos indicam que tal despreparo desestimula a adoção de um novo fazer
pedagógico para atender às demandas indígenas que surgem e se materializam nas salas de
aula, laboratórios e corredores das universidades.
Vejamos dois depoimentos de professores em cujas salas existem estudantes indígenas:

Eu considero que meu preparo é insuficiente, não recebi nenhum preparo pra isso,
apesar de a nossa profissão envolver o cuidado e nesse cuidado temos que observar
o ser humano de forma integral, entendo que na graduação isso já deveria ter sido
abordado, e no mestrado, sendo que o objetivo é formar para a pesquisa e docência,
deveria ter sido elucidado, no entanto eu não tive nenhum contato com esse assunto
(Docente A).
Eu acredito que eu não estou preparada mesmo, pois hoje eu nem sabia que aluna
que está comigo é indígena, mas eu acredito que, traçando hoje uma assistência em
relação ao ensino ao aluno indígena, eu entendo que eu preciso mudar alguma
coisa que eu desenvolvi no passado, pois eu costumo considerar o aluno indígena
como outro aluno qualquer da minha sala e hoje eu tenho o entendimento que isso é
inadequado. Que existem diferenças antropológicas que devam ser compreendidas
no processo ensino-aprendizagem desse sujeito. No entanto reconheço que meu
preparo é muito deficiente (Docente C).

Os discursos evidenciam o despreparo para acolher os alunos indígenas em sala de
aula. E eles, o que dizem a respeito? Os alunos afirmam que os professores não estão
preparados para acolhê-los, quer seja no ponto de vista antropológico, quer pedagógico.
Os discentes indígenas questionaram ainda se seus educadores estão de fato
interessados e em condições de produzirem conhecimentos significativos que possam ser
efetivamente aplicados em suas realidades específicas, vale dizer, no ‘chão das aldeias’, como
pode ser ilustrado com os relatos a seguir:

Eu vejo que ainda falta bastante coisa para esses professores aqui. Principalmente
com relação ao conhecimento sobre a realidade dos povos indígenas, porque o que
a gente percebe, não só entre os professores, mas dentro da sociedade Porpuli 31, é
que existe um entendimento que generaliza os índios, eles confundem muito porque
quando se fala de indígenas, pra eles todos são iguais e a gente sabe que dentro da
sociedade indígena existem diferenças culturais importantes, pois cada povo é um
povo, cada povo tem uma tradição, uma cultura, uma língua e o que eles confundem
muito é justamente isso de que os índios são todos iguais. Então falta conhecer a
realidade dos povos indígenas e estudar um pouco mais sobre a sociedade indígena
do Brasil. Eu acho que é uma coisa fundamental, precisamos conhecer a nossa
realidade pra depois começarmos a falar da dos outros (Discente A).

31

Segundo o Discente A, tal termo é usado dentro de sua comunidade para se referir aos homens brancos.
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Eu acho que não tem uma preparação, pois eles não têm conhecimentos da nossa
cultura, temos muitas coisas dentro da comunidade indígena e quando a gente
chega aqui é tudo diferente, o modo que eles nos ensinam, a gente não consegue se
adaptar e acompanhar, eu encontrei um pouco de dificuldade com essa questão e
isso nos atrapalha um pouco e não conseguimos de imediato acompanhar como é o
processo aqui dentro (Discente B).

Ao reconhecerem seu despreparo, os professores reforçam a tese de que o programa de
ação afirmativa, especificamente o PROIND, implantado e desenvolvido na UFMT em Sinop,
ainda está muito aquém de suas metas. Há que se considerar que somente a implantação do
programa na Universidade, a aplicação de um vestibular específico para os indígenas, a
concessão de bolsas de auxílio permanência e a implantação de um PPAEIND não são
suficientes para viabilizar um processo formativo, pois como podemos observar na fala dos
docentes e discentes, restou explícito que a insuficiência de preparo afeta o ensino e a
aprendizagem.
Conforme destacaram Diniz e Vasconcelos (2004), não basta que os professores
apliquem metodologias e se balizem pelas diretrizes curriculares normatizadas. Eles também
precisam (re)interpretá-las a partir de suas próprias experiências cotidianas, num processo
reflexivo do ensino e de aprimoramento profissional. Os docentes são atores essenciais nesse
processo e devem primar pela capacidade de (re) invenção de seu próprio trabalho no intuito
de favorecer o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos.
Parece não haver dúvidas de que o preparo do docente se constitui em uma ferramenta
primordial no processo formativo dos acadêmicos. O uso da criatividade dentro da realidade
dos educandos e a articulação de metodologias que favoreçam o processo formativo são
responsabilidades do educador. Além de atender às orientações curriculares, o educador deve
possibilitar que os acadêmicos expressem suas percepções acerca dos conteúdos
desenvolvidos e das metodologias utilizadas e procurar incorporá-las (FARIA e
CASAGRANDE, 2004).
É neste ponto que queremos destacar aspectos significativos encontrados nos
depoimentos de docentes e discentes. Os professores se julgam “despreparados” e, de igual
forma, os discentes reconhecem esse “despreparo”. Há que se questionar quais são as raízes
ou os parâmetros dessa percepção.
As práticas escolares, profundamente arraigadas, “priorizam o comum, o uniforme, o
homogêneo, considerados como elementos constitutivos do universal, nesta ótica as
diferenças são ignoradas ou consideradas um problema a resolver”. Seria, talvez, um
subterfúgio: os professores se sentem “despreparados”, mas afirmam que “desconhecem a
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presença do indígena em sala”. A visão uniforme parece ofuscar a diferença (CANDAU,
2011, p. 241).
Nesse cenário, a afirmação de Duschatzky e Skliar (2000, p. 166) nos parece
relevante, quando os autores colocam que “a alteridade, para poder fazer parte da diversidade
cultural bem entendida e aceitável, deve despir-se, des-racializar-se, des-sexualizar-se,
despedir-se de suas marcas de identidade; deve, em outras palavras, ser como as demais.”
A modernidade aborda a diversidade de maneira que assimila tudo o que é diferente a
padrões unitários e a segrega fora da normalidade dominante, o que parece descrever o quadro
relatado pelos docentes e que, embora seja reconhecido pelos discentes, não lhes parece como
uma descaracterização cultural, mas apenas como uma questão de “simples despreparo”.
Não se trata de negar a igualdade e afirmar a diferença, mas sim de articular a
igualdade e a diferença de maneira que favoreça a “passagem da afirmação da igualdade ou da
diferença para a da igualdade na diferença” (CANDAU 2008, p. 49).
No cenário até aqui instituído, a advertência de Santos (1999, p.44) parece ecoar de
maneira positiva quando alerta que “Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos
inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. Nisto
se afirma o sentido da alteridade vez que “As pessoas querem ser iguais, mas querem ver
respeitadas suas diferenças”.
Em contrapartida, temos o discurso institucional que evidencia apenas o ato simbólico
de “abrir as portas da universidade para os indígenas” sem, contudo, articular de maneira
efetiva as condições para acolhê-los.
Questionamos os docentes se eles utilizaram o mesmo método ou sistemática de
avaliação para os acadêmicos indígenas e não indígenas e as respostas foram unânimes que
“sim, eu usei o mesmo método avaliativo”. Ressalvaram apenas os casos em que os
acadêmicos precisaram se ausentar por motivos culturais e que “se fosse um outro aluno, eu
não teria a mesma atitude”.
Indagados ainda sobre o desempenho dos acadêmicos indígenas, se comparados aos
demais estudantes, houve uma concentração de respostas com a percepção de que as
dificuldades podem estar relacionadas ao “ensino básico ineficiente” oferecido nas aldeias.

Eu observei uma deficiência, e pelo conhecimento sociopolítico que eu tenho, eu
acredito que o ensino básico que eles recebem ainda é muito deficiente, logo, eles
chegam à Universidade com deficiência por falta de acesso ao ensino de qualidade.
Associado a isso, podemos observar a questão da cultura diferenciada que, com
certeza, influencia negativamente no desempenho deles, logo, eu vejo que o
rendimento deles acaba sendo insuficiente (Docente A).
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Um relato destacou o bom desempenho e o esforço do acadêmico indígena:

Eu entendo que ele superou muito os outros alunos, logo eu não vejo diferença. Eu
não sei quais foram os motivos de reprovação desse aluno nos semestres anteriores,
mas com relação ao conhecimento, principalmente no momento da prática ele se
saiu muito melhor do que os outros alunos, então eu não vejo diferença. Eu vi que
realmente ele se esforçou e que ele era responsável o suficiente para o curso e para
o momento do curso em que ele estava (Docente B).

Uma terceira perspectiva foi levantada por um docente que disse “não se sentir à
vontade para fazer tal comparação”, uma vez que entende que as necessidades dos indígenas
são peculiares e distintas dos acadêmicos não indígenas, e que, por estarem num “mundo
distinto”, não seria legítima e objetiva tal comparação:

Eu vejo essa questão a partir de duas óticas distintas. Se eu compará-lo ao aluno
não indígena e estabelecer essa comparação de forma grosseira sem considerar
algumas particularidades, eu vou falar que ele é um aluno deficiente, que ele é um
aluno menos empenhado e quem tem um rendimento menor. Mas eu não posso
estabelecer essa comparação, por que ele é diferente e se ele é diferente eu tenho
que ser mais inequitativa nessa avaliação. Devo compreender que deficiência que
eu estou encarando como deficiência, de repente, é uma lacuna na significação do
conhecimento, então eu tenho que considerar que o aprendizado dele vai ser
diferente, que ele precisa de outra estratégia, então eu não posso simplesmente
compará-lo com o aluno não indígena, tenho que obrigatoriamente levar em
consideração que ele vem de um mundo totalmente diferente e são discrepante as
duas realidade (Docente C).

Como podemos observar, as colocações trouxeram diferentes visões acerca do
rendimento acadêmico dos indígenas. Não podemos afirmar de maneira contundente que os
estudantes indígenas apresentam um rendimento “menos expressivo” ou ‘inferior”, quando
comparados aos demais. Nem é essa a pretensão. O fato de os alunos indígenas apresentarem
dificuldades de aprendizado e de serem oriundos de um ensino básico insuficiente, não deixa
de ser verídico. Porém, existem outros fatores que contribuem para configurar tal
desempenho. A percepção de que o aluno indígena não difere dos demais talvez seja a menos
adequada, uma vez que tal homogeneização desconsidera as especificidades evidentes - quase
gritantes, no contexto do curso de Sinop. É preciso assumir que a sua realidade é específica
demais para ser ignorada ou, opostamente, para ser tratada como um empecilho insuperável.
Outra questão abordada tratou do conhecimento dos professores em relação à saúde
indígena em particular. Questionamos sobre como avaliavam seus conhecimentos sobre o
tema, os docentes, embora sejam enfermeiros, declararam ser “ainda muito deficiente”.
Houve entrevistado que atribuiu essa lacuna à falta de “estímulo prévio”, por parte da
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coordenação do curso e da própria instituição. Outro docente avaliou que seu conhecimento é
“basal”, e traduziu: “tenho conhecimento do senso comum”. Um terceiro entrevistado relatou
ter feito uma visita a CASAI, para “compreender um pouco sobre as dificuldades de saúde
existentes nas comunidades indígenas”, mas que, após essa visita, “não teve mais contato”.
Houve também quem reconhecesse que seu conhecimento de fato é insuficiente e imputou à
Universidade o dever de promover capacitações necessárias para os docentes, uma vez que se
propõe a receber os acadêmicos indígenas.
Os relatos abaixo sintetizam algumas das percepções expostas:

Meu conhecimento é muito insuficiente com relação à saúde indígena. Apesar de ser
uma cultura brasileira, em minha graduação não tive nenhuma abordagem neste
aspecto, muito menos no mestrado, o pouco que eu sei veio do ensino básico na
disciplina de história. Eu entendo que esse assunto é muito importante pra minha
profissão, mas eu não me sinto preparada para lidar com pessoas indígenas, por
que eu não tenho conhecimento sobre os hábitos deles, sobre os aspectos dos
profissionais que lidam com eles, eu não sei te dizer nada a respeito (Docente A).
O único conhecimento que eu tenho nesse sentido veio de uma visita que eu fiz a
CASAI, eu conheci a estrutura, conversei com alguns funcionários e com alguns
indígenas que estavam ali, mas depois disso eu não me aprofundei no assunto. O
que me ficou claro é que existia uma dificuldade de acesso muito grande aos
serviços de saúde principalmente pela localização da aldeia e que eles precisam
fazer esse serviço por avião, é esse conhecimento que eu tenho (Docente B).

Faria e Casagrande (2004) discorrem sobre a formação de professores para a
Enfermagem, e sugerem que o questionamento central deva recair sobre o perfil dos
profissionais para atender às expectativas traçadas para a educação pós-moderna. O
reconhecimento de outras realidades constitui fator primordial para o favorecimento do
processo ensino-aprendizagem de seus alunos, uma vez que tal fato assegura a efetividade de
saberes e competências essenciais à prática docente. A articulação de métodos que busquem
trazer para o cotidiano das salas experiências diversas contribui para o aprendizado
integralista e para a formação de qualidade.
Ao que tudo indica, o desinteresse pela temática da saúde indígena (e de outros temas
correlatos) advém de um processo formativo (na graduação e pós-graduação) que sequer
mencionou as questões de saúde voltadas para outra sociedade que não a dos brancos.
Quando tratamos das questões relacionadas ao currículo do curso, percebemos que o
Curso de Graduação em Enfermagem da UFMT, em Sinop, não contempla os aspectos
ligados à saúde indígena, seja nas disciplinas obrigatórias ou optativas. A legislação de saúde
vigente no Brasil prevê a saúde indígena como uma das prioridades do Sistema Único de
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Saúde (SUS), conforme a Lei n.º 9.836, criada em 1999 (conhecida como Lei Arouca32).
Deixa evidentes as ações de prevenção, promoção e recuperação de saúde e a obrigatoriedade
do SUS em articular tais ações (PONTES; STAUFER; GARNELO, 2012).
Desse modo, as universidades devem estar articuladas com o sistema de saúde a fim
de perscrutar o conceito, as diretrizes e os objetivos do SUS, tal como consta na Constituição
Federal, na Lei Orgânica da Saúde, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(CECCIM; FERUERWERKER, 2004).
As ações que viabilizam a assistência à saúde dos povos indígenas devem ser
desenvolvidas de forma integrada, com a participação dos diferentes atores sociais, buscando
atingir maior efetividade na assistência, conforme consta na reformulação geral da Reforma
Sanitária (CHAVES; CARDOSO; ALMEIDA, 2006). Ora, tal afirmação não exclui os
docentes que participam do processo formativo de profissionais que futuramente poderão
atuar nessas comunidades.
Logo, é possível deduzir que ao formarmos profissionais enfermeiros, sejam eles
indígenas ou não, sem ao menos inteirá-los de tal temática, não estamos contribuindo para a
formação de profissionais comprometidos com a assistência à saúde de povos menos
favorecidos, como é o caso dos indígenas.
O aspecto verificado em seguida foi a percepção sobre eventuais diferenças entre o
processo de aprendizagem dos acadêmicos indígenas e dos demais. As respostas dos docentes
destacaram a “linguagem” como um dos fatores que os diferencia, especialmente por serem
mais “retraídos” e por “não explicitarem seus anseios e dúvidas”. Uma segunda diferença
estaria relacionada aos próprios protocolos do PROIND, uma vez que “embora não tivesse
sido orientada a esse respeito, ficava claro que não podia cobrar tanto desse aluno”, pois
caso fosse reprovado “poderia perder a bolsa auxílio”.
32

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em 1986 e coordenada pelo Dr. Sergio Arouca, então
presidente da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), foi um evento fundamental para a reformulação da Política
Nacional de Saúde (PNS), ao aprovar as diretrizes básicas da reforma sanitária brasileira a ser implementada
com o SUS. Essa conferência foi uma etapa importante de um processo de articulação nacional, promovido por
atores os mais diversos, vinculados ao chamado Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, iniciado nos anos
70 e que formulou os princípios e diretrizes da reforma setorial no Brasil. Como parte desse movimento,
constituiu-se, nos anos 80, o Movimento Sanitário Indigenista (MSI), também composto por profissionais de
diferentes áreas, que militavam pelos direitos das populações indígenas, entre eles o direito à saúde. Essa dupla
militância – sanitária e indigenista – possibilitou a inclusão da questão da saúde indígena na agenda de reforma,
com a realização, concomitante à 8ª CNS, da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos Povos Indígenas.
A 8ª CNS referendou a recomendação, discutida e aprovada pela Subconferência sobre a saúde indígena, de que
esta deveria ser coordenada pelo MS, por meio de um subsistema de serviços de saúde vinculado ao SUS. A 9ª
CNS, de 1992, resgatou tal recomendação ao aprovar o Modelo de Atenção à Saúde Indígena diferenciado e a
indicação de realização da 2ª Conferência Nacional de Saúde dos Povos Indígenas (CNSPI), que viria a
acontecer em 1993 (CHAVES; CARDOSO; ALMEIDA, 2006, p. 296).
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Por fim, um aspecto verbalizado por um docente trouxe o fator “aprendizado
significativo” como aspecto interveniente no processo ensino-aprendizagem desse aluno:
Eu acredito que existam diferenças nítidas em relação ao aprendizado, por que
quando a gente fala de aprendizado significativo, a gente assimila aquilo que é
importante para nossa realidade, pois o aluno vai filtrar muito desse conhecimento
e armazenar aquilo que faz sentido para realidade dele, então quando falamos de
aprendizagem, a gente tem que abordar o conhecimento de tradição conhecimento
que o aluno traz, valorizando o conhecimento que ele tem e o sentido que ele atribui
a essa experiência. Em que momento que nós fazemos isso com o indígena? Eu não
sei o que ele traz de conhecimento de cultura, de valores de vida, referenciais. É um
memorial muito diferente que ele construiu se comparado aos outros alunos e como
são pessoas menos relacionais, por que eles estão em um ambiente mais inóspito,
pois eles são minoria, são diferentes e automaticamente eles se retraem e não
colocam essa bagagem em sala de aula e eu, professora, acabo tendendo a
valorizar as experiências dos outros que culturalmente são diferentes da deles,
então eu compreendo que para eles o sentido desse conhecimento é diferente, logo,
se não faz tanto sentido pra ele, como ele constrói esse conhecimento ocidental e
tradicional que eu estou passando, que concepção que ele faz? Eu não consigo ver
que seja a mesma concepção que aluno não indígena (Docente C).

Os discentes apresentaram relatos divergentes entre si ao tratarem desse quesito.
Verificamos que alguns levaram em consideração apenas os aspectos metodológicos adotados
em sala de aula, isso é, consideraram “que eles precisam se submeter às mesmas atividades
propostas aos alunos não indígenas”. Em contrapartida, houve relatos de acadêmicos que
disseram perceber a diferença no processo de aprendizado, dada a precariedade do ensino
básico oferecido na comunidade indígena, que “ainda é muito fraco”.
Dois relatos denotam tal panorama:

Em relação à formação, eu vejo que não, porque tudo o que os alunos não
indígenas fazem eu como indígena tenho que fazer. Então eu não vejo nenhuma
diferença, eu entendo que segue uma linha pra todos. A universidade vê que todos
que estão aqui têm capacidade pra fazer, então não vejo diferença (Discente A).
Eu percebo muita diferença. No aspecto de conhecimento, pois o aluno indígena, ele
não vem bem preparado para entrar na universidade. A preparação anterior, ou
seja, na educação básica ainda é muito deficiente e isso implica no desenvolvimento
do curso superior, pois quando ele chega à universidade ele tem muita dificuldade
para conseguir acompanhar (Discente C).

A pesquisa buscou elucidar também os aspectos ligados ao relacionamento
profissional e pessoal entre docentes e acadêmicos indígenas. Os docentes consideram que
tiveram um bom relacionamento com os acadêmicos indígenas. Entre os relatos, destacamos
um que atribuiu o bom relacionamento às “concessões” que fez aos indígenas, sendo
“flexível” em momentos em que os acadêmicos precisavam se ausentar das aulas para
atenderem suas comunidades. Em outro relato, o docente ponderou que, devido à
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“característica da disciplina”, conseguiu ter um contato mais próximo com o aluno, uma vez
que demandava o ensino teórico e prático. O relato abaixo ilustra essas percepções:

Eu tive uma boa experiência, pois eu me preocupei em estimular perguntar o que
ele achava no intuito de fazê-lo participar, procurei ser compreensiva na questão de
datas comemorativas e tentar fazer outras atividades para que ele não perdesse
aquele conteúdo, pois, pelo que eu entendi, eu não tinha muita escolha, ele ia faltar
mesmo aquela aula, por causa daquela data que ele precisava estar na tribo, então
eu considero que tive um bom relacionamento (Docente A).

Em um dos relatos, um docente mostrou-se preocupado quanto ao modo correto de
tratar dessa diversidade, como podemos observar abaixo:

Talvez eu não esteja preparado para tratá-lo de uma forma diferenciada, então o
meu relacionamento acaba sendo um relacionamento como seria com qualquer
outro aluno. Um relacionamento de construção, de cobrança por que esse é um
caminho que eu ainda estou começando a trilhar, acho que eu ainda não achei esse
meio termo com o indígena, eu ainda não tenho uma atitude afirmativa (Docente C).

Conceber que as relações têm sido “satisfatórias” ou traduzi-las em “um bom
relacionamento” só reafirma as relações de poder, bem como a invisibilidade dos conflitos
existentes.
Ao tratar do contato e intercâmbio entre as culturas, Walsh (2009, p. 4) examina a
interculturalidade e os limites da perspectiva relacional. Para a autora, o problema se traduz
em ocultar os conflitos e as relações de poder e de dominação existentes no contato. A
interculturalidade relacional “limita o contato e a relação – muitas vezes a nível individual encobrindo ou deixando de lado as estruturas da sociedade posicionando as diferenças
culturais em termos de inferioridade ou superioridade”.
Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 1404) apontam aspectos a serem considerados se nos
dispusermos a oferecer uma educação de qualidade no ensino superior:

Como a vinculação entre educação, trabalho e práticas sociais deve ser meta da
educação superior, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as diretrizes do SUS
constituem-se em referência para propor o perfil profissional a ser formado, as
oportunidades e os fatores de exposição à aprendizagem, o projeto políticopedagógico, a organização e a orientação do currículo e das práticas de ensino, a
produção de conhecimento e as relações estabelecidas pela escola com o sistema de
saúde local.

Como é possível perceber, também esse aspecto poderá ser aprimorado no curso para
não pôr em risco o próprio conceito de inclusão apregoado pelo PROIND.
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3.7 A INTERCULTURALIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO
Ainda que os debates acerca da interculturalidade sejam recentes, “a questão do
encontro e do conflito entre culturas é antigo”. Conflitos que, em muitos casos, têm sido
resolvidos a partir de “perspectivas etnocêntricas, que pretendem impor o próprio ponto de
vista como o único válido” (FLEURI, 2003, p. 18).
De igual modo, Walsh (2009, p.1) alerta que o tema “interculturalidade” tem estado
presente nos debates atuais, e isso é positivo, porque sugere a tomada de consciência e o
reconhecimento da diversidade cultural. No entanto, também pode ser negativo quando se
expressa apenas como “um novo multiculturalismo, isentando-o assim, de qualquer sentido
crítico, político, construtivo e transformador”.
Em um texto anterior, publicado em 2008, Walsh já advertia que a interculturalidade
só pode ocorrer a partir do intercâmbio efetivo entre sujeitos, saberes, conhecimentos e
práticas culturalmente diferentes. Para ela, a interculturalidade é um espaço relacional
dinâmico e permanente, em que a comunicação respeitosa ancora as relações simétricas e
busca desenvolver um novo sentido para a diferença. Por isso, ainda é uma meta a ser
alcançada33.
Candau (2011), por sua vez, enfatiza o aspecto interativo da interculturalidade que se
configura a partir da inter-relação de grupos socioculturais distintos presentes em uma
determinada sociedade. Logo, o olhar intercultural procura estimular o diálogo entre
diferentes atores sociais, viabilizando a troca de saberes e conhecimentos assumindo as
tensões e conflitos que emergem deste debate.
Embora a dinâmica que ocorre nas relações sociais de diferentes grupos culturais
estejam atravessadas por questões de poder, o convívio na interculturalidade caracteriza-se
como um elemento relevante no processo formativo dos discentes indígenas. As relações
socioculturais que se desenvolvem dentro e fora dos ambientes escolares, entre acadêmicos
indígenas e não indígenas, bem como entre docentes e discentes indígenas, constituem-se em
um componente importante para sua formação.
Diante disso, perguntamos também aos docentes como eles caracterizariam o
relacionamento dos estudantes indígenas em sala de aula e nos demais ambientes educativos.
As respostas trouxeram um componente importante para nossa análise. Os docentes
33
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registraram que, embora não houvessem se deparado com situações de “segregação”,
percebiam que os acadêmicos indígenas se mostravam deveras “retraídos” quando em
contato com os colegas não indígenas. Que “costumavam se agrupar” e “ajudavam-se
mutuamente”. Um depoimento ressaltou o fato de serem “introspectivos” e que, talvez, essa
fosse uma “característica da personalidade indígena”. Por fim, um depoimento que os
consideram “pessoas bem calmas” e que “procuram não tumultuar a aula”, por isso “se
mostram quietos e não verbalizam com frequência”.
Os relatos abaixo melhor exemplificam as colocações:

Eu observei uma certa retração deles, eles acabam se relacionando com um ou dois
colegas, não tem um circuito social amplo e fora de sala de aula eles acabam se
agrupando com os outros indígenas, e mesmo que estes não sejam do mesmo
semestre ou da mesma sala, eles procuram andarem juntos e parecem se ajudar
(Docente A).
Apesar de me deparar com alguns questionamentos com relação à bolsa que eles
recebiam e aos tutores destinados só a eles, são pessoas bem introspectivas que,
pelo que eu vi nos corredores se relacionava mais com os outros colegas indígenas,
mas são pessoas que, apesar de relacionarem mais entre si, no tratamento com os
colegas não indígenas, eu via uma relação bem tranquila por que eles são pessoas
calmas, procuram não tumultuar a aula e tratar as outras pessoas com respeito,
isso chamava atenção, eles tratavam as pessoas com muito respeito, com licença!,
muito obrigado!, e hoje eu vejo que eles são muito tímidos, porém, muito educados
(Docente D).
O aluno que eu acompanhei era um pouco mais retraído e quieto. Eu tive outra
experiência quando eu tomei conhecimento de uma aluna indígena que segundo sua
professora, a mesma era introvertida e ficava muito quieta em sala de aula, pois ela
não tinha muito espaço para falar e que sua professora, em uma visita à aldeia, a
viu na comunidade e se surpreendeu porque lá ela falava, se colocava de uma
maneira clara e totalmente diferente de como ela se comportava timidamente no
ambiente da Universidade (Docente E).

Os discentes reconhecem em suas falas que, de fato, se mostram mais “tímidos” e que,
às vezes, preferem estar com os “colegas indígenas”. Essa forma de expressar o
pertencimento pode ser modificada com o tempo e “adaptada para ficar ainda melhor”.
Reconhecem que, embora a timidez e a pouca integração sobressaiam, “até o momento não
encontraram nenhuma situação de discriminação”.

Nós indígenas somos um tanto tímidos. Temos um pouco de dificuldade em se
adaptar em novos ambientes, logo quando chegamos, temos dificuldades pra fazer
amizades, somos restritos e preferimos ficar mais com grupos de indígenas. Mas aos
poucos a gente vai se adaptando (Discente C).
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Os depoimentos acima lembram-nos Bosi (2004), quando discute a demarcação de
territórios e a autonomia cultural indígena. A sociedade ainda se mostra alheia ao assunto e,
consequentemente, não destina espaços e tempos para o debate das relações interculturais. Por
se tratar de uma sociedade excludente, a retirada dessa agenda do debate nacional transforma
o índio em uma presa que é forçada a isolar-se do predador para defender sua cultura e sua
sobrevida.
Outro argumento é desenvolvido por Fleuri (2003), ao advertir que o ato de
estereotipar comportamentos está no cerne do problema do reconhecimento cultural. Quando
os olhares se voltam apenas para focalizar as manifestações externas e particulares dos
fenômenos culturais, deixam de valorizar o sujeito que produz tal manifestação e não
conseguem compreender a densidade, a dinamicidade e a complexidade dos significados que
eles tecem.
Embora na fala dos discentes tais comportamentos “retraídos” possam ser passageiros
no processo de ambientalização, é evidente que a liberdade de serem eles mesmos e de
exercerem a alteridade ainda não é plena. Ou, nas palavras de Meliá, “no processo de
educação escolar indígena a perda da alteridade e a dissolução das diferenças são sentidas
como ameaças reais, prementes e iniludíveis” (MELIÁ, 1999, p.11).
Ao tratarmos da interculturalidade, perguntamos acerca do “exílio” cultural e social a
que os alunos se submetem no escopo de cumprirem as exigências requeridas pelo curso.
Questionamos os docentes e discentes se os mesmos consideravam que a distância, a solidão,
a língua, etc. dificultavam o desempenho dos acadêmicos no curso.
Todos, de forma uníssona, concordaram que a vivência em um ambiente distinto
atrapalha o desempenho. As respostas dos docentes indicam que o exílio social e cultural seria
um dos fatores que intensifica as adversidades encontradas pelos indígenas na Universidade.
O fato de se apresentarem “retraídos”, assumirem uma posição de “observação” e até
mesmo uma “posição passiva nas relações” seria indicador dessa dificuldade.
Um depoimento ressaltou que o distanciamento dos indígenas do seu meio cultural
poderia levar à perda de alguns costumes próprios da comunidade de origem:

Eu penso que o exílio cultural afeta negativamente a vida do acadêmico aqui, pois
da mesma maneira que o aluno tem a oportunidade de aprender coisas novas nessa
vivência fora da aldeia, ele também está perdendo a convivência e muitas vezes,
perde até de praticar alguns rituais da cultura (Docente B).
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De modo convergente o relato de um acadêmico corrobora a visão docente acerca do
distanciamento cultural:

O desempenho como acadêmico não atrapalha, mas é um pouco negativo porque o
indígena acaba perdendo algumas características da cultura. O tempo que ele fica
fora da aldeia perde alguns costumes, por exemplo, alguns deixam de falar a língua
materna, perde bastante coisa com relação à cultura e aos rituais (Discente C).

O distanciamento de suas comunidades e de suas tradições, entre outras coisas, é
interpretado com um evento negativo, que influencia o processo formativo, pelas mudanças
que afetam o comportamento dos indígenas.

Influencia sim por que além de se depararem com referenciais científicos que para
eles são referenciais totalmente novos, eles têm que fazer uma adaptação e entender
como que eles podem assimilar e desenvolver esse conteúdo. Além disso, tem a
questão da adaptação social, pois como eu posso conviver bem com pessoas que
tem hábitos diferentes, valores e crenças diferentes? E a adaptação em outro espaço
sempre é muito traumática. Para se adaptar o individuo passa por um período
caótico e depois se reorganiza mentalmente pra continuar e enfrentar aquele
período. Para essas pessoas que saem de uma realidade muito peculiar e passam a
ter que engolir outros referenciais de vida quando vêm para universidade, eu
acredito que o trauma e o impacto psicológico sejam muito maiores, tenha uma
repercussão negativa nessa ambientação e isso influencia negativamente na
formação (Docente C).
No início tivemos muita dificuldade na adaptação dentro da sociedade, a violência
que a gente vê nos limita. Às vezes a gente via carro batido, a televisão passando
pessoas com fraturas, isso nunca tínhamos visto e aí acaba fazendo com que a gente
se preocupe mais, tudo isso atrapalha, o medo de conviver aqui dentro e porque a
gente anda na aldeia despreocupado, é bem diferente e pra mim tudo influencia de
forma negativa. Saudades da família, amigos, a cultura diferenciada (Discente B).

A questão do distanciamento foi levantada tanto pelos docentes quanto pelos
discentes. A distância familiar causa momentos de tristeza e dificuldades para os discentes,
interferindo no processo de formação e no desempenho acadêmico. Abaixo temos dois relatos
que exemplificam tal cenário:

Eu acredito que sim, pois para concluir um curso superior, o indivíduo precisa
passar por diversas etapas e para concluí-las com tranquilidade é necessário que
este esteja bem e como alguém se sente bem fora de seu habitat e longe de seus
familiares? E aqui em Sinop a gente percebe que os alunos têm dificuldade na
adaptação. Eu creio que eles se sentem exilados, por que tudo aqui é muito diferente
e se o indígena começa a se sentir no mundo que não é dele a formação pode até
perder o sentido. Teve um indígena na Enfermagem que abandonou o curso por que
não se adaptou a cultura e ao ambiente universitário e voltou pra sua etnia
(Docente D).
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No meu caso, o que atrapalhou foi a questão familiar porque o estudante indígena
que vem pra cá geralmente é casado e tem filhos e a saudade é grande e a bolsa que
o programa fornece dá somente para nos manter e se for trazer a família fica mais
difícil, é melhor deixá-los na aldeia porque a comunidade ajuda (Discente A).

Destacaremos aqui, mais uma vez, algumas proposições de Candau voltadas à
superação do ‘exílio’ cultural para grupos minoritários. A primeira diz respeito à necessidade
de desconstrução do pensamento etnocêntrico impregnado nas relações sociais, como forma
de promoção de educação intercultural. A segunda refere-se à articulação entre igualdade e
diferença que supõe o reconhecimento e a valorização das culturas. Por último, o resgate dos
processos de construção das identidades culturais, tanto em nível pessoal quanto em nível
coletivo. Daremos destaque a esse último desafio - o resgate - por entendermos que é
requerido tanto pelos estudantes quanto pelos docentes do curso. Todos parecem concordar
com Candau que “é muito importante esse resgate das histórias de vida, tanto pessoais quanto
coletivas, e que elas possam ser contadas, narradas, reconhecidas, valorizadas como parte do
processo educacional” (CANDAU, 2008, p. 53).
Esse enfoque sugere às instituições que acolhem estudantes indígenas a urgente
necessidade de desenvolver estratégias de fortalecimento dos grupos sociais minoritários,
afim de que estes lutem pela igualdade e desconstruam o atual quadro de discriminação. É
notório que o resgate da cultura indígena no contexto específico desses acadêmicos
contribuirá significativamente para amenizar o exílio cultural e social.
Diante de tantos elementos abordados, cenários traçados e percepções levantadas,
finalizando a abordagem, perguntamos aos docentes e discentes sugestões e medidas a serem
adotadas para facilitar o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes indígenas no curso.
As respostas se estenderam desde a melhoria do ensino básico nas aldeias, fator que,
segundo os professores, facilitaria o desempenho dos acadêmicos, até a valorização das
culturas indígenas no intuito de expandir o debate e evidenciar a presença dos alunos
indígenas na Universidade. O preparo pedagógico dos docentes foi reafirmado como uma
questão que facilitaria muito a formação dos acadêmicos indígenas. A adoção de uma
estratégia de acompanhamento aos estudantes e de uma avaliação específica do aprendizado
também foram propostos.
Os dois segmentos pesquisados conferiram bastante ênfase também à melhoria do
apoio institucional disponibilizado aos estudantes indígenas, com destaque para a questão da
moradia estudantil, fator que, segundo eles, tornaria a adaptação menos traumática. A
disponibilização de um local de apoio para receber os familiares e visitantes das comunidades
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também mereceu indicação. No âmbito institucional, foi proposta ainda a organização de
“espaços de discussões”, para ampliar o debate e superar a invisibilidade e o anonimato dos
indígenas. Uma melhor articulação da Coordenação de Articulação com Estudantes de
Graduação e Pós-Graduação (CARE), no atendimento desses acadêmicos, favoreceria a
ambientação e inclusão.
No âmbito da sala de aula, propôs-se a articulação de conteúdos que tragam a vivência
indígena, fazendo com que todos se sintam à vontade em verbalizar seus medos, anseios e
experiências. Indicou-se também que se estabeleçam estratégias que favoreçam a saída do
acadêmico indígena para suas comunidades em momentos importantes como as festas,
funerais e situações de doenças. As visitas a CASAI poderiam também ser oportunidades para
reconhecer a realidade e as necessidades de saúde vividas pelas comunidades indígenas.
Propuseram ainda a organização de estágios supervisionados nas comunidades, ou seja, à
incorporação no PPC de um “internato” em comunidades indígenas, como uma estratégia de
avaliação e de articulação de conhecimentos e de vivências.
Outro fator relevante levantado pelos docentes e discentes diz respeito ao apoio
financeiro para a sua manutenção fora de suas comunidades.
Foi sugerida uma maior articulação entre a UFMT a FUNAI e a FUNASA como
forma de otimizar medidas que interfiram no cotidiano dos acadêmicos indígenas.
A respeito das contribuições dos docentes, destacamos, a seguir, quatro depoimentos
que apontam sugestões concretas para o aprimoramento dessa iniciativa no âmbito da
Universidade:
Creio que um fator importante seria a oferta de um ensino básico de qualidade para
os indígenas, pois isso facilitaria todo o processo de formação, uma vez que estes
chegariam aqui com uma bagagem maior. A questão da realização de eventos que
priorizassem a inserção das temáticas indígenas, na formação do profissional
enfermeiro. Fazer a comunidade educativa compreender que a presença do
indígena precisa ser valorizada e que precisamos saber lidar com a diferença de
cultura. Uma melhor articulação entre os conteúdos ministrados e a vivência
indígena e mais discussões o que faria com que os estudantes indígenas se sentissem
mais a vontade em verbalizar suas carências (Docente A).
Preparo pedagógico por parte dos docentes e que os professores se inteirassem
mais acerca da cultura indígena (de qual tribo o aluno vem; como é o sistema na
aldeia? quais os cuidados que eles oferecem na aldeia? quais as ervas que eles
utilizam? como é o acesso à saúde?) para que nós pudéssemos contextualizar
melhor em sala de aula. Proporcionar visitas à casa do índio para que os alunos
entendam como funciona o sistema de saúde indígena. Quem sabe em eventos do
curso inserir discussões e apresentações culturais onde o indígena pudesse ver sua
cultura sendo valorizada e principalmente relação aberta entre alunos e professores
e outros órgãos responsáveis e hierarquicamente superiores (Docente B).
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Uma melhor articulação através da CARE, que é um órgão da Universidade que
trata justamente da ambientação do aluno, adaptação e a permanência desse aluno
na universidade por que a própria CARE não tem ainda qualquer tendência a olhar
para o indígena como uma população diferenciada. Moradias específicas de junção
dessas pessoas que têm culturas parecidas, e isso ajudaria na ambientação, além
disso, a criação do internato onde o aluno desenvolva os estágios dentro da
comunidade indígena, pois seria uma estratégia de avaliação, se ele está
conseguindo aplicar os conhecimentos científicos da Enfermagem, do cuidar técnico
nesse ambiente que é a vida dele e talvez fosse uma forma também de facilitar pra
ele explorar esse conhecimento que adquiriu aqui na Universidade, estando ainda
sob a orientação dos professores (Docente C).
Nós, professores, precisamos estar a par dos assuntos relacionados à diversidade,
teríamos que saber mais sobre esses grupos, não só os indígenas, mas os
minoritários, porque a universidade precisa ser um universo diversificado de
pessoas, a gente fala muito de diversidade, de pluralidade e de acolher o diferente,
mas na prática a gente é muito fechada e estamos muito longe disso. Outra coisa é
uma gestão que estivesse mais orientada, mais atualizada dessas questões, esta
poderia trabalhar melhor estas questões com esses professores, instrumentalizá-los
para esse atendimento (Docente E).

Os alunos indígenas também propuseram medidas que, em suas concepções,
facilitariam o seu processo formativo. Convergindo com as indicações dos docentes,
indicaram a disponibilização de uma moradia específica e a viabilização da estadia para
familiares.
A criação de um “espaço aberto para as discussões” para sair do “anonimato social”,
também foi proposta por um acadêmico.
Quanto à participação da FUNAI, todos concordaram que é a instituição que “mais se
preocupa” com o Programa, mas que ainda “falta comunicação” entre ela e a Universidade.

Um espaço a fim de mostrar para comunidade acadêmica que nós estamos aqui e
que estamos interessados em estudar, em trabalhar, em vencer, mais espaço para
mostrar o nosso trabalho, a nossa cultura pra gente se sentir mais a vontade e esse
espaço teria que existir não só aqui na universidade, mas em todos os lugares.
Queremos ensinar a nossa cultura da mesma forma que a gente aprende a cultura
daqui, para que as pessoas pudessem conhecer como é a nossa realidade porque
muitos pensam que o indígena fica lá só pescando e a gente tem outras necessidades
na aldeia e estamos aqui para nos preparar e ajudar a nossa comunidade e isso
precisa ser passado para as pessoas que conhece o indígena só no livro porque na
realidade é bem diferente (Discente B).
Talvez se houvesse um local para que os indígenas pudessem ficar juntos, para se
ajudarem, pois nós viemos para cá e tudo é muito difícil. A gente mora em casa
alugada, o aluguel é muito caro e temos que nos manter com uma bolsa mínima e
fica muito difícil pra nós e cada um tem que aprender a se virar sozinho e no
começo é bastante difícil a gente se virar sozinho, pois lá nós vivemos em
comunidade (Discente C).
Creio que a princípio seria a permanência da família mais próxima, isso seria o
ideal pra conseguir levar o curso. Outra coisa é que houvesse mais comunicação
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entre Universidade e FUNAI, pois a FUNAI tem uma participação importante na
nossa formação e se preocupa de fato conosco (Discente A).

Embora saibamos que a ideia de uma formação intercultural está presente nas políticas
públicas e que resulta das lutas dos movimentos sociais, ela só terá significação, impacto e
valor quando for assumida efetivamente e de maneira crítica. Só assim ela terá forças para
intervir na refundação das estruturas e na reordenação da sociedade que racializa, inferioriza e
desumaniza o outro, ou seja, na matriz que fundamenta a colonialidade do poder (WALSH,
2009, p. 2).
Como as ações afirmativas devem levar ao “empoderamento” das pessoas e grupos
beneficiados, é necessário que as estratégias para as suas implementações sejam
constantemente avaliadas. No cenário avaliado neste estudo – o Curso de Graduação em
Enfermagem em Sinop, faz-se oportuna a preocupação de Santos (1999, p. 44) quando alerta
que “[...] a política de igualdade que desconhece ou descaracteriza a diferença converte-se
contraditoriamente numa política de desigualdade. Uma política de igualdade que nega as
diferenças não inferiorizadoras é, de fato, uma política racista”.
Em síntese, ainda há muito que debater a respeito das estratégias de ensino e
aprendizagem e dos projetos políticos pedagógicos das instituições formadoras, especialmente
daquelas que se abriram para acolher estudantes indígenas.
No contexto de Sinop, esse debate está apenas começando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação está vinculada aos constantes movimentos e transformações que ocorrem
nas sociedades. No que diz respeito às sociedades indígenas contemporâneas, tal relação
agrega características e especificidades muito peculiares, uma vez que a introdução da
educação escolar, especialmente a de nível superior, representa um fato novo e pouco
pesquisado.
De igual forma, no âmbito das Universidades, a presença de estudantes indígenas
também representa uma novidade. Com ela, novos desafios são colocados para viabilizar a
sua participação, bem como a preparação de toda a comunidade educativa, especialmente dos
professores que assumem o seu processo formativo. Nesse sentido, a inclusão de estudantes
indígenas nos cursos superiores supõe o repensar, o reinventar da relação entre educador e
educando.
Dentre os diversos depoimentos e argumentos apresentados pelos sujeitos envolvidos
no Programa de Inclusão Indígena da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
Universitário de Sinop, relacionamos a seguir, a título de arremate, algumas conclusões.
Tal ingresso formal de índios em cursos universitários, quando analisado por lentes
mais cuidadosas, deixa evidente uma exclusão, ora velada, ora explícita, que se expressa nos
currículos dos cursos, nos ambientes educativos e nos espaços de socialização.
A presença de estudantes que integram o Programa de Inclusão Indígena – “Guerreiros
da Caneta”, no campus da UFMT em Sinop, trouxe diferentes impactos e pode ser analisada
sob múltiplas perspectivas.
A nosso ver, no contexto específico do Curso de Enfermagem, ainda que se apregoe a
inclusão, persistem atitudes de preconceito, exclusão e segregação aos indígenas. A inclusão
indígena supõe uma Universidade preparada para receber a todos: com um projeto pedagógico
adequado, com a qualidade desejada e com o imprescindível fortalecimento da identidade
cultural dos que dela participam. Logo, é preciso que a Universidade crie condições e
situações em que os professores e estudantes percebam os limites e as possibilidades, os
prazeres e as dificuldades de conviverem quotidianamente com a diversidade no intuito de,
como bem coloca Duschatzky e Skliar (2000, p. 163) “desconstruir os discursos sociais que se
revestem com novas palavras, se disfarçam com véus democráticos e se acomodam sem
conflito às intenções dos enunciadores do momento”.
Muitas das conquistas da sociedade brasileira são resultados das reivindicações dos
movimentos sociais, por pressão e por convencimento dos poderes instituídos. O acesso de
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indígenas aos cursos superiores pode ser incluído no rol dos direitos conquistados ou
reconquistados em decorrência do enfrentamento às normas estabelecidas. Do ponto de vista
simbólico, como sugere Pereira (2011), as políticas de ações afirmativas fizeram com que o
lugar que a burguesia julgou inviolável, se quebrasse. E isso é um bom começo! No entanto, é
preciso se consolidem e frutifiquem.
No contexto especifico da UFMT em Sinop, há ainda muito a ser feito e construído no
sentido de universalizar efetivamente a oferta da educação superior de qualidade para os
povos indígenas.
O Programa de Inclusão Indígena é, de fato, um meio de acesso ao ensino superior
para a população indígena. Sem ele, dificilmente essas sociedades teriam a oportunidade de
formar seus quadros em cursos superiores de qualidade e em situações de relativo respeito e
aceitação.
A implantação do Programa em âmbito nacional revela que o processo de inclusão de
segmentos fragilizados ou outrora segregados, constitui-se, atualmente, numa realidade
concreta e factível. É necessário, porém, que não se torne apenas uma medida paliativa,
destituída de outros atributos que devem acompanhá-la, como o exercício pleno da cidadania,
o direito à diferença e o respeito à autodeterminação dos povos.
Embora algumas lacunas tenham sido diagnosticadas no desenvolvimento de uma
política de ação afirmativa para indígenas - cujas fragilidades a própria comunidade
universitária reconhece -, todos demonstraram estarem abertos ao debate e as contribuições
para o aperfeiçoamento do Projeto.
Destarte, o diálogo sobre a inclusão de povos indígenas no ensino superior sugere
estender-se a toda a Universidade e à sociedade e estar presente no cotidiano de todos, pois
diz respeito ao exercício concreto da cidadania e da democracia.
Outro aspecto que merece ser ressaltado diz respeito à necessidade de ampliar a
articulação institucional no intuito de gerir o programa PROIND.
A instituição não se preparou adequadamente, quer no âmbito interno, quer no
externo, para receber os acadêmicos indígenas. Internamente, não promoveu o intercambio e a
‘inclusão’ indígena no meio acadêmico (com docentes, técnicos e demais estudantes), nem,
tampouco, discutiu ou implantou estratégias pedagógicas destinadas a favorecer o seu
processo formativo. No âmbito externo, ancorou-se, basicamente, em parceiros institucionais
(FUNAI e FUNASA), por meio de convênios pouco consistentes, cujas lacunas ou
descumprimento dos ternos pactuados afetam sobremaneira a permanência e o desempenho
dos estudantes indígenas (como é o caso do atraso no repasse do valor das bolsas). A
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comunidade citadina de Sinop, pouco ou nada sabe do projeto. A UFMT optou por não
compartilhar mais amplamente essa iniciativa, como se preferisse o silêncio da omissão ao
ruído da oposição e das críticas.
Em relação aos conteúdos do Curso, os principais problemas dizem respeito à
desconsideração dos saberes indígenas e à falta de reflexão crítica sobre as relações históricas
e atuais. Tanto os estudantes indígenas quanto seus professores parecem desconsiderar o
processo de ocupação da região e os impactos que resultaram sobre o modo de vida e de
organização cultural e territorial. A memória histórica parece ter sido apagada ou está sendo
ignorada ou negada. A organização curricular não possibilitou, até aqui, a ênfase em
disciplinas que tratam de realidades e de saberes específicos, o que limita, substancialmente,
as possibilidades da reflexão sobre interculturalidade, relação saúde-doença, corporeidade,
dentre tantos outros aspectos.
Ante às considerações acima, resta evidente a necessidade de adequações curriculares,
seja na aplicação de conteúdos relevantes para os indígenas, seja na adoção de metodologias
criativas e de novas formas de avaliação do processo ensino-aprendizagem e na troca de
saberes.
Vera, Aversi-Ferreira e Lucchese (2011), destacam que o manejo adequado de
situações complexas (a exemplo dos indígenas inseridos nas universidades), deve ser objeto
prioritário no preparo pedagógico e antropológico do docente.
De igual modo a preocupação com a formação holística do docente se acentua por
duas razões complementares: a) por reforçar os princípios éticos e educacionais que
combatem as atitudes discriminatórias tão presentes no quotidiano e, b) por suscitar o
florescimento das capacidades individuais, sem desconsiderar as suas histórias, culturas e
temporalidades.
Nesse sentido Meliá (1999, p. 16), adverte que:

A ação pedagógica para alteridade, não é uma descoberta feita pela sociedade
ocidental e nacional para oferecer aos povos indígenas, muito pelo contrário: é o que
os povos indígenas podem ainda oferecer à sociedade nacional [...]. A alteridade
indígena poderá contribuir para que haja um mundo mais humano de pessoas livres
na sua alteridade.

Na mesma esteira de argumentos, Santos e Paulino (2006) destacam a necessidade da
revisão de categorias consagradas, tais como a de currículo, que se distanciam da realidade
dos estudantes e não favorecem o desenvolvimento das suas capacidades. Ao contrário,
propiciam a instituição um modelo padrão de aluno que desconsidera suas peculiaridades
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culturais e sua história de vida. Admitem a dificuldade de se promover um trabalho de
excelência, uma vez que as lacunas estão presentes no contexto educacional. Nesse sentido, se
faz necessário que a Universidade crie situações em que todos os professores e alunos venham
perceber no próprio cotidiano os conflitos as contradições e ambiguidades nele presentes, isto
é, dar voz, não somente a voz, mas também ao corpo, ao gênero, a geração, a raça e as
diferentes etnias (CORAGGIO, 2003).
Pareceu evidente no contexto da UFMT/Sinop que a interculturalidade existente nos
espaços educativos é uma ‘via de mão única’. Os indígenas são convidados a exercerem um
direito de cidadania (o acesso à educação), contudo, o modelo a que são submetidos anulam
sua alteridade e as trocas culturais. Não se trata de ‘inclusão’ mas de imposição.
Ao debater o tema da pluralidade cultural e inclusão, Diniz e Vasconcelos (2004),
argumentam que, os debates centrados na luta contra as situações de segregação sugere
abarcar a coletividade, pois refletem os valores e direitos universais de democracia, tolerância
e convivência com a diversidade. No entanto, se faz relevante compreender que tais debates
(pluralidade cultural e inclusão) não se limitem apenas em:

[...] retóricas sobre a diversidade [...] palavras suaves, de eufemismos que
tranqüilizam nossas consciências ou produzem a ilusão de que assistimos a
profundas transformações sociais e culturais simplesmente porque elas se
resguardam em palavras de moda (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2000, p. 163).

O estudo das relações entre docentes e discentes indígenas oferece oportunidades de
trilhar caminhos antes desconhecidos ou não existentes. Caminhos que implicam em dar
atenção à voz dos diferentes mediante a viabilização de sua presença no espaço escolar,
respeitando suas particularidades. Desse modo, é possível suscitar o conhecimento de si e do
outro, fortalecendo o convívio entre pessoas iguais nas suas diferenças.
Nesse sentido a preocupação com formação e a prática docente se acentua, pois, a
formação docente baseada nos princípios educacionais éticos sugere o favorecimento do
processo formativo dos acadêmicos indígenas, uma vez que algumas dificuldades, sobretudo
as que estão ligadas aos processos de naturalização da discriminação estão bem desenvolvidos
e arraigados na sociedade.
A esse respeito, entende-se perfeitamente a preocupação de Diniz e Vasconcelos
(2004, p. 730-731) sintetizada na forma de uma advertência:

Lidar com as diferenças exige sensibilidade diante de qualquer discriminação no
trato cotidiano, evitando que os próprios docentes sejam fontes de juízos, atitudes e
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preconceitos que desvalorizem as experiências de certos grupos sociais, culturais,
étnicos ou religiosos.

Não se trata, portanto, de reduzirmos o outro ao que pensamos dele; trata-se de abrir o
olhar ao estranhamento, acolhendo as diferenças como elementos que nos diferenciam, ao
tempo que nos igualam a todos. Nesse sentido Candau (2008, p. 51), destaca:

As relações culturais não são relações idílicas, não são relações românticas, estão
construídas na historia e, portanto estão atravessadas por questões de poder, por
relações fortemente hierarquizada, marcadas pelo preconceito e pela discriminação
de certo grupos sociais.

Como a interculturalidade se desenvolve a partir das relações humanas, para vivê-la de
fato, não basta aprender alguns elementos culturais. É preciso se deixar “interpelar” pelos seus
sentidos e pelos significados dos seus contextos (FLEURI, 2003).
Quando referimos os problemas detectados na pesquisa, queremos enfatizar a
necessidade de mudança de atitudes, tendo como meta a busca de uma sociedade equitativa,
onde todos sejam respeitados na sua diversidade social, cultural e ideológica, onde os
discursos não se reduzam apenas a uma evolução da linguagem etnocêntrica. Isso, porém, só
ocorrerá quando os atores envolvidos se convencerem que precisam avaliar e reavaliar;
significar e ressignificar permanentemente sua práxis de forma que o protagonismo
intercultural se revele.
Sem a pretensão de propor um roteiro a ser seguido, apresentamos a seguir algumas
questões que poderiam balizar o debate e suscitar reflexões no âmbito do Curso de
Enfermagem e, eventualmente, em outras realidades similares. Vamos a elas: Quem são os
protagonistas beneficiados pelas políticas inclusivas? Quais suas histórias e expectativas?
Como, para quem e com que objetivo foi definida a estrutura curricular do curso? Qual o
universo simbólico e epistemológico que destaca? Quais os conflitos potenciais e como serão
geridas as relações de poder e de saber? Como e em que medida será feita a troca de
conhecimentos e saberes?
A inclusão de estudantes indígenas nos cursos superiores supõe o repensar, o
reinventar da relação entre educador e educando, entre estudantes indígenas e não indígenas.
Os poucos momentos de reflexão sobre as práticas pedagógicas e a falta de articulação dos
conteúdos curriculares com o ‘chão das aldeias’ resultam numa ‘inclusão parcial’, isso é,
numa forma de exclusão, ora velada, ora explicita, que prolifera nos ambientes educativos e
na sociedade em geral.
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Os avanços até aqui verificados, seja pela ação do Estado, seja pela militância e
organização dos indígenas, poderão ser melhor potencializados na medida em que as
Universidades repensarem suas formas de atuação e de acolhimento à diferença. Já não são
apenas os estudantes que precisam se preparar para a Universidade; ela também precisa se
preparar para atender as demandas sociais e a sua missão institucional.

126

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Luciana Pavanelli Von Gal de; FERRAZ, Clarice Aparecida. Políticas de
formação de recursos humanos em saúde e enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem,
Brasília, v. 61, n.1, p. 31-5, jan./fev., 2008.
ALVARO-LEFREVE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: uma ferramenta
para o pensamento crítico. 7.ed. Porto Alegre: Artimed, 2010.
BASSALOBRE, Janete Netto. As três dimensões da inclusão. Educação em Revista, Belo
Horizonte, n. 47, p.293-297, jun. 2008. SANTOS, Mônica Pereira; PAULINO, Marcos
Moreira (Orgs.). Inclusão em educação: culturas, políticas e práticas. São Paulo: Cortez, 2006.
Resenha.
BOSI, Ecléa. Cultura e desenraizamento. In: BOSI, Alfredo. Cultura brasileira: temas e
situações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2004.
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 9394 de
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases para a educação. Brasília, 1996.
______. Ministério da Educação – CNE/CES. Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição de 7 de agosto de 2001.
Brasília, 2001. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Enf.pdf>. Acesso
em: 10 mai. 2012.
______. Constituição (1998). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal, 2010.
CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre
igualdade e diferença. Revista Brasileira de Educação, Rio de janeiro, v.13, n.37, p.45-56,
jan./abr., 2008.
______. Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas. Currículo sem
fronteiras, v. 11, n. 2, p. 240-255, jul./dez., 2011.
CASTILHO, Nádia Cecilia; RIBEIRO Pamela Cristine; CHIRELLI, Mara Quaglio. A
Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no Serviço de Saúde
Hospitalar do Brasil. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, v.18, n. 2, p. 280-9, abr./jun.,
2009.
CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura Camargo Macruz. Mudança na graduação
das profissões de saúde sob o eixo da integralidade. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.
20, n. 5, p. 1400-1410, set./out., 2004.
CHAVES, Maria de Betânia Garcia; CARDOSO, Andrey Moreira; ALMEIDA, Celia.
Implementação da política de saúde indígena no Pólo-base Angra dos Reis, Rio de Janeiro,
Brasil: entraves e perspectivas. Cad. Saúde Pública, Rio de janeiro, v. 22, n. 2, p. 295-305,
fev., 2006.

127

CHIRELLI, Mara Quaglio; MISHIMA, Silvana Martins. A Formação do Enfermeiro CríticoReflexivo no Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília – Famema. Revista
Latino-Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 11, n.5, p. 574-84, set./out., 2003.
CHRIZOSTIMO, Miriam Marinho et al. O significado da assistência de enfermagem segundo
abordagem de Alfred Schutz. Ciencia y Enfermería, Concepción, v.15, n.3, p. 21-28, 2009.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 196 de 10 de outubro de
1996. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres
humanos. Brasília, 1996.
CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002.
CORAGGIO, Juan. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou
problemas de concepção? In: TOMMASI, Lívia de; WARDE, Mirian. Jorge.; HADDAD,
Sérgio. (Orgs.). O Banco Mundial e as políticas educacionais. 4. ed. São Paulo: Cortez,
2003.
CUNHA, Marion Machado. O trabalho dos professores e a Universidade do Estado de
Mato Grosso em Sinop - MT na década de 1990: o sentido do coletivo. 2010. 213 f. Tese
(Doutorado em educação) Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, 2010.
DELL’ACQUA, Magda Cristina Queiroz; MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue. Ensino do
Processo de Enfermagem nas Escolas de Graduação em Enfermagem do Estado de São Paulo.
Revista Latino-Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 185-91, mar./abr.,
2002.
DINIZ, Margareth; VASCONCELOS, Renata Nunes. Pluralidade cultural e inclusão na
formação de professoras e professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial,
educação indígena, educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Formato, 2004.
DUSCHATZKY, Silvia; SKLIAR, Carlos. Os nomes dos outros: reflexões sobre os usos
escolares da diversidade. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 163-78, 2000.
ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
ESPERIDIÃO, Elizabeth; MUNARI, Denise Bouttelet; STACCIARINI, Jeanne Marie.
Desenvolvendo pessoas: estratégias didáticas facilitadoras para o autoconhecimento na
formação do enfermeiro. Revista Latino-Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 10, n.
4, p. 516-22, jul./ago., 2002.
FARIA, Josimerci Ittavo Lamana; CASAGRANDE, Lisete Diniz Ribas. A Educação para o
século XXI e a formação do professor reflexivo na Enfermagem. Revista Latino-Americana
de Enfermagem, São Paulo, v.12, n. 5, p. 821-7, set./out. 2004.
FERNANDES, Dulcilene Rodrigues. A formação dos professores indígenas de
Tadarimana compreendida como um rito de passagem. 142 f. Dissertação (Mestrado em
Educação)Instituto de Educação, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2007.

128

FERREIRA, Márcia de Assunção. A comunicação no cuidado: uma questão fundamental na
enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 59, n.3, p. 327-30, mai./jun.,
2006.
FLEURI, Reinaldo Matias. Intercultura e educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de
Janeiro, n., 23, p.16-35, mai./ago., 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREITAS, Helena. A Pedagogia das Competências como “política” de formação e
“instrumento” de avaliação. In: VILAS BOAS, Benigna Maria de Freitas (org.). Avaliação:
políticas e práticas. São Paulo: Papirus, 2002.
FUNASA, Saúde indígena. Brasília, 2002. Disponível em:
<http://www.funasa.gov.br/internet/conv_saudeInd.asp>. Acesso em 03 abr. 2011.
GARCIA, Telma Ribeiro; EGRY, Emiko Yoshikawa (Orgs). Integralidade da atenção no
SUS e sistematização da assistência de enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2010.
GARCIA, Telma Ribeiro; NÓBREGA, Maria Miriam Lima da. Processo de Enfermagem: da
teoria à prática assistencial e de pesquisa. Esc. Anna Nery Ver. Enferm., Rio de Janeiro, v.
13, n. 1, p.188-93, jan./mar., 2009.
GARNELO Luiza; MACEDO Guilherme; BRANDÃO Luiz Carlos. Os povos indígenas e a
construção das políticas de saúde indígena no Brasil. Brasília: Organização PanAmericana da Saúde: 2003.
GENNEP, Arnold Van. Os ritos de passagem: estudo sistemático dos ritos da porta e da
soleira, da hospitalidade, da adoção, gravidez e parto, nascimento, infância, puberdade,
iniciação, coroação, noivado, casamento, funerais, estações, etc. 2. ed. Petrópolis: Vozes,
2011.
GIOVANINI, Telma et. al. História da enfermagem: versões e interpretações. 3 ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 2010.
HAGUETTE, Tereza Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. 9. ed.
Petrópolis: Vozes, 2003.
HERMIDA, Patrícia Madalena Vieira; ARAÚJO, Izilda Ismênia Muglia. Sistematização da
Assistência de Enfermagem: subsídios para implantação. Revista Brasileira de
Enfermagem, Brasília, v. 59, n. 5, p. 675-9, set./out., 2006.
IBGE. Censo Demográfico 2010. Resultado do universo. Brasília, 2010. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 18 abr. 2011.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Panará. Brasília, 2004. Disponível em:
<http://pib.socioambiental.org/pt/povo/panara/print> Acesso em: 29 ago. 2011.

129

JAIME JÚNIOR, Pedro. Etnomarketing: antropologia, cultura e consumo. ERA: São Paulo.
v. 41, n. 4, p. 68-77, out./dez., 2001.
KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. Ações afirmativas à brasileira: necessidade ou
mito? A implementação de políticas afirmativas para negros como mecanismo concretizador
de direitos fundamentais. Uma análise histórico-jurídico-comparativa do negro nos Estados
Unidos da América e no Brasil. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2007.
KESTENBERG, Célia Caldeira Fonseca et al. Cuidando do estudante e ensinando relações de
cuidado de enfermagem. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, n. 15, p. 193-200, 2006.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2007.
LEININGER, Madeleine; MCFARLAND Marilyn. Culture Care Diversity and
Universality: A Worldwide Nursing Theory. 2. ed. New York: Jones and Bartlett,[1991?].
LUNNEY, Margaret et al. Pensamento crítico para o alcance de resultados positivos em
saúde. Porto Alegre: Artmed, 2011.
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MATO GROSSO. Universidade Federal de Mato Grosso. Plano de Desenvolvimento
Institucional. Manual de Orientação. Cuiabá: UFMT, 2005.
______. Secretaria do Estado de Educação. Orientações curriculares: Diversidades
Educacionais. Manual de Orientação. Cuiabá: Defanti, 2010.
MATSUDA, Laura Misue; SILVA, Neusa da; TISOLIN, Ana Maria. Acta Scientiarum.
Health Sciences, Maringá, v. 25, n. 2, p. 163-170, 2003.
MATTOS, Danielle. As novas diretrizes curriculares e a integralidade em saúde: uma
análise das possíveis contribuições da odontologia para o trabalho em equipe. 2006. 168f.
Dissertação (Mestrado) Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de
janeiro. Rio de Janeiro, 2006.
MELIÁ, Bartomeu. Educação indígena na escola. Cadernos Cedes, Campinas, n. 49, p. 1117, dez., 1999.
MENEZES, Maria Lúcia Pires de. Parque Indígena do Xingu: efeitos do modo de vida urbano
e da urbanização no território indígena. Novos Cadernos NAEA, Belém, v. 11, n. 2, p.18396, dez, 2008.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2007.
MOEHLECKE, Sabrina. Ação Afirmativa: Histórias e Debates no Brasil. Cadernos de
Pesquisa, São Paulo, n. 117, p. 197-217, nov., 2002.

130

______. Ação afirmativa no ensino superior: entre a excelência e a justiça racial. Educ. Soc.,
Campinas, v. 25, n. 88, p. 757-776, out., 2004.
MUNANGA, Kabengele. Diversidade, etnicidade, identidade e cidadania. In: Cadernos
Anped – Palestra proferida no 1º Seminário de formação Teórico Metodológica. São Paulo,
2003. Disponível em: http://www.npms.ufsc.br/programas/Munanga%2005diversidade.pdf.
Acesso em: 23 ago. 2011.
OLIVEIRA, Ozerina Victor; DESTRO, Denise de Souza. Política curricular como política
cultural: uma abordagem metodológica de pesquisa. Revista Brasileira de Educação, Rio de
Janeiro, n. 28, jan./abr., p. 140-150, 2005.
PADILHA, Anna Maria Lunardi; BARBOSA, Maria Flávia Silveira. Contribuições de
Norbert Elias e Lev Semionovich Vigotski para pensar a exclusão social. In: IX Simpósio
Internacional Processo Civilizador, 2005, Ponta Grossa. IX Simpósio Internacional Processo
Civilizador: Tecnologia e Civilização. Ponta Grossa: CEFET, v.1, p.1-9, 2005.
PAULA, Luiz Roberto. Parque Indígena do Xingu: A Construção de um território estatal.
Rev. de Antropologia, São Paulo, USP, n.2, v.45, p. 502-508, 2002. MENEZES, Maria
Lúcia Pires de. Parque Indígena do Xingu: A Construção de um território estatal. São Paulo:
Imesp-Unicamp, 1999. Resenha.
PEREIRA, Cícero Valdiêr. Política de acesso e permanência para estudantes indígenas na
universidade: avaliação da política de cotas da Universidade Federal de Tocantins (UFT).
2011. 183f. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2011.
PONTES, Ana Lúcia; STAUFER, Anakeila; GARNELO, Luiza. Profissionalização indígena
no campo da saúde: desafios para a formação técnica de Agentes Indígenas de Saúde. In:
GARNELO, Luiza; PONTES, Ana Lúcia. (Org.). Saúde indígena: uma introdução ao tema.
Brasília: Fiocruz, 22. ed., 2012.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER,
E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: Consejo
Latinoamericano de Ciências Sociales – CLACSO, 2005.
ROMANCINI, Sônia Regina; RODRIGUES Cleire Oliveira. Urbanização na Pré-Amazônia
Mato-Grossense: o exemplo de Sinop. Rev. ACTA Geográfica, Boa Vista, ano 1, n.2, p. 4355, jul./dez., 2007.
SANTOS, Boaventura de Souza. A construção multicultural da igualdade e da diferença.
Oficinas do CES, vol. 135, Coimbra, 1999.
SANTOS, Mônica Pereira; PAULINO, Marcos Moreira. Inclusão em educação: culturas,
política e práticas. São Paulo: Cortez, 2006.
SECCHI, Darci. Professor indígena: a formação docente como estratégia de controle da
educação escolar em Mato Grosso. 2002. 239 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 2002.

131

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo:
Cortez, 2007.
SILVA, Carmen Lúcia da; SERRA, Myrian Thereza de Moura. Ações afirmativas, ensino
superior e povos indígenas na UFMT: O Programa de Inclusão Indígena/PROIND como
campo de reflexão e prática de Iniciação Científica/CNPq. In: ______ PROIND Campo de
reflexão e prática: resultados de pesquisa de iniciação científica na temática indígena.
Cuiabá: EdUFMT, 2011.
SILVA, Maria das Graças Martins; VELOSO, Tereza Christina Mertens Aguiar. Acesso à
educação superior: significados e tendências em curso. Série Estudos, Campo Grande, n. 30,
p. 221-235, jul./dez. 2010.
SOUZA, Edson Antonio de. Sinop: história, imagens e relatos. Um estudo sobre a sua
colonização. Cuiabá: EdUFMT, 2004.
TIMBY, Barbara. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem.
8.ed., Porto Alegre: Artmed, 2007.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Resoluções CONSEPE nºs. 135/2006;
48/2007; 82/2007 e 146/2010 Disponível em: <http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao>.
Acesso em: 11 dez. 2011.
URQUIZA, Antonio Hilario Aguilera; NASCIMENTO, Adir Casaro; ESPÍNDOLA, Michely
Aline Jorge. Jovens Indígenas e o ensino superior em Mato Grosso do Sul: desafios e
perspectivas na busca por autonomia e respeito à diversidade. Campo Grande. Tellus, n. 20,
p. 79-97, jan./jun., 2011.
VERA, Ivania; AVERSI-FERREIRA, Tales Alexandre; LUCCHESE, Roselma. A
experiência do professor orientador de estudante indígena em Enfermagem. Acta. Paul.
Enferm, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 289-93, 2011.
WALL, Marilene Loewen. Características da proposta de cuidado de enfermagem de
Carraro a partir da avaliação de teorias de Meleis. 2008. 142f. Tese (Doutorado)
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008.
WALSH, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidade y decolonialidad: las insurgencias
politico-epistémicas de refundar el estado. Tabula Rasa, Bogotá, n. 9, p. 131-152, jul./dic.,
2008.
______. Interculturalidade e (des) colonialidade: Perspectiva críticas e políticas. In: XII
Congresso ARIC, 2009, Florianópolis. Anais. Florianópolis: ARIC, 2009. p. 1-18.

132

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA APLICADA
AOS DOCENTES
 Dados Pessoais:
Nome: ___________________________________________Idade:______________
 Formação:


Graduação: _______________ Ano:___________ Instituição:_____________



Pós-Graduação: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado



Ano: _______ Instituição:____________ Tempo de Docência: ____________

 Quantos acadêmicos indígenas fizeram/fazem parte do rol de alunos sob sua
orientação? _____ Em que semestre?__________ Por quanto tempo? ______________

1) Para você, o que é a Ciência Enfermagem? Defina em breves palavras:
2) Quais os requisitos básicos precisam estar agregados ao profissional enfermeiro?
3) Qual a sua avaliação sobre a adoção de políticas de ação afirmativa destinadas a
estudantes indígenas, especialmente na área da saúde?
4) Você já ouviu falar do Programa de Inclusão Indígena “guerreiros da caneta”
(PROIND), implantado na UFMT?
5) Sabe falar algo a respeito? Objetivos, metodologias adotadas e etc...
6) Você considera que o Campus da Universidade Federal de Mato Grosso em Sinop é
um espaço aberto para o debate em torno das políticas de ação afirmativa (bolsas,
quotas, reserva de vagas para indígenas, negros, pobres, etc.), debates sobre cultura,
relações étnicas e etnocentrismo?
7) Como você avalia a adoção de um processo avaliativo diferenciado (vestibular
específico) destinado aos acadêmicos indígenas?
8) Você considera que a comunidade universitária está preparada para receber e atender
os estudantes indígenas? Em quais aspectos?
9) Você sabe as razões/motivações que levaram o Curso de Enfermagem a receber
estudantes indígenas?
10) Na sua avaliação, os conteúdos curriculares do Curso valorizam a cultura, tradição,
oralidade e os saberes relativos aos povos indígenas?
11) Você percebe alguma articulação no decorrer do Curso entre os saberes trazidos das
aldeias e o modelo biomédico adotado pela sociedade moderna?
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12) Você considera que os estudantes indígenas sairão bem preparados do curso para o
atendimento de Enfermagem em uma comunidade indígena? Comente:
13) Como você avalia o seu preparo pedagógico e antropológico para atender os
acadêmicos indígenas?
14) Você percebe diferenças entre o processo de formação dos acadêmicos indígenas e dos
não-indígenas? Em quais aspectos?
15) Como foi ou está sendo a sua relação profissional e pessoal com os estudantes
indígenas do Curso?
16) Avalie os seus conhecimentos acerca da saúde indígena em particular.
17) Você considera que o desempenho acadêmico dos indígenas difere dos acadêmicos
não indígenas? Em quais aspectos?
18) Você considera que usou o mesmo método avaliativo para os acadêmicos indígenas e
não indígenas?
19) Como você caracterizaria a relação entre acadêmicos indígenas e não indígenas em
sala de aula e nos demais ambientes educativos?
20) Você considera que o “exílio social e cultural” afeta os acadêmicos indígenas? Em
quais aspectos?
21) Caso pudesse decidir, quais medidas adotaria para facilitar o acesso, permanência e
sucesso dos estudantes indígenas no Curso?
22) Tem alguma consideração que queira fazer?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA APLICADA
AOS DISCENTES
 Dados Pessoais:
Nome: _________________________________________ Idade:_________________
Ano de início da Graduação: ________________ Semestre atual: _______________
 Etnia:
Povo (tribo): ___________________________ Aldeia: ________________________
Município: ___________________________________________________________

1. Para você, o que é Enfermagem? Defina em breves palavras.
2. Como surgiu a decisão em cursar a Graduação em Enfermagem?
3. Como você definiria um bom enfermeiro?
4. Qual a sua avaliação sobre a adoção das políticas de ação afirmativa destinadas a
estudantes indígenas, especialmente na área da saúde?
5. Você já ouviu falar do Programa de Inclusão Indígena “guerreiros da caneta”
(PROIND), implantado na UFMT? Como você avalia o Programa?
6. Você considera que o campus da Universidade Federal de Mato Grosso em Sinop é
um espaço aberto para o debate em torno das políticas de ação afirmativa (bolsas,
quotas, reserva de vagas para indígenas, negros, pobres, etc.), debates sobre cultura,
relações étnicas e etnocentrismo?
7. Como você avalia a adoção de um processo avaliativo diferenciado (vestibular
específico) destinado aos acadêmicos indígenas?
8. Você considera que a comunidade universitária está preparada para receber e atender
os estudantes indígenas? Em quais aspectos?
9. Você sabe as razões/motivações que levaram o Curso de Enfermagem a receber
estudantes indígenas?
10. Na sua avaliação, os conteúdos curriculares do Curso valorizam a cultura, tradição,
oralidade e os saberes relativos aos povos indígenas?
11. Você percebe alguma articulação no decorrer do Curso entre os saberes trazidos das
aldeias e o modelo biomédico adotado pela sociedade moderna?
12. Você considera que sairá bem preparado para o atendimento de Enfermagem numa
comunidade indígena? Comente:
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13. Como você avalia o preparo pedagógico e antropológico dos professores que atendem
os acadêmicos indígenas no Curso de Enfermagem?
14. Você percebe diferenças entre o processo de formação dos acadêmicos indígenas e dos
não-indígenas? Em quais aspectos?
15. Como está sendo a sua relação com os professores do Curso?
16. Como você caracterizaria a relação entre acadêmicos indígenas e não indígenas em
sala de aula e nos demais ambientes educativos?
17. Você considera que a distância, solidão, língua, preconceito atrapalham o seu
desempenho no Curso? Em quais aspectos?
18. Caso pudesse decidir, quais medidas adotaria para facilitar o acesso, permanência e
sucesso dos estudantes indígenas na Universidade?
19. Tem alguma consideração que queira fazer?
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da pesquisa: A FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO INDÍGENA: PERCEPÇÕES DOS DISCENTES
E DOCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO – UFMT/SINOP.
Sou Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Instituto de
Educação (IE) da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e realizo este
trabalho sob a orientação do Prof. Dr. Darci Secchi. A pesquisa tem a finalidade de obter
informação para desenvolvimento de minha dissertação (trabalho) de Mestrado
Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte
do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma delas é sua e a outra é
do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não terá nenhum prejuízo em sua relação
comigo pesquisadora Micnéias Tatiana de Souza Lacerda Botelho 66.9991.9025 ou com a
instituição a qual está vinculado (a).
Os objetivos deste estudo são: identificar o grau de convergência das percepções na
relação dos docentes e discentes indígenas na graduação em Enfermagem, bem como
compreender as percepções acerca do processo de formação de estudantes indígenas deste
curso e discutir os elementos constitutivos do processo de profissionalização do enfermeiro
indígena - “o saber fazer Enfermagem” - no âmbito da comunidade educativa da Universidade
Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder os questionamentos realizados
pelo pesquisador, você receberá uma folha com os tópicos a serem abordados pelo
pesquisador, estes serão norteadores do diálogo e responderá as perguntas que serão gravadas.
Os riscos relacionados à sua participação na pesquisa são inexistentes. Os benefícios
para você enquanto participante da pesquisa, resumem-se em refletir acerca do impacto que as
pesquisas acadêmicas trazem como método proponente de intervenções quando necessários e
resolutivo. Este trabalho contribuirá para o levantamento de dados importantes que
identificarão os elementos do processo formativo de acadêmicos indígenas, bem como o grau
de convergência das percepções de docentes e discentes acerca da formação de enfermeiros
indígenas. Com tal análise é possível compreender como se dá o processo de formação de tais
acadêmicos, bem como sugerir intervenções se necessário, outro benefício igualmente
importante é contribuir para o enriquecimento da temática envolvendo povos indígenas e a
formação do enfermeiro indígena.
Seus direitos enquanto participante da pesquisa serão preservados: garantia de
esclarecimentos a qualquer momento sobre esta pesquisa e sobre sua participação, liberdade
para retirar-se sem penalização, ou seja, você pode desistir de participar da pesquisa em
qualquer momento, mesmo que já tenha assinado este termo de confidencialidade. Os dados
referentes à sua pessoa serão confidenciais e garantimos o sigilo de sua participação durante
toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma. Os dados serão divulgados de forma a
preservar sua identificação, obedecendo ao disposto na resolução 196/96 do Conselho
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Nacional de Saúde - CNS.
Você receberá uma cópia desse termo onde tem o nome, telefone e endereço do
pesquisador responsável, para que você possa localizá-lo a qualquer tempo.
Meu nome é Micnéias Tatiana de Souza Lacerda Botelho, local de trabalho
Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, telefone de contato 66.9991.9025 e email: prof_micneias@yahoo.com.br, ou ainda meu orientador Professor Doutor Darci Secchi
pelo telefone 65.8404.0413, local de trabalho Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
Cuiabá e e-mail: darsechi@ufmt.br.
Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Júlio Müller - UFMT- pelo telefone (65) 3615- 8254, com a Prof. Shirley F.
Pereira (coordenadora) .
Ressalto ainda que não haverá nenhum gasto ou remuneração com sua participação
nesta pesquisa.

Considerando as informações acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito
e verbalmente dos objetivos desta pesquisa e em caso de divulgação AUTORIZO a
publicação.

Eu
__________________________________________________,Idade:______________
Sexo:_________________Naturalidade:__________________RG nº:___________________
declaro que sinto-me suficiente e devidamente esclarecido (a) e entendi os objetivos da
pesquisa, bem como os riscos e benefícios de minha participação na mesma, como está escrito
neste termo e declaro que consinto em participar da pesquisa por livre vontade, não tendo
sofrido nenhuma forma de pressão ou influência indevida.

Assinatura do participante (ou do responsável, se menor):
____________________________________________

Assinatura do pesquisador responsável:

____________________________________________
Micnéias Tatiana de Souza Lacerda Botelho

Sinop/MT, _______ de _____________________ de 20_______.
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
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