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Apresentação 

Este trabalho, objetivando fomentar reflexões relacionadas ao tratamento dado pela e na 
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) à questão indígena e aos povos indígenas, 
traz um levantamento das produções, atividades e ações desenvolvidas hodiernamente no âmbito 
dessa universidade. Para tanto, foram elencados os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) 
das diferentes graduações, as dissertações e teses dos programas de pós-graduação, bem como 
minicursos, palestras, eventos, ações, projetos desenvolvidos e a presença de indígenas na 
Unimontes2. Ademais, este trabalho traz alguns apontamentos sobre a importância da presença, 
em todos os sentidos, dos povos indígenas nas universidades brasileiras, bem como reflexões 
sobre como a universidade pode garantir a permanência plena, ativa e potente dos indígenas 
universitários e, mais que isso, estabelecer com eles relações que façam da universidade pública 
brasileira uma aliada na luta pelos direitos desses povos.  

Os Povos Indígenas e a universidade brasileira

Inicialmente, é preciso destacar que é função da universidade, respeitando a autonomia 
dos povos indígenas, colaborar para que esses povos realizem o total desenvolvimento de suas 
existências, potencialidades e de suas expressões. Isso porque, como nos fala o indígena Gersem 
Baniwa, além de ser um direito dos povos indígenas, a presença de indígenas na universidade 
pode colaborar “para a construção de espaços e experiências de convivência multicultural 
entre povos indígenas e a sociedade nacional” (...) (BANIWA, 2013). A relação dos povos 
indígenas com as universidades brasileiras pode - caso a universidade questione o seu modo 
de operar muitas vezes academicista e reprodutivista, reconhecendo e compreendendo a 
imprescindibilidade de outros regimes de conhecimento e epistemologias - possibilitar fecundas 
trocas de conhecimentos, bem como possibilidades de a universidade se reinventar, rompendo 
com o seu “funcionamento”, atualmente majoritário, individualista, machista e mercadológico.  

1  heiberle@hotmail.com
2  Para a construção deste artigo, as autoras e o autor procuraram levantar todas as informações possíveis 
relacionadas de algum modo à temática indígena na Unimontes. Todavia, isso não significa que alguns dados 
não tenham deixado de ser acessados, já que algumas informações podem não estar disponíveis, devido à falta 
de registros, ou ausência de arquivamento adequado; e porque alguns bancos de dados da universidade ou dos 
departamentos não estão atualizados ou não estão suficientemente organizados. Por isso, pedimos, desde já, 
desculpas e contamos com a compreensão das autoras e autores que por acaso não tenham sido arrolados aqui. Mas, 
como mencionamos, fizemos todos os esforços possíveis e seguimos rigorosamente nossos métodos à procura das 
informações. Este trabalho é uma versão corrigida e atualizada, do artigo com o mesmo nome publicado no livro 
Religião e Religiosidades: estudos e diálogos transversais, 2018. Autorizado pela organizadora da obra. 
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A universidade precisa compreender que ao invés de falar pelos povos indígenas, 
deve criar canais de colaboração mútua e diálogos plenos com eles, efetuando, inclusive, 
deslocamentos - em todos os sentidos, até mesmo físicos-, do seu lugar às terras indígenas. Para 
efetivação dessa aproximação, é indispensável que a universidade esteja atenta aos cuidados 
que são necessários ao realizar a redução dos diferentes povos a um modelo abstrato chamado 
índio. Ou seja, deve-se, no diálogo e nas ações da universidade, reconhecer que há povos (como 
os Xakriabá, Pataxó, Maxakali, Krenak, Tuxá, Xavante, entre outros) com línguas, costumes e 
saberes distintos.  

Ademais, a universidade deve se comprometer a realizar ações públicas externas a ela 
e a se envolver em debates públicos, como, por exemplo, aqueles relacionados às demarcações 
de terras indígenas, questão extremamente importante e que tem sofrido, e pode sofrer ainda 
mais, trágico retrocesso no Brasil. A respeito desse ponto, as palavras da indígena Célia Mindã 
Nynthê Xakriabá são categóricas: “a universidade é ferramenta importante no processo de 
demarcação do território3”.

Para que os fatores supracitados possam alcançar êxito, a universidade deve, ainda, 
garantir em seu seio a observância dos direitos conquistados pelos povos indígenas, assegurados 
em lei, como na Constituição de 1988, na Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (ratificada pelo Brasil em 2004), na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas (adotada em 2007 pela Assembleia Geral da ONU), na LDB de 1996 e, 
ainda, na Lei de Cotas 12.711/2012. No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi sancionada a 
lei 22.570/2017 que regulamenta políticas públicas relacionadas ao acesso e permanência na 
universidade, como a assistência estudantil e a reserva de vagas para candidatos de baixa renda 
egressos de escolas públicas, negros, indígenas e pessoas com deficiência. 

A respeito dessas últimas duas leis citadas, as críticas à operacionalidade das legislações 
sobre cotas são significativas, como aquelas que indicam os perigos de uma homogeneização das 
políticas para a diversidade e os questionamentos à incompatibilidade entre as concepções de 
direito coletivo dos indígenas e as formas de ingressos, individualizadas e ditas “meritocráticas”, 
nas universidades, aspecto inconciliável aos princípios e modos de vida coletivistas indígenas4 
(BANIWA, 2013). 

A título de exemplos de como a universidade pode tentar construir processos de ingresso 
respeitosos aos modos autônomos de organização indígenas, pode-se citar, entre outras, tanto 
a experiência do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal 
de Pernambuco5, quanto o curso de Educação Básica Indígena: Formação intercultural de 
professor da UFMG, e o curso de Educação Intercultural de Formação Superior de Professores 
Indígenas da UFG6. Vale também mencionar a experiência pioneira de procedimentos de 
entrada de indígenas na UNB, existente muito antes da Lei de Cotas de 2012. Conquanto ambas 
3  Trecho da fala realizada por Célia Mindã Nynthê Xakriabá na mesa redonda Universidade Pública e 
Democracia, ocorrida no VI Congresso em Desenvolvimento Social da Unimontes em agosto de 2018.
4  “Historicamente, as políticas públicas no Brasil sofrem profundas contradições em suas tentativas de 
valorização da diversidade. Ao mesmo tempo em que se reconhece a importância da diversidade, ela também 
é empobrecida ou negada, quando se estabelecem políticas únicas na tentativa de atendê-la, como se os seus 
segmentos sociais e étnicos fossem uniformes”. Para reflexões críticas sobre as cotas e os processos de entrada de 
indígenas na universidade ver: BANIWA, 2013.
5  A UFPE e o programa supracitado através de um convênio com a Federação das Organizações Indígenas 
do Rio Negro (FOIRN), possibilitam que a FOIRN selecione os candidatos que realizarão o curso. “Isso ajuda a 
resolver várias questões, principalmente quanto à identificação dos candidatos e o compromisso com a comunidade 
após a conclusão do curso” (IDEM, 2013).
6  No ano de 2018 os professores Fabiano José Souza e Heiberle H. Horácio participaram 
de duas bancas de defesas de projeto extraescolar de final do curso supracitado. As defesas que ocorreram na Terra 
Indígena Xakriabá, contaram também com a presença de lideranças indígenas nas bancas, e com a participação da 
orientadora Joana Aparecida Fernandes Silva da UFG. Os trabalhos foram realizados pelas indígenas Ana Flávia 
Tkadi Xakriabá e Daniele Predi Xakriabá.
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as experiências tenham sofrido críticas, questionamentos e exames, foram ajustadas e são 
experiências relevantes.

Além disso, também são significativas as críticas às instituições que poderiam servir de 
apoio à permanência de indígenas na universidade, tal qual podemos ler, como exemplos, os 
relatos de estudantes dos povos Atikum, do Estado de Pernambuco; Potiguara, do Estado da 
Paraíba; e Kacokim, do Estado de Alagoas (CORRÊIA, SILVA; TARGINO, 2012) e Xakriabá, 
em Minas Gerais.

Povos Indígenas e/na Unimontes 

Alunas e alunos Xakriabá presentes na Unimontes mencionam que os indígenas, 
sobretudo os que fazem curso integral, têm decisivas dificuldades para se manterem no curso 
sem uma assistência estudantil efetiva. As dificuldades acabam levando à evasão ou à abdicação 
das vagas, como foi o caso da aluna Ana Paula Neves Santos Xakriabá, que não possuiu meios 
financeiros para se manter no curso de Enfermagem.  Sobre isso, eu, Ana Paula Neves Santos 
Xakribá, “deixo claro que a falta de uma assistência estudantil é só uma das várias falhas dentro 
das instituições. Vale lembrar também que a questão da permanência nossa nas universidades 
vai muito além disso, vejo que a instituição é totalmente despreparada para a nossa diversidade 
cultural dentro dela, tanto pela falta da assistência, quanto pelo racismo e preconceitos nos 
arredores da instituição e até mesmo dentro das salas de aula”. 

Vale destacar que parte significativa desses estudantes são de outras cidades e 
comunidades, e possuem gastos como aluguel, transporte, alimentação e despesas com o curso. 
Ademais, existem dificuldades oriundas das mudanças e dos processos de adaptação à vida 
longe das aldeias e das comunidades e famílias. 

A respeito da Universidade Estadual de Montes Claros, resta saber se ela cumpre com as 
responsabilidades supracitadas, que não são contraditórias com a missão e valores anunciados 
pela própria Unimontes, quais sejam: “contribuir para a melhoria e a transformação da sociedade, 
atender às aspirações e aos interesses de sua comunidade e promover o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão com eficácia e qualidade” (Lei Delegada nº 90, de 30/01/2003 e Decreto 45799, de 
6/12/2011). 

Institucionalmente pode-se listar algumas ações do governo estadual ou federal, 
realizadas no ano de 2017, que envolvem a universidade, tais como a adesão da Unimontes 
ao Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura de Paz 
e dos Direitos Humanos, instituído pelo governo federal, objetivando “apoiar as instituições 
de ensino superior na implementação de educação em direitos humanos para a promoção e 
a defesa dos Direitos Humanos no âmbito da educação superior7”. A universidade participou 
também da consulta pública para a elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento à pobreza 
no Campo8. Como essa proposta é voltada à população do campo em situação de pobreza 
e vulnerabilidade social em Minas Gerais, os povos indígenas existentes no Estado também 
estão compreendidos. E ainda no ano de 2017, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania9 (Sedpac), a Unimontes promoveu um 

7  Extraído da página da Unimontes: http://www.unimontes.br/index.php/todas-as-notici
as/18856-2017-11-24-13-45-05. A proposta que busca combater a discriminação e a intolerância com grupos em 
situação de vulnerabilidade, e que arrola os povos indígenas entre esses grupos, é coordenada na Unimontes pela 
Pró-Reitoria de Extensão e teve seu início oficializado em março de 2017. 
8  “O objetivo é articular e integrar ações de diversas políticas públicas do Estado de Minas destinadas 
ao público em situação de vulnerabilidade do campo”. Extraído da página da Unimontes: http://www.unimontes.
br/index.php/todas-as-noticias/18105-2017-06-27-16-24-55. A participação da Unimontes foi coordenada pelo 
professor Cássio Alexandre da Silva.
9  A secretaria supracitada instalou, no mês de agosto de 2017, na cidade de Montes Claros o Centro 
Regional de Direitos Humanos, objetivando, entre outras coisas, ser um espaço de interação dos conselheiros 
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encontro para a aplicação da legislação sobre o atendimento de crianças e adolescentes nas 
comunidades tradicionais, que no caso da região do Norte de Minas Gerais, alcança, entre 
outros, os indígenas10.  

Em que pese a importância das difusas ações supramencionadas, que ainda devem 
passar por avaliações que determinarão seus êxitos ou fracassos, e de outras poucas, no tocante 
à temática indígena, à questão indígena e aos povos indígenas, a Unimontes, como um todo, 
pode ser mais efetiva e envolvida, incluindo seus departamentos e Pró-reitorias.

Isso porque, a título de exemplo, a universidade não possui nenhuma política universitária 
específica para permanência e apoio ao indígena - sendo que sua política específica de entrada 
possui as inadequações supracitadas por Gersen Baniwa - mesmo a universidade possuindo 
atualmente alunos e alunas indígenas presentes em diferentes “polos” da Universidade, como 
em Januária/MG e Montes Claros/MG, e em distintos cursos. 

A editora da Unimontes não possui nenhuma publicação sobre a temática, e também 
não há projeto de extensão11 envolvendo povos indígenas, como também não possui nenhum 
projeto que esteja sendo desenvolvido no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino, conquanto ambas 
as Pró-reitorias já tenham tido projetos anteriormente12. Há, no momento em que este exame se 
efetiva, apenas quatro projetos no âmbito da Pró-Reitora de Pesquisa. 

Produções e projetos sobre povos indígenas na Unimontes

Como fora supramencionado, há atualmente somente quatro projetos de pesquisas 
envolvendo a temática indígena. Um deles é o projeto intitulado Uma Cartografia Social nas 
Comunidades Limítrofes da Terra Indígena Xakriabá no Norte de Minas Gerais, coordenado 
pelo professor do Depto de Geociências Cássio Alexandre da Silva, que defendeu, pelo PPGEO 
da UFU, a tese de doutorado A Natureza de um Território no Sertão do Norte de Minas Gerais: 
a ação territoriar dos Xakriabá (2014). 

O outro projeto de pesquisa em andamento é intitulado Dinâmicas da Religiosidade do 
Povo Indígena Xakriabá, coordenado pelo professor do Depto de Filosofia Heiberle Hirsgberg 
Horácio, que publicou o trabalho Aspectos da Religiosidade do Povo Indígena Xakriabá (2018), 
resultado da pesquisa de Pós-Doutorado em Ciências Sociais realizada pelo professor na UFJF. 

O terceiro projeto, de iniciação científica voluntária, coordenado pelo professor Heiberle 
Horácio e desenvolvido pelo graduando em Ciências da Religião Erivelto Alves Fonseca, é 
intitulado Pensamento Ameríndio, Xamanismo e Perspectivismo: Davi Kopenawa e Viveiros 
de Castro. O quarto projeto, intitulado Festas em contextos indígenas: Indagações e reflexões 

tutelares.
10  Importa dizer que o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) possuiu, pelo menos até o ano 
de 2017, um sistema de atendimento prioritário através de encaminhamentos da FUNASA, por causa de um 
credenciamento junto ao Ministério da Saúde. O hospital recebe um valor para atendimento aos indígenas, mas 
não há treinamento ou atendimento específico.  
11  Nos anos de 2002 e 2003 foi desenvolvido o projeto de extensão Uniarte, que realizava nos municípios 
da região oficinas nas áreas de música, teatro, dança e artes visuais. Uma das execuções desse projeto se deu 
nas aldeias Xakriabá, durante seis semanas, e envolveu as professoras Solange Maria Veloso Sarmento, Ruth 
Tupinambá, Raquel Helena de Mendonça e Paula e Ricardo Malveira.  
12  Conforme informações repassadas pela própria Pró-Reitoria, houve o desenvolvimento do curso 
Formação de Professores na Temática: Culturas e História dos Povos Indígenas. O curso teve a duração de 08 
(oito) meses (240 horas,), foi organizado em módulos, no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, teve 149 
alunos matriculados e foi realizado nos polos de Buritis, Conceição do Mato Dentro e São João da Ponte. Segundo 
informações da Pró-reitoria “o objetivo foi formar professores das redes de escolas da educação básica, com vistas 
a qualificar para uma abordagem adequada das temáticas relacionadas às culturas indígenas em conformidade com 
as propostas pedagógicas e curriculares, visando contribuir para a implementação qualificada da Lei 11.645/2008.” 
O curso, que em Conceição de Mato Dentro, contou com o professor Cássio Alexandre, levou os cursistas a 
realizarem atividades com o povo indígena Pataxó, e foi coordenado pelo professor Denílson Meireles.
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concernentes, é desenvolvido pela acadêmica do curso de Ciências Sociais Sâmilla Alves Santos 
e coordenado pelo professor Fabiano José Alves de Souza. 

Há ainda reflexões sobre a temática indígena no GEIPI-ABA13 - Grupo de Estudos 
interdisciplinares com Povos Indígenas na Unimontes14. A respeito do GEIPI-ABA, ele conta 
com a participação dos seguintes professores: Carlos Caixeta de Queiroz15 - autor da dissertação 
Punição e Etnicidade: estudo de uma Colônia Penal Indígena, no Mestrado em Sociologia da 
UFMG; Cássio Alexandre da Silva, coordenador do projeto de pesquisa supramencionado; 
Fabiano José Alves de Souza16, que escreveu a tese Os Pataxó em morros brutos e terras fanosas 
- Descortinando o movimento das puxadas de rama, pelo Doutorado em Antropologia Social 
da UFSCar, e coordenou o projeto de pesquisa “Cosmologia, História e Agência Indígena: 
os Pataxó (MG) e seus ‘outros’ encantados”; Heiberle H. Horácio17, que possui o projeto de 
pesquisa supracitado com os Xakriabá, e, recentemente, da professora do Departamento de 
Comunicação e Letras Andrea Martins, que trabalha com literatura e cinema. Vale destacar que 
a professora Andrea Jakubaszko, embora nesse momento, por razões profissionais, não esteja 
acompanhando o grupo, sempre esteve com ele, inclusive nas primeiras reuniões, quando o 
grupo se reunia no Museu Regional do Norte de Minas e era um grupo de discussões sobre 
textos de etnologia indígena.  A professora Andrea Jakubaszko escreveu, entre outras coisas, a 
dissertação intitulada Imagens da Alteridade: Um Estudo da Experiência Histórica dos Enawene, 
Nawe, pelo Mestrado em Ciências Sociais da PUC-SP.

Eventos recentes e disciplinas relacionadas à temática

O GEIPI-ABA - representado pelos membros Cássio Alexandre, Fabiano José e Heiberle 
Horácio-, participou da mesa redonda Agência, religiosidade e territorialidade em multiversos 
indígenas, ocorrida em 2017 no II Seminário de Ciências da Religião da Unimontes, bem 
como do Seminário Minas, Gerais: aldeias, roças e emaranhados, coordenado pela professora 
Elizabeth Pissolato e pelo professor Luzimar Pereira, ocorrido na Universidade Federal de Juiz 
de Fora em novembro de 201818.

O GEIPI-ABA, à época grupo de Estudos em Etnologia Indígena, promoveu, em 2018, 
13  No artigo original aparece o nome NEIPI-ABA, um dos nomes que o grupo já possuiu. Grupo que nasceu 
como Grupo de Estudos em Etnologia Indígena da Unimontes.
14  Havia a previsão de que o NEAB iniciasse atividades e pesquisas relacionadas à temática indígena, 
já que, no ano de 2017, além de ele possuir a colaboração dos professores Cássio Alexandre e Heiberle 
Horácio, havia tratativas para que ele se tornasse NEABI. No entanto, desde o final de 2018 e no ano de 2019, 
as colaborações e conversas necessárias para a inclusão da temática indígena no NEAB ainda não tinham sido 
efetivadas, impossibilitando com isso a transformação em NEABI. A respeito das tentativas de colaboração em 
2017, o professor Heiberle Horácio participou como representante informal do NEAB Unimontes do I Ciclo de 
Formação do NEABI - Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas - Campus Araçuaí com a temática “Os 
novos caminhos passam pelo coração dos antepassados”. O evento ocorreu na Aldeia Cinta Vermelha Jundiba – 
Pankararu/Pataxó, localizada no município de Araçuaí MG. Em novembro de 2017 o NEAB-Unimontes convidou 
a professora Dulce Maria Pereira da UFOP que proferiu a palestra Racismo institucional: a luta nas universidades, 
em que ela menciona a importância da valorização dos saberes dos povos negros, indígenas e quilombolas.  
15  O professor escreveu também a monografia de conclusão de curso A Construção de uma Identidade: o 
caso das relações entre índios Krenak e brancos (1992) na graduação em Ciências Sociais da UFMG.
16  O professor Fabiano José Alves de Souza mediou em 09/07/2018 a mesa intitulada Conhecimentos 
tradicionais dos povos indígenas Baniwa”, que teve como palestrante a pesquisadora e egressa do curso de CSO 
Alíria Noronha. A mesa foi promovida pelo Departamento de Política e Ciências Sociais no Projeto de Ensino 
“Encontros e Debates”.
17  O professor Heiberle.Horácio ministrou os minicursos sobre alternativas para o trabalho com a temática 
indígena nas escolas, tanto no FEPEG, quanto no Biotemas de 2017, e em escolas públicas e privadas e no IFNMG 
nos anos de 2018 e 2019.
18  No evento na UFJF, participaram ainda as alunas Ana Paula N. S. Xakriabá, Jully Alves Araújo, Rosângela 
Oliveira. 
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o evento Questão Indígena: violação de direitos em Minas e no Brasil, com a mesa redonda 
Reflexões a partir de Itinerários Etnográficos, e a oficina a Temática Indígena nas Escolas. No 
mesmo ano, o grupo realizou a Mesa Redonda História e Resistência Indígena no Norte, Mucuri 
e Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, dentro do 12º FEPEG-2018, e o minicurso Os povos 
indígenas de Minas Gerais: reflexões a partir de experiências etnográficas e dos direitos dos 
povos indígenas, no V Encontro das Ciências Sociais no Norte de Minas da Unimontes. Ainda 
em 2018, organizou a exibição comentada do filme Ex-Pajé.  

Em 2019, o grupo organizou a Semana Indígena na Unimontes, atividade que contou 
com a participação integral de algumas lideranças do povo indígena Xakriabá. Em 2019 
organizou, também, a exibição comentada pela professora Andrea Martins e pelo professor 
Heiberle Horácio, do filme Hiper-Mulheres. Ademais, o grupo possui uma agenda oficial de 
reuniões para elaborações de atividades, compartilhamento de pesquisas e leituras coletivas de 
textos. 

Vale destacar, ainda, os eventos realizados pelo Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Social. O IV Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, 
no ano de 2016, teve a presença, com falas em mesas, de representantes de alguns povos, como 
os Tuxá e os Xakriabá. O Colóquio contou com a participação da Articulação Rosalino de 
Povos e Comunidades Tradicionais, com uma conferência de Ailton Krenak, e com diversas 
comunicações apresentadas com a temática indígena, bem como conferências necessariamente 
relacionas aos povos indígenas. 

Também no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, em 
2017 foi proferida a palestra Políticas Públicas de Cultura para Comunidades Tradicionais (afro/
indígenas) pelo professor Kennedy Piau Ferreira da UEL, e a mesa-redonda Políticas Públicas 
do Estado para Povos e Comunidades Tradicionais19. No ano de 2018 o Programa promoveu 
o VI Congresso em Desenvolvimento Social que contou com a indígena Célia Mindã Nynthê 
Xakriabá, em uma mesa redonda, e com um grupo de trabalho intitulado Saberes e Regimes de 
Conhecimento Indígenas, Tradicionais a Afrodiaspóricos, idealizado pelos professores Fabiano 
José A. de Souza e Heiberle Horácio.

Em 2019, no VI Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, houve 
a conferência intitulada Direitos e Bem Viver do Cacique Damião Paridzané da Terra Indígena 
Marãiwatsédé (Mato Grosso). Houve também nesse evento a presença, em uma mesa, da 
liderança Hilário Xakriabá, de Tarcísio Santos, da OPAN, a conferência de encerramento com 
o professor João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional, e a Roda de Conversa com Povos 
Indígenas, organizada pelo GEIPI-ABA (Grupo de Estudos Interdisciplinares com Povos 
Indígenas da Unimontes) e que contou com representantes de alguns povos presentes20 no 
evento, como os Xakriabá, Tuxá, Pankararu e Manoki, bem como com a presença da indigenista 
do Vale do Jequitinhonha Geralda Chaves, do CEDEFES/MG.

Outros departamentos e Programas também realizaram importantes eventos que 
discutiram, pelo menos indiretamente, a temática indígena, como o Seminário Amazônia em 
Debate e o Papel da Geografia, ou o XI Encontro Regional de Geografia de 2017 que, destacando 
a aplicação dos mapas como ferramentas de reivindicação, tem servido aos povos indígenas 
como instrumento de luta pelos seus territórios. No Seminário, por exemplo, aconteceu a 
conferência “Hidrelétricas e as populações indígenas na Amazônia: um conflito geopolítico?” 
com a professora Andrea Jakubaszko do Depto de Política e Ciências Sociais da Unimontes.

A respeito das disciplinas relacionadas diretamente à temática e presente nos PPPs 
19  A mesa contou com a presença do superintendente de Comunidades e Povos Tradicionais da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, João Carlos Pio de Souza; a representante da Secretaria de Estado de Educação, Célia 
Xacriabá; o subsecretário de Apoio à Terra e Regularização Fundiária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Agrário, Geraldo Vítor de Abreu.
20  Havia indígenas de outros povos, como dos Xavante, Xerente, Rikbaktsa, Krekati, presentes. Mas, por 
motivos diversos, como incompatibilidade de dias e horários, não puderam participar da reunião.
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dos cursos, vemos que o curso de Ciências Sociais oferece a disciplina optativa de Etnologia 
Indígena e o curso de Ciências da Religião oferece a disciplina Cosmovisão das Religiões: 
Africanas e Ameríndias, tais disciplinas tem, em seus planos de curso, leituras relacionadas 
aos povos indígenas do Brasil. O curso de Ciências da Religião oferecerá a partir de 2020 as 
disciplinas Regimes de Conhecimento, Cosmologias e Religiosidades Indígenas, e a disciplina 
Pensamento(s), Regimes de Conhecimento e Cosmopolíticas Indígenas21.  

Os TCCs produzidos e a única dissertação realizada

Em se tratando dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Unimontes relacionados à 
temática indígena, é baixíssimo o número de TCCs. Verificando no banco de monografias de 
todos os cursos de graduação da universidade, só quinze trabalhos de conclusão de curso sobre 
o tema foram localizados-, e apenas uma única dissertação relacionada a temática indígena foi 
encontrada nas produções dos programas de pós-graduação da Unimontes, nenhuma tese de 
doutorado.  

Após consulta aos arquivos disponíveis dos programas de pós-graduação strictu sensu, 
que são mais de 10 da Unimontes - incluindo os Programas de Desenvolvimento Social, o 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, o Programa de Pós-Graduação em Letras/Estudos 
Literários e o Programa de Pós-Graduação em História -, só foi constatada uma dissertação sobre 
a temática, no Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Território. A dissertação 
foi feita por Helen Dayane Rodrigues Santa Rosa, intitulada O Governo da Lua: relação natureza 
e cultura no contexto da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial nos Xakriabá 
(2017), que teve como orientadora a professora Felisa Cançado Anaya e como coorientador 
João Dal Poz, professor que à época era colaborador do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Social e que é possuidor de uma larga experiência em Etnologia Indígena22. 

Vale destacar que mesmo não possuindo dissertações sobre a temática indígena, 
alguns dos programas supracitados, como o Programa de Desenvolvimento Social, organizam 
eventos significativos que mobilizam a temática e os povos indígenas, conforme já citado 
anteriormente. Sobre o Programa de Desenvolvimento Social, por exemplo, consta em seu 
site o desenvolvimento do projeto de pesquisa, realizado nos anos de 2013 e 2014, intitulado 
“Território das Águas no Norte de Minas Gerais: os povos indígenas Xakriabá”, coordenado 
pela professora Anete Marília Pereira, e tendo como integrantes os professores Cássio Alexandre 
da Silva (Unimontes), Rossevelt José dos Santos (UFU)23 e a graduanda em Geografia Fabiana 
Santos Salis24.

Sobre os trabalhos de conclusão de curso, também após consulta aos departamentos 
e arquivos dos cursos existentes na Unimontes, só foram localizados TCCs relacionados à 

21  Essas duas disciplinas, após a revisão e reestruturação do PPC do curso de CRE realizada em 2019 pelo 
NDE, foram inseridas no PPC do curso, que já foi aprovado pelo NDE e pelo colegiado do curso de CRE.   
22   O professor Dal Poz possui estudos de campo entre os povos Cinta-Larga e Zoró, Sorowaha e Xerente 
(Jê, em Tocantins), produziu a dissertação No país dos Cinta Larga: uma etnografia do ritual (1991), no mestrado 
em Antropologia Social da USP. Produziu também a tese Dádivas e dívidas na Amazônia: parentesco, economia e 
ritual nos Cinta-Larga (2004), nas Ciências Sociais da Unicamp.
23  Descrição do projeto, conforme consta no site: “Desde o reconhecimento dos povos Xakriabá pela FUNAI, 
muitos tem sido os estudos que envolvem a cultura, economia, meio ambiente, identidade, política, educação e 
saúde dessa comunidade. A proposta da pesquisa ora apresentada permeia duas importantes questões, sendo a 
primeira do território e a segunda a gestão das águas sobre esse território. O principal objetivo é compreender o 
território na construção histórica dos povos indígenas Xakriabá no que tange ao uso dos recursos hídricos. ” http://
www.ppgds.unimontes.br/index.php/index.php?view=article&id=147&tmpl=component&iframe=true . acessado 
em 20/12/2017.
24  Encontramos a seguinte publicação da equipe: Os Xakriabá no rio São Francisco-São João das Missões/
MG, Brasil - o olhar sobre o relatório circunstanciado de identificação e delimitação: território conquistado. Revista 
Cerrados jul/dez 2016.
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temática indígena no Departamento de Política e Ciências Sociais (onze ao todo), Enfermagem 
(dois trabalhos), um no curso de Direito25, dois no curso de Ciências da Religião (Departamento 
de Filosofia), sendo que um foi concluído e o outro encontra-se em andamento. 

A despeito de não existir TCC sobre a temática no Departamento de Geociências26, 
além do projeto de pesquisa supracitado, seus professores têm participado de publicações 
que se relacionam com a questão indígena, como o Atlas de Conflitos na Amazônia, que 
teve a participação do professor Gustavo Cepolini. O curso de História também não possui 
trabalhos de conclusão de curso sobre a temática, levando em consideração os trabalhos de 
conclusão de curso de 1995 a 2017. Todavia, no ano de 2012, o departamento promoveu o 
minicurso Antropologia e História: caminhos cruzados – (des)encontros entre índios, caboclos 
e quilombolas no Norte de Minas Gerais, ministrado pelo professor Flávio José Gonçalves, 
dentro do I Congresso de História. 

No curso de Pedagogia, embora ele possua um significativo número de TCCs, não há 
registro de trabalhos que tratem a temática, isso em um exame que compreendeu o período de 
2003 até 201927. No entanto, em 2020 a indígena e acadêmica Ana Paula Neves Santos Xakriabá 
iniciou o TCC em Pedagogia sobre o seu povo, tendo solicitado orientação institucional ao 
professor Heiberle Horácio28.

O curso de Direito possui apenas uma monografia intitulada A tutela penal dos índios 
integrados à sociedade nos crimes interétnicos, concluída no ano de 2009, pela aluna Ingrid 
Garcia Lacerda, orientada pelo professor Marcos Antônio Ferreira. 

O curso de Ciências da Religião, do Departamento de Filosofia, possui um TCC já 
apresentado, da discente Jully Alves Araújo, intitulado A Educação Escolar Indígena Xakriabá e 
a Festa de Santa Cruz, Articuladas pela Disciplina de Cultura, e um TCC em fase de conclusão, 
da discente Rosângela Cristina Oliveira, ambas orientadas pelo professor Heiberle Horácio. 
O curso de Enfermagem possui dois TCCs, um intitulado Assistência à Saúde no território 
Indígena Xakriabá, aprovado em 2006, de autoria de Daniel Nogueira Brito e orientação de 
Maria Aparecida Vieira; e outro intitulado Avaliação nutricional das crianças indígenas de 0 a 5 
anos da etnia Xakriabá, Aldeia Brejo Mata Fome, Minas Gerais, aprovado em 2009, de autoria 
de Marciel Bispo da Silva e orientação de Patrícia Fernandes do Prado. 

O departamento de Política e Ciências Sociais29, que engloba o curso de Serviço Social, e 
contava com onze trabalhos de conclusão de curso envolvendo os povos indígenas: 1. Comunhão 
de Bandeiras: um estudo sobre a Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais 
25  Há um trabalho de 2014 no Depto de Letras, que de alguma forma pode estar vinculado a temática: 
Configurações do Índio em o Guarani de Adoniran Rodrigues Souza, orientação de Aurora Cardoso de Quadros.
26  No âmbito do Depto de Geociências houve o desenvolvimento, em parceria, de um projeto com a ANAI - 
Associação Nacional de Ação Indigenista que teve como resultado: Implementação da PNGATI – Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental das Terras Indígenas do Povo Xakriabá e relato das atividades de planejamento, - Produto 
1;2; 3.  Salvador /BA:2016. Participaram do projeto os professores: Ana Ivania Alves Fonseca, Cássio Alexandre 
da Silva e Marcos Esdras Leite.
27  Vale destacar, além do trabalho desenvolvido pelo Laboratório em Educação do Campo  (LabÉdoCampo/
Unimontes), que ele, com a Articulação por uma Educação do Campo no Semiárido Mineiro, junto com 
representantes das populações tradicionais regionais, dos trabalhadores sem terra, agricultoras e camponeses, 
e docentes da UFVJM ligados à Licenciatura em Educação do Campo, produziram o livro “Opará e Jequi: os 
Vales e seus Saberes”, que além de trazer uma reflexão sobre povos indígenas, possui uma perspectiva de criação 
colaborativa e coletiva imprescindível. O mesmo LabÉdoCampo organizou, juntamente com outros parceiros, e 
articulado ao 13º FEPEG, o II SER Seminárido – Seminário Educação do Campo e Ruralidades no Semiárido 
Mineiro, durante os dias 5 e 6 de novembro e contou, devido uma articulação entre o laboratório e o GEIPI-ABA, 
com a participação de professores e artesãos Xakriabá.
28  Embora ainda em fase inicial do trabalho, a acadêmica solicitou a orientação institucional ao professor 
supracitado e enviou um documento à coordenação do curso de Pedagogia.
29  A Cátedra Darcy Ribeiro, ao apresentar em outubro de 2016 o “Círculo de cultura de gentes, plantas e 
bichos: diversidade e conservação nas Matas Secas do Norte de Minas”, também compreendeu os povos indígenas 
que habitam a região de abrangência das Florestas e Matas secas do Norte de Minas Gerais.
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no Norte de MG (aprovado em 2016, tendo como autora Maria Clara Dourado Magalhães e 
orientação de Isabel Cristina Barbosa de Brito); 2. A política de saúde e a saúde das populações 
indígenas: algumas considerações sobre a Reserva Indígena Xakriabá (aprovado em 2006, de 
autoria de Eridan Ribeiro Dias e tendo como orientadora Idalécia Soares); 3. A luta política é 
uma coisa, a indígena é a história do povo: identidade étnica e fronteiras cambiantes entre os 
índios Xakriabá e a sociedade regional (aprovado em 2004, de autoria de Alessandro Roberto 
de Oliveira e tendo como orientador João Batista de Almeida Costa). 4. Tikmu’un: a propósito 
da alteridade, etnicidade e identidade – um estudo e construção à/da teoria antropológico-
etnográfica (aprovado em 2007, de autoria de Fabiano Oliveira Souto e orientação de Carlos 
Caixeta de Queiroz); 5. A implantação do centro de referência da assistência social (CRAS) 
na aldeia Sumaré I, reserva indígena Xakriabá no município de S.J. das Missões (aprovado 
em 2009, de autoria de Tiago Fernando Ferreira de Oliveira e orientação de Luciana Lemos 
Antunes); 6. Papel da escola nas sociedades indígenas: entre a “revitalização cultural” e a 
“desintegração do modo de ser indígena” (aprovado em 2003, de autoria de Edinalva Regina 
Ferreira Santos); 7. Antropofagia entre os Tupinambá (aprovado em 2002, de autoria de Wandeir 
Souza Queiroz e orientação de Carlos Caixeta de Queiroz); 8. Etnocídio nas veredas do grande 
sertão: sistemas produtivos e sociodinâmicas ambientais em cabeceira (aprovado em 2010, de 
autoria de Luiz Guilherme dos Reis Gomes e orientação de João Batista de Almeida Costa); 9. 
Etnodesenvolvimento: desenvolvimento autônomo das minorias étnicas (aprovado em 2006, 
de autoria de Warley de Oliveira Santos e orientação de Fabiano José Alves de Souza); 10. 
Políticas sociais diferenciais em um contexto intercultural: o caso Xacriabá em São João das 
Missões no Norte do Estado de MG (aprovado em 2005, de autoria de Iésus Oliveira Santos 
e orientação de Luiz Wanderley Santos Lobo); 11. Dinâmicas do contato interétnico: situação 
social, campo político e atualização histórica no Vale do Rio Doce-MG (aprovado em 2006, de 
autoria de Walison Vasconcelos Pascoal e orientação de Carlos Caixeta de Queiroz).
 A relação acima, dos títulos dos TCCs – com os nomes dos realizadores e das realizadoras, 
orientadores e orientadoras-, possibilita que o leitor saiba em quais departamentos os TCCs 
estão arquivados. 

Para não concluir...

Chegamos ao fim deste artigo na esperança de termos conseguido apresentar um 
levantamento minimamente satisfatório das produções, atividades, ações e envolvidas(os) 
em trabalhos atuais e realizados nos últimos anos sobre a temática indígena, no âmbito da 
Unimontes; bem como tecer alguns apontamentos iniciais de como a universidade deve se 
relacionar com os povos indígenas. A propósito do levantamento, esperamos que ele possa 
servir de orientação para posteriores pesquisas, já que indicamos quais são os projetos, as 
pesquisadoras e os pesquisadores, e as ações e atividades que estão sendo desenvolvidas na 
universidade, atualmente.  

No entanto, nossa maior aspiração ao escrever este artigo - na verdade, o nosso desejo 
-, é de que ele possa fomentar interesses e reflexões sobre o respeito aos direitos dos povos 
indígenas, sobre a importância desses povos, suas concepções e regimes de conhecimento para 
a transformação da universidade.
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