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Ao cumprimentá-la cordialmente, nó
 s, do Fórum Nacional de

Educação Escolar Indígena (FNEEI), representando cerca de 20 mil
professores de mais de 300 povos indígenas do Brasil, vimos por meio
desta manifestar e solicitar o apoio da FIOCRUZ para mobilização em
defesa do direito de Cotas para Indígenas nos Cursos de Pós-Graduação
nestar enomadaInstituição. 
Sobre este pleito, vale destacar que nós povos indígenas,
desde o processo de colonização e expropriação dosterritórios,sofremos
diferentes formas de exploração, exclusão e preconceito que nos
colocaramemdesvantagememrelaçãoaoacessoabenseserviçosjuntoà
sociedadeb
 rasileira. 
De 1500 até 1988 fomos considerados incapazes pelas leis
brasileiras. Foram necessários quinhentos anos de lutas e pedidos para
sermos reconhecidos e admitidos como cidadãos de direitos. Porém, o
peso desses séculos de exclusão nos impediu de ocupar espaços em
igualdadec omo
 sd
 emaisb
 rasileiros. 
Inúmeros tratados internacionais foram necessários, desde a
Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a Convenção 107 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Convenção relativa à luta
contraadiscriminaçãonocampodoensino,propugnadopelaOrganização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a



Convenção 169 da OIT de 1989, e muitos outros, para que nós, povos
indígenas,a
 dquiríssemosq
 uaisquerd
 ireitos. 
No Brasil, somente a partir de 1988 com a promulgação da
Constituição Federal, começaram a ser pavimentados caminhos para o
reconhecimentodenossosdireitosdecidadania.Porémpelaentradatardia
nas universidades brasileiras, ocorrida apenas a partir dos anos 2000, há,
ainda, a necessidade de políticasdeaçõesafirmativas,comoascotas,que
possibilitem maior equidade no acesso a cursos de graduação e
pós-graduação para que possamos alcançar os níveis mais elevados de
formaçãoacadêmicaquecontribuemcomonossoavanço,fortalecimentoe
desenvolvimentoc oma
 utonomia. 
Entendemos que as Cotas sereferemàjustiçacompensatória
pelos séculos de exclusão, tratando-se de uma reivindicação por justiça
social para termos igualdade de oportunidades haja vista a busca pela
construção de uma sociedade intercultural na qual nós povos indígenas
sejamos reconhecidos, respeitados e incluídos a partir de nossas
diferenças. 
Com a devastação ambiental e um ambiente modificadopelo
crescimento populacional, industrial e urbano, as ciências tradicionais
indígenas foram duramente afetadas ao ponto de estarem, muitas,
inviabilizadas por questões que impactaram nos saberes e práticas das
medicinas tradicionais,formasespecíficasdevidaealimentaçãosaudáveis
que requerem um amplo território, rios, solos e florestas saudáveis com
amplam
 obilidadee
 spacialindígena. 
Atualmente, nós povos indígenas necessitamos de novos
conhecimentos, advindos das Instituições deEducaçãoSuperior(IES),para
o agenciamento e atuação de situações socioeconômicas que requerem
acessoa
 n
 ovast ecnologiase
 c onhecimentos. 
Deste modo, queremos destacar que as cotas são uma
reivindicação legítima, pois é fundamental o papel das IES na preparação
dos povos indígenas para os novos desafios de sustentabilidade, que
requerem conhecimentos teórico-práticos diversificados que, ao serem
associadosaosetnoconhecimentosnosoportunizarãoumagamamaiorde



possibilidadesparasairmosdasituaçãodevulnerabilidadenaqualséculos
dee
 xclusãoe
 p
 reconceiton
 osc olocaram. 
Assim, vimos por meio deste,muirespeitosamente,solicitara
estaegrégiainstituiçãobrasileira,aFundaçãoOswaldoCruzFIOCRUZ,cotas
para acesso indígena à pós-graduação, utilizando os critérios de
heteroidentificaçãoeautodeclaraçãoquenóspovosindígenas,pormeiode
nossas associações, temos pactuado com as diversas instituições da
sociedadeb
 rasileira. 
Sobre nosso pleito, vale destacar que a possibilidade do
atendimentodestasolicitaçãoé,aindamaisimportante,dadasassituações
decorrentesdestecenáriopandêmico,ondepudemosobservarclaramente
a maior vulnerabilidade dos povos indígenas diante da Covid-19. É
fundamental que tenhamos profissionais de saúde indígenas, tanto para
atuação nas comunidades, quanto para ampliar os debates e combater a
desinformaçãoe
 o
 utrasf ormasd
 ep
 reconceitoe
 d
 iscriminação.  
Saudaçõesindígenas, 
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