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RESUMO: A presença e atuação de acadêmicos e profissionais indígenas 
matriculados e egressos das universidades públicas brasileiras é um fenômeno 
recente, sendo o estado do Paraná pioneiro na implementação de ações 
afirmativas desta natureza. Tal pioneirismo é resultado da aprovação da Lei 
estadual n. 13.134/2001 pela Assembleia Legislativa do Paraná que instituiu 
vagas suplementares para indígenas habitantes do território paranaense nas 
universidades estaduais, viabilizada por meio de processo seletivo especifico e 
exclusivo para esses sujeitos. No Paraná habitam os povos Guarani, Xetá, 
Xokleng e Kaingang, sendo estes últimos majoritários do ponto de vista 
demográfico no estado. Desde 2002 se constata a emergência e a constituição 
de um novo sujeito indígena – acadêmico, profissional e intelectual - que passa 
a ocupar os espaços da educação superior (na graduação e na pós-graduação) 
e a constituir e atuar em novos circuitos de trabalho, fundamentalmente em 
órgãos públicos gestores de políticas sociais, nas terras indígenas e nos 
municípios em torno desses territórios. Esse trabalho intenciona refletir sobre as 
trajetórias dos intelectuais e profissionais indígenas formados pelas 
Universidades Estaduais paranaenses, sinalizando os dilemas, potencialidades, 
contradições e desafios identificados nos seus percursos. Trata-se de 
reconhecer que as trajetórias desses sujeitos, em diferentes áreas de formação, 
refletem a existência de um duplo pertencimento: em ser indígena e acadêmico 
simultaneamente, evidenciando a dimensão coletiva existente na constituição de 
suas identidades profissionais e intelectuais. O presente trabalho é resultado de 



revisão bibliográfica, levantamento documental e pesquisa qualitativa realizada 
por meio de entrevistas semiestruturadas junto aos acadêmicos e profissionais 
indígenas no Paraná egressos de tais instituições de ensino superior. Por meio 
de levantamento documental foram identificados 74 profissionais indígenas 
graduados, possibilitando analisar as suas áreas de formação e aspectos como 
grupo étnico, gênero, faixa etária, estado civil e terra indígena de pertencimento. 
Como resultado deste levantamento identificamos um numero significativo de 
mulheres graduadas (64%), sendo a área da educação a que mais forma 
profissionais indígenas (57%) e demonstrando um equilíbrio acerca do 
pertencimento étnico entre Kaingang e Guarani (50% de graduados entre as 
duas etnias) ainda que o povo Kaingang seja demograficamente majoritário no 
estado. Até o presente momento, foram entrevistados 12 profissionais indígenas 
de diferentes áreas de formação. Constatamos que a maioria dos entrevistados 
(84%) atua em escolas estaduais indígenas e unidades básicas de saúde 
indígena localizados nas terras indígenas. Os relatos dos entrevistados 
evidenciam aspectos fundamentais que passam a caracterizar o que 
denominamos como circuitos de trabalho indígena intra e extra-aldeias, tais 
como: tipos de instituições contratantes, vínculos empregatícios, jornadas de 
trabalho e remunerações, influências das relações faccionais no processo de 
seleção e contratação (uma vez que, nas terras indígenas no Paraná, tais 
contratações demandam carta de aval dos caciques e lideranças indígenas 
desses territórios), relações de poder no interior das instituições, relação com a 
comunidade, manejo com os procedimentos burocrático-administrativos, diálogo 
com os conhecimentos tradicionais do grupo étnico e da comunidade, dentre 
outros. 
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