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Em 1500, quando os portugueses invadiram este pedaço do continente que hoje 
chamamos Brasil viviam aqui cerca de mil povos indígenas com uma população de cerca 
de três milhões de seres humanos. Eram pessoas que tinham um modo de vida, uma 
cultura e tradições. Para os invasores os habitantes originários do Brasil eram seres de 
uma cultura inferior e podiam ser dominados e escravizados sem que as regras de 
convívio e direitos internacionais se aplicassem a eles. Aos sobreviventes deste processo 
a alternativa foi a assimilação ou o isolacionismo. Como consequência desta visão, o 
Brasil em 2010 tinha 896.917 indígenas [1] e hoje estima-se que este número possa ter 
chegado a 1.108.907 [2], cerca de um terço da população de 1500. 

Passados 522 anos da chegada dos europeus no Brasil, Marcia visitou um acampamento 
de estudantes indígenas que ocupavam um espaço público para demandar uma casa de 
estudante própria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A 
pesquisadora da área de física descobre um conjunto de tradições e visões de vida que 
apresentam peculiaridades que parecem justificar a demanda. 

Estes estudantes chegaram a esta situação porque a casa de estudante da UFRGS tem 
uma regra que estudantes que são mães ou pais não podem trazer para o convívio da 
casa os seus filhos ou filhas. Esta condiçã oé acatada pela maioria dos estudantes não 
indígenas que entendem a maternidade como um evento para depois da formatura. Na 
sociedade indígena os tempos da maternidade são outros e vêem como uma violência 
apartar mães e pais de seus filhos. Ao inserir uns poucos estudantes indígenas em uma 
casa dominada por estudantes não indígenas sem a criação de um espaço cosmopolita 
que celebre a diversidade, a universidade reafirma o ideário de assimilação eurocentrista.

A solução encontrada pela UFRGS para o conflito presente na casa de estudante mista foi
conceder o espaço outrora ocupado pela creche da UFRGS para a criação da casa do 
estudante indígena. A solução, embora permita que estes estudantes possam continuar 
na universidade mantendo aspectos fundamentais da sua cultura, separa as duas 
comunidades e reafirma o ideário eurocentrista de isolacionismo.

Por que não aprender com a cultura dos povos originários que família é um elemento 
fundamental da vida pelo qual vale a pena lutar e viabilizar espaços para o cuidado de 
filhos e filhas dentro deste meio? Por que se fecha uma creche ao invés de expandir estes
espaços da família e o meio acadêmico?

A Universidade pública tem incorporado estudantes indígenas, negros e de baixa renda 
como forma de dar acesso ao conhecimento chancelado pela civilização ocidental. Esta 
transferência unidirecional, no entanto, abre mão do poder da diversidade. A Universidade
torna-se uma fábrica onde ingressam círculos, retângulos e hexágonos, mas na formatura
saem todos quadrados. Ao evoluir para uma construção multidirecional será capaz de 
criar conhecimento a partir de uma inteligência coletiva [3], gerando a inovação disruptiva 
[4,5]. Ingressarão círculos, retângulos e hexágonos e nas formaturas sairão figuras 
multidimensionais de todas as formas.



Ao olhar os habitantes originários do solo brasileiros, os povos escravizados e as 
populações de baixa renda com a superioridade de quem domina algumas tecnologias, o 
povo invasor de 1500 perdeu a oportunidade de criar uma civilização mais criativa e 
inovadora. Urge um redescobrimento do Brasil. Ao potencializar o diálogo multidirecional 
este país será capaz de criar desenvolvimento com equidade e democracia, preservando 
a vida e o meio ambiente.
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[3] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721415599543
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