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RESUMO 

 

A presente dissertação buscou compreender se, por meio da interculturalidade, existem 

possibilidades contra-hegemônicas de produção e disseminação do conhecimento no ambiente 

universitário, tendo, como campo empírico, o contexto específico da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA), com o estudo de dois casos. Para tal, baseou-se, 

mediante fundamentação teórica, na crítica às heranças coloniais e às perspectivas eurocêntricas 

que influenciaram uma concepção hegemônica da ciência – universalizante e disciplinadora, 

que se distancia de outros saberes. Na produção e disseminação do conhecimento no espaço 

universitário, a posição de hierarquia da ciência corrobora para o silenciamento e 

desconsideração de outros conhecimentos. Para procurar alternativas, em prol da 

descolonização da instituição universitária e do conhecimento, a interculturalidade é apontada 

como um potencial contra-hegemônico. 

Com a realização de observação participante, entrevistas, análise documental e grupo de 

discussão focalizada foi possível identificar as diferentes formas de a UNILA abordar a 

interculturalidade, assim como a produção e disseminação do conhecimento. Entre as análises 

desenvolvidas, ressalta-se que a interculturalidade tem potencial de desafiar a hegemonia por 

possibilitar: i) no contexto estudado – revitalização de línguas indígenas e o sentimento de 

pertença a uma identidade latino-americana que coopera para uma reconstrução do 

entendimento sobre processos históricos; ii) na produção do conhecimento – pressão por 

mudanças nos modos tradicionais de fazer trabalhos acadêmicos (por escrito, artigos científicos, 

em línguas hegemônicas), alternativas à geopolítica do conhecimento e a presença de óticas que 

vão além do que é publicado nos mídias e nos livros; por fim, iii) na disseminação do 

conhecimento – desafia a visão do docente como figura central, aulas descontextualizadas são 

questionadas pela dinâmica da diversidade, uma relação mais próxima e sensível à sociedade 

como alteridade. 

A nível de conclusão, foram construídas – pelos contributos da busca pela interculturalidade no 

contexto específico da UNILA – seis sugestões de mudanças para a produção e disseminação 

do conhecimento, as quais podem levar a um caminho de ideia alternativa de universidade, 

pautada por uma concepção contra-hegemônica. 

 

Palavras-chave: Produção e disseminação do conhecimento na universidade, 

Interculturalidade, Contra-hegemonia, UNILA. 
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RESUMEN 

 

La presente disertación buscó comprender si, por medio de la interculturalidad, existen 

posibilidades contrahegemónicas de producción y diseminación del conocimiento en el 

ambiente universitario, teniendo como campo empírico, el contexto específico de la 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), con estudio de dos casos. Para 

ello, se basó, mediante fundamentación teórica, en la crítica a las herencias coloniales y a las 

perspectivas eurocéntricas que influenciaron una concepción hegemónica de la ciencia – 

universalizante y disciplinadora, que se aleja de otros saberes. En la producción y diseminación 

del conocimiento en el espacio universitario, la posición de jerarquía de la ciencia corrobora 

para el silenciamiento y desconsideración de otros conocimientos. Para buscar alternativas, en 

pro de la descolonización de la institución universitaria y del conocimiento, la interculturalidad 

es apuntada como un potencial contrahegemónico. 

Con la realización de observación participante, entrevistas, análisis documental y grupo de 

discusión focalizada fue posible identificar las diferentes formas de que la UNILA abordara la 

interculturalidad, así como la producción y diseminación del conocimiento. Entre los análisis 

desarrollados, se resalta que la interculturalidad tiene potencial de desafiar la hegemonía por 

posibilitar: i) en el contexto estudiado – revitalización de lenguas indígenas y el sentimiento de 

pertenencia a una identidad latinoamericana que coopera para una reconstrucción del 

entendimiento sobre procesos histórica; ii) en la producción del conocimiento – presión por 

cambios en los modos tradicionales de hacer trabajos académicos (por escrito, artículos 

científicos, en lenguas hegemónicas), alternativas a la geopolítica del conocimiento y la 

presencia de ópticas que van más allá de lo que se publica en los medios y en los medios libros; 

por último, iii) en la diseminación del conocimiento – desafía la visión del docente como figura 

central, las clases descontextualizadas son cuestionadas por la dinámica de la diversidad, una 

relación más cercana y sensible a la sociedad como alteridad. 

A nivel de conclusión, fueron construidas – por las contribuciones de la búsqueda por la 

interculturalidad en el contexto específico de la UNILA – seis sugerencias de cambios para la 

producción y diseminación del conocimiento, las cuales pueden llevar a un camino de idea 

alternativa de universidad, pautada por una concepción contrahegemónica. 

 

Palabras clave: Producción y diseminación del conocimiento en la universidad, 

Interculturalidad, Contrahegemonía, UNILA. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation sought to understand if, through interculturality, there are counter-

hegemonic possibilities of production and dissemination of knowledge in the university 

environment, having as empirical field, the context of the Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA), by means of the two case studies. This dissertation was based on 

theoretical work on the criticism of the colonial legacies and the Eurocentric perspectives that 

influenced a hegemonic conception of science - universalizing and disciplining, which 

distances itself from other kinds of knowledge. In the production and dissemination of 

knowledge in the university space, the current hierarchy of science corroborates for the 

silencing and disregard of other types of knowledge. To seek alternatives, in favor of the 

decolonization of the university institution and of knowledge, interculturality is pointed out as 

a counter-hegemonic perspective. 

Through participant observation, interviews, documental analysis and a focus group, it was 

possible to identify the different ways that UNILA approaches interculturality, as well as the 

production and dissemination of knowledge. It is emphasized that interculturality has the 

potential to challenge hegemony by enabling: i) in the context studied – the revitalization of 

indigenous languages and the feeling of belonging to a Latin American identity that contributes 

for a reconstruction of the understanding of historical processes; ii) the knowledge production 

– to pressure for changes in the traditional way of doing academic papers (for example, writing 

scientific publications in hegemonic languages), to generate alternatives to the geopolitics of 

knowledge and the presence of perspectives that go beyond what is published by the media and 

in the books; and finally, iii) in the dissemination of knowledge – which challenges the view of 

the professor as the central figure, questioning decontextualized classes by the dynamics of 

diversity towards a closer and more sensitive relation to society as alterity. 

As a conclusion, six main of changes on the production and dissemination of knowledge were 

suggested, through the contributions of the search for interculturality in the specific context of 

UNILA, which may lead to an alternative idea of university, based on a conception of counter-

hegemony. 

 

Keywords: Production and dissemination of knowledge in the university, Interculturality, 

Counter-hegemony, UNILA. 
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RÉSUMÉ 

 

La présente thèse cherche à comprendre si, basé sur l'interculturalité, il existait des possibilités 

de production et de diffusion de connaissances contre-hégémoniques en milieu universitaire, 

ayant comme domaine empirique le contexte spécifique de l' Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA),  en utilisant deux études de cas. À cette fin, il 

s’appuyait, pour ses fondements théoriques, sur la critique des héritages coloniauxet les 

perspectives eurocentriques qui ont influencé une conception hégémonique de la science - 

universalisant et disciplinant, qui s’éloigne des autres connaissances. Dans la production et la 

diffusion des connaissances dans l’espace universitaire, la hiérarchie des sciences corrobore le 

silence et le mépris d’autres connaissances. Pour rechercher des alternatives, en faveur de la 

décolonisation de l'institution universitaire et du savoir, l'interculturalité est présentée comme 

ayant un potentiel contre-hégémonique. 

À travers l'observation des participants, des entretiens, analyse documentaire et un groupe de 

discussion ciblé, il a été possible d'identifier les différentes façons dont UNILA aborde 

l'interculturalité, ainsi que la production et la diffusion de connaissances. Parmi les analyses 

développées, il est souligné que l'interculturalité peut potentiellement défier l'hégémonie en 

permettant: i) dans le contexte étudié - la revitalisation des langues autochtones et le sentiment 

d'appartenance à une identité latino-américaine qui coopère pour une reconstruction de la 

compréhension des processus historique; ii) dans la production de connaissances - incitation à 

modifier les méthodes de travail traditionnelles (travail d'écriture, articles scientifiques en 

langues hégémoniques), alternatives à la géopolitique de la connaissance et présence d’une 

perspective allant au-delà de ce qui est publié dans les médias et des livres; enfin, iii) dans la 

diffusion des connaissances - remet en cause la vision de l'enseignant en tant que figure centrale, 

les classes décontextualisées sont interrogées par la dynamique de la diversité, un rapport plus 

étroit et plus sensible à la société en tant qu'altérité. 

Au niveau de la conclusion, six suggestions de changements pour la production et la diffusion 

des connaissances ont été élaborées, sur la base  des apports de la recherche de l’interculturalité 

dans le contexte spécifique d’UNILA, ce qui peut déboucher sur une voie d’idée alternative 

d’université, basée sur une conception contre-hégémonique. 

 

Mots-clés: Production et diffusion de connaissances à l'université, interculturalité, contre-

hégémonie, UNILA. 
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Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que 

lemos apenas palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos 

emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, 

lemos a Vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso 

olhar. Queixamo-nos de que as pessoas não lêem livros. Mas o déficit de leitura é muito mais 

geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros.  

 

Vale a pena ler livros ou ler a Vida quando o acto de ler nos converte num sujeito de uma 

narrativa, isto é, quando nos tornamos personagens. Mais do que saber ler, será que 

sabemos, ainda hoje, contar histórias? Ou sabemos simplesmente escutar histórias onde nos 

parece reinar apenas silêncio?  

 

 

Mia Couto, 

Em “E se Obama fosse africano?” 
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Esta dissertação tem três partes marcantes na sua existência, que, no produto final, 

mesclam-se de tal modo em que é difícil definir onde começa uma e termina a outra. 

Uma parte é a minha.  

Outra parte é a do meu orientador. 

E a terceira parte é a das pessoas que compuseram esta pesquisa enquanto participantes. 

Em cada etapa desta dissertação, há um pouco de outros. Afinal, a título de exemplo, 

utilizava, na primeira versão escrita, a palavra “nortear”, como verbo, na intenção de falar em 

“orientação”. Após ir para o terreno, em conversas informais, fui lembrada da simbologia de 

algumas palavras, como é o caso desta referida por Paulo Freire (1997): “‘Suleá-los’: Paulo 

Freire usou esse termo que, na realidade, não consta nos dicionários da língua portuguesa, 

chamando a atenção dos leitores(as) para a conotação ideológica dos termos nortear, norteá-lo, 

nortear-se, orientação, orientar-se e outras derivações”, tendo tido como referência o físico 

Marcio D’Olne Campos (Nota de Ana Maria Freire in Freire, 1997: 112-113). Portanto, 

conscientizada do uso de alguns vocábulos e com uma lista de novas leituras, regressei a 

Portugal, tendo, então, realizado algumas modificações nesta dissertação, como será visto ao 

longo dela.  

 

1. Pistas de um tema 

 

O tema desta pesquisa surge de uma reflexão sobre a produção e a disseminação do 

conhecimento no contexto universitário. Em torno disto, foi necessário retomar conceitos no 

que se refere à ciência, ao conhecimento em geral, e seu percurso histórico, assim como qual é 

o papel da universidade – e dos atores que a compõem – na produção e na disseminação do 

conhecimento. Com isso, foram pensados os desafios e as alternativas da instituição 

universitária. Estes conceitos são trabalhados mais detalhamente no próximo capítulo; 

entretanto, exponho, a seguir, de forma esquemática, o quadro teórico que guia esta pesquisa: 

 
Colonialismo Ciência Interculturalidade 

Epistemicídio Concepção hegemônica da ciência   Lutar contra opressões 

Colonialidade do saber, do 
ser e do poder 

Concepção contra-hegemônica da 
ciência 

Perspectiva em igualdade 
dos conhecimentos 

Colonialidade/Modernidade 
Produção e disseminação do 

conhecimento no contexto universitário 
Reconhecimento das 

diferenças 

                                          Quadro 1 – Autoria própria 
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Assim, de forma a explicar brevemente o quadro, é abordado o legado do colonialismo, 

com referência ao epistemicídio de conhecimentos locais, que foram destruídos, silenciados 

e/ou invisibilizados a partir deste período (Santos, 2009; Ribeiro, 2007). Os conceitos de 

colonialidade do saber, do poder e do ser são mobilizados para mencionar os efeitos de 

perpetuação do colonialismo para além do período colonial, sendo, estão, a colonialidade 

constitutiva da modernidade, conforme Mignolo (2000), Dussel (2000), Grosfoguel (2008) e 

contributos dos/as demais autores/as citados/as no capítulo I. Posteriormente, é já analisada a 

ciência moderna na sua concepção hegemônica, para buscar, na teoria, as alternativas sugeridas 

para uma concepção contra-hegemônica da ciência, segundo, dentre outros/as autores/as, 

Ramose (2011), Ballestrin (2013) e Quijano (2000). Com esta visualização mais ampla, passa-

se ao ambiente universitário para analisar a produção e disseminação do conhecimento neste 

contexto, que é o âmbito de análise da presente dissertação, com base, dentre os/as autores/as 

referenciados/as, em Benincá e Santos (2013), Segato (2011), Santos (2018). Por meio destas 

teorias, é abordada a interculturalidade, que é apontada como um potencial para concretizar 

alternativas contra-hegemônicas. Nessa seção, são analisados os conceitos da interculturalidade 

referentes a lutas contra opressões e à perspectiva de igualdade de conhecimentos (Walsh, 2009; 

Ortega, 2016; Marín, 2009), articulado ao reconhecimento das diferenças (Magalhães & Stoer, 

2005).  

Em busca de trazer contributos para este tema, a presente dissertação baseia-se na 

importância de pensar sobre universidades que sejam plurais, tanto nas pessoas quantos nos 

saberes produzidos e partilhados, comprometidas com a produção e disseminação de um 

conhecimento que pretenda ser contra-hegemônico (Santos, 2007). Assim, esta dissertação tem, 

como objetivo geral, compreender se, por meio da interculturalidade, existem possibilidades 

contra-hegemônicas de produção e disseminação do conhecimento no contexto universitário. 

Optou-se, então, com o propósito de procurar concretizar tal objetivo, pelo estudo de um 

ambiente universitário, de modo a observar e entender um contexto singular e específico. 

Após uma pesquisa de possíveis locais de pertinência para a temática e para o objetivo 

da investigação, como se relata no Capítulo II, escolheu-se a Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA), localizada no Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu. A 

UNILA, por ter acesso, por meio de processo seletivo, a países da América Latina e Caribe, é 

constituída de pessoas de várias nacionalidades da região, sendo, ademais, pública e totalmente 

gratuita. Destaca-se pela diversidade de vozes, pela alternativa bilíngue (português e espanhol) 

e pelo diálogo promovido entre as diferentes culturas (UNILA, 2019). Na descrição do site 
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institucional da universidade consta que “procura contribuir para a integração latino-americana, 

reconhecendo a diversidade das identidades nacionais e os elementos que cimentam nossas 

raízes e nosso destino comum enquanto continente diante do mundo globalizado” (UNILA, 

2019, projeto pedagógico). Ademais, o território em que se encontra é bastante peculiar para o 

Brasil e para a América Latina como um todo, pelo fato de ser uma região fronteiriça, 

denominada Tríplice Fronteira, que abrange o Brasil, o Paraguai e a Argentina. 

Com a universidade definida, foram escolhidos dois grupos de pesquisa, enquanto 

estudos de caso (Yin, 2001; Stake, 1998), com o fim de identificar que mudanças o contexto 

presente na UNILA pode potencialmente trazer para a produção e disseminação do 

conhecimento. Com este intuito, buscou-se, então, analisar os documentos da instituição, 

acompanhar as reuniões, os eventos e os projetos destes grupos, assim como realizar a escuta 

dos/das integrantes.  

 

2. Trajetórias de quem escreve 

 

Considero importante especificar o meu ponto de partida e contar brevemente um pouco 

de mim, para que seja possível uma melhor compreensão da trajetória que me leva a este 

trabalho. Segundo Sandra Harding (1993), o conhecimento é produzido a partir de um ponto de 

partida (standpoint), da posição em que a pessoa encontra-se (etnia, gênero, grupo social, etc.) 

e sua perspectiva. Assim, tanto quem investiga quanto quem é investigado/a tem seu próprio 

standpoint. Portanto, afirmo que sou brasileira, mulher, de cor branca, de grupo social 

econômico considerado, no Brasil, como médio. Sou também advogada, defensora dos Direitos 

Humanos e da Natureza e estudante do Mestrado em Ciências da Educação da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, no domínio em Educação, 

Comunidades e Mudança Social. 

Para chegar até onde hoje me encontro, tive um forte apoio da minha família, que sempre 

me deu oportunidades e teve a possibilidade de investir financeiramente, emocionalmente e 

intelectualmente na minha formação. Sem essas condições, eu não teria o mesmo desempenho. 

Além dela, tive excelentes professores/as, que me mostraram caminhos e me motivaram a 

acreditar no meu potencial como aluna no ambiente acadêmico e como mulher na sociedade.  

São pessoas que encontramos ao longo da nossa trajetória que podem construir o nosso 

futuro. Nunca seremos um só. Somos, na minha percepção, uma combinação de emoções, 

pensamentos e vozes. As relações interpessoais são responsáveis pela nossa formação e o modo 
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como ocorre essa interação é diretamente capaz de influenciar no futuro de cada indivíduo na 

sua singularidade. Este foi um dos motivos que sempre busquei trabalhar e estudar com pessoas.  

Quando comecei a cursar Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS/Brasil), em 2011, pude observar, por meio de projetos e trabalhos, as 

diferentes realidades sociais que, até então, eram-me pouco conhecidas em razão do contexto 

escolar restrito pelo qual eu tinha passado. Diante dessas realidades, passei a questionar-me 

quanto aos fatores que envolvem os problemas sociais, a criminalidade e a precária formação 

de base de regiões onde a pobreza impera. Enquanto percurso profissional, estagiei na 

Defensoria Pública Estadual1 com jovens menores de idade em conflito com a lei, onde conheci 

muitas vítimas de um sistema jurídico que não lhes era justo, onde o punir estava sempre acima 

do cuidar. Posteriormente, trabalhei como advogada voluntária no Serviço de Assessoria 

Jurídica Gratuita da minha Faculdade de Direito.  

Durante esse período de vivências, duas questões inquietaram-me: como muitas vezes 

o direito manifesta-se de modo punitivo e até injusto, colaborando para perpetuar situações que 

poderiam ter outros desfechos caso houvesse uma rede integrada que valorizasse, em 

determinados casos, o encaminhamento para unidades de saúde e escolas. Assim, sempre senti 

a necessidade de olhar de forma ampla para os problemas, acreditando na importância de mais 

políticas públicas, orientação jurídica, assistência social, acompanhamento médico e educação 

de base no lugar de priorizar a privação de liberdade. A outra questão diz respeito ao ambiente 

dos operadores do direito, o qual, em grande medida, apresenta-se numa forma de poder, tendo 

linguajar e vestimentas próprias. Inclusive, dentro da minha Faculdade de Direito, era possível 

perceber esta construção de uma nova forma de falar e escrever, mais complexa e de difícil 

compreensão para quem não frequentava aquele local. 

Estas inquietações guiaram-me para um novo caminho: escolhi realizar o Mestrado em 

Ciências da Educação, no domínio em Educação, Comunidades e Mudança Social, na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Já havia morado 

na Alemanha, durante um ano, em mobilidade acadêmica, e tinha apreciado muito a 

oportunidade de morar em outro país, conhecendo pessoas, lugares e formas diversas de 

interpretar o mundo. Assim, já havia o desejo de realizar um mestrado no exterior, e a opção 

pela Universidade do Porto foi precisamente pela proposta do domínio: a interseção entre 

educação, mudança social e comunidades. 

                                                             
1 Defensoria Pública Estadual: serviço estadual de assistência judiciária gratuita, com funções de orientação 

jurídica, defesa e promoção de direitos, destinado a pessoas necessitadas. 
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Ao longo do primeiro ano de mestrado, alguns/as professores/as apresentaram-me 

autores/as e teorias que me fizeram refletir sobre a influência da Europa na ciência e no 

conhecimento produzidos e disseminados na América Latina. Percebi que esse distanciamento 

de meu local de origem fez-me observar com outros olhos a minha formação e as minhas 

aprendizagens. A partir disso, fui bastante influenciada pelos contributos de Boaventura de 

Sousa Santos, que nos traz, assim como outros/as autores/as, a perspectiva de que muitos 

saberes são invisibilizados pela ciência moderna e de como o ambiente universitário, na sua 

forma convencional, contribui para a produção e disseminação de um conhecimento patriarcal, 

capitalista e colonialista. Ainda, em concomitância, estava a realizar uma especialização em 

Justicia entre saberes: las epistemologías del sur y los saberes nacidos en las luchas do 

Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO), o que cooperou para aprofundar 

essas reflexões. 

De certa forma, essas vivências em Portugal relacionam-se com a minha inquietação 

referente ao ambiente dos operadores de direito relatada anteriormente. Afinal, a faculdade de 

direito é um dos espaços mais doutrinados dentro do contexto universitário, tendo um direito 

que é, muitas vezes, inacessível para aqueles que estão excluídos/as do sistema moderno 

ocidental tal como ele se organiza. Ademais, ao cursar o mestrado, passei a visualizar que, 

embora com diferenças significativas entre o Direito e as Ciências da Educação, o ambiente 

universitário de um modo geral ainda se distancia das pessoas e dos saberes da sociedade.  

A minha implicação com estas inquietações levantadas no último parágrafo relaciona-

se com a minha posição de brasileira, latino-americana e mulher, que muitas vezes também não 

se vê representada pela ciência moderna. Ademais, enquanto frequentadora do ambiente 

universitário, como estudante e pesquisadora, vejo dois rumos a seguir: o de aceitação da 

realidade imposta ou o de resistência. Eu escolho o segundo, na tentativa de poder investigar 

em prol do que tantas pessoas, pelas experiências relatadas, mostraram-me e ensinaram-me. 

Assim, orientada por esses caminhos, passei a construir aquele que seria o tema de dissertação. 

 

3. Organização dos capítulos 

 

A Introdução é seguida do Capítulo I, em que são apresentados os pilares teóricos 

deste trabalho, a construção da problemática, das questões e dos objetivos da pesquisa, assim 

como as justificações da pertinência do tema. 
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No Capítulo II, expõe-se o percurso metodológico desta investigação, elucidando as 

opções metodológicas. É apresentado o contexto específico, tal como a sua singularidade, com 

a posterior exposição dos dois grupos de pesquisa da UNILA estudados nesta pesquisa. Depois, 

apresentam-se as técnicas de recolha de dados, assim como a forma que os dados são analisados. 

Por fim, são já referidos alguns dos desafios enfrentados no terreno.   

No Capítulo III, ocupa lugar a apresentação e discussão dos resultados coletados por 

meio de observação participante, diálogos, discussão focalizada em grupo, entrevistas, análise 

de textos e documentos, sendo também relacionados com a revisão teórica realizada no 

Capítulo I. 

 A nível de Conclusão, são analisados os resultados da dissertação, de modo a refletir a 

respeito do que foi encontrado na investigação.  

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas e os materiais em apêndice. 

Ainda, importa notar que a utilização da escrita em primeira pessoa é realizada no 

trabalho conscientemente, como forma de manifestar minha responsabilidade e implicação com 

a abordagem desta temática.  
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CAPÍTULO I – PILARES TEÓRICOS NA CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

DO ESTUDO 
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Este capítulo reflete dois momentos de construção do quadro teórico desta dissertação: 

o primeiro ocorreu no período anterior à minha ida para a UNILA no Brasil; enquanto, o 

segundo, foi após regressar para Portugal. A relevância desta informação justifica-se pelo fato 

de que recebi sugestões de livros e autores, no tempo que eu estava na UNILA, em conversas 

informais com discentes e docentes da universidade e com visitantes que estavam a participar 

do congresso que acompanhei como observadora participante. Estas recomendações que me 

foram feitas têm, em comum, a característica de serem sobre investigadores e escritores da 

região latino-americana. Assim, no primeiro momento de escrita deste capítulo, embora eu 

tivesse a mesma intenção de temática a abordar, estava a basear-me numa bibliografia 

preponderantemente de fora desta região. As novas referências provenientes do tempo no 

terreno fizeram-me iniciar outra jornada de leituras e reflexões, que preencheram de significado 

a escrita da minha dissertação, o que possibilitou a produção final do que se apresenta nas 

próximas páginas.  

Dito isto, refiro que este capítulo está organizado em torno de três problemáticas 

básicas: colonialismo, ciência e interculturalidade, que serão apresentadas como seções. Ainda, 

por ser o ambiente universitário o ponto de interesse desta pesquisa, as definições de produção 

e disseminação do conhecimento na universidade permeiam as problemáticas básicas, tendo 

subseções de análise tanto na ciência quanto na interculturalidade. Por fim, terá lugar, na última 

seção, a delimitação da problemática, das questões de investigação, dos objetivos e das 

justificações relativas à pertinência deste tema de dissertação.  

 

1. O legado do colonialismo 

 
En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en 

América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, 

descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios 
de outro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido y había mandado 

que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que 

moja.2 (Galeano, 2012: 7) 

 

Quando o colonizador europeu passou a desbravar continentes, a partir do século XV, 

como o latino-americano e o africano posteriormente, a estratégia utilizada foi a de começar a 

povoar conforme suas próprias percepções e realidades. Muitos dos povos originários foram 

                                                             
2 Tradução própria: “em 1492, os nativos descobriram que eram índios, descobriram que viviam na América, 

descobriram que estavam nus, descobriram que o pecado existia, descobriram que deviam obediência a um rei e a 

uma rainha de outro mundo e a um deus de outro céu, e que esses deus inventara a culpa e o vestido e havia 

mandado que fosse queimado vivo quem adorava o sol e a lua e a terra e a chuva que molha” (Galeano, 2012: 7). 
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dizimados, enquanto os sobreviventes precisaram se enquadrar à realidade imposta pelo 

colonialismo. Conforme Darcy Ribeiro (2007), “transmudaram-se, assim, de uma 

multiplicidade de povos autônomos, com suas tradições autênticas, em poucas sociedades 

espúrias de culturas alienadas, só explicáveis em seu modo de ser peça ação dominadora que 

sobre elas exercia uma força e vontade externa” (Ribeiro, 2007, 71). Assim, a história, a 

memória e os documentos das sociedades que lá vivam antes da colonização foram sendo 

apagados. Nestes territórios, estruturas europeias, como o sistema de governo, as leis e os 

regulamentos começaram a ser determinados, desconsiderando-se qualquer organização já 

existente.  

Este processo, de invasões e silenciamentos, em que o colonizador impõe um estilo e 

uma visão de vida é denominado, por Boaventura de Sousa Santos (2009), de epistemicídio, em 

que ocorre a supressão e/ou eliminação de conhecimentos locais “um epistemicídio maciço tem 

vindo a decorrer nos últimos cinco séculos, e uma riqueza imensa de experiências cognitivas 

tem vindo a ser desperdiçada” (Santos, 2009: 61). Com isso, a diversidade e as diferentes óticas 

de viver foram desprezadas, de modo a que se desperdiçassem as suas riquezas.   

A colonização, tal como ocorreu, exerceu um papel civilizatório, de caráter 

universalizante, negando e subalternizando outras formas de sentir, pensar, fazer e viver 

(Guerrero, 2010). Conforme Maria Paula Meneses (2010), o indígena foi concebido como um 

povo em eterno atraso em relação ao ocidental dominante. Assim, “libertar os indígenas da 

barbárie, transformá-los em seres mais evoluídos ao ensinar-lhes os tempos da modernidade, 

preenchendo-lhes o seu mundo ‘vazio’ com os saberes da civilização transformou-se no grande 

objectivo da missão colonial” (Meneses, 2010: 73). A colonização, então, buscava civilizar, 

com o fim de auxiliar “os outros” a atingir o padrão ocidental.  

Um ponto importante que Edgardo Lander (2000) refere é o fato de que, no momento 

em que este processo civilizatório passa a ocorrer, o colonizador europeu, as suas 

características, a sua forma de organização e de ser da sociedade passam a ser vistas como 

“normal”, enquanto o que compete aos povos originários começa a ser entendido não somente 

como diferente, mas como “carente, arcaico, primitivo, tradicional e pré-moderno” (Lander, 

2000: 24). Nesse sentido, Santiago Castro-Gómez complementa: “la construcción del 

imaginario de la “civilización” exigía necesariamente la producción de su contraparte: el 

imaginario de la “barbarie”3 (Castro-Gómez, 2000: 151). 

                                                             
3 Tradução própria: “a construção do imaginário da "civilização" exigiu a produção de sua contrapartida: o 

imaginário da "barbárie” (Castro-Gómez, 2000: 151). 
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Arturo Escobar (2000) comenta que outra característica que veio deste tempo, por meio 

da perspectiva do colonizador, foi a separação entre o mundo “biofísico, humano e 

supernatural” (Escobar, 2000). Esta construção, ainda segundo o autor, diferencia-se de outros 

contextos, que acreditam nas possibilidades de manter o vínculo nestas três esferas (Escobar, 

2000). Portanto, muitos povos originários da região latino-americana viviam – e alguns até hoje 

resistem a viver – integrados com a natureza, com os animais, com o supernatural. Entretanto, 

como referido anteriormente, o colonialismo provocou mudanças, em que a nova organização 

social imposta requeria uma ruptura com estes vínculos.  

Segundo Aníbal Quijano (2000), a partir deste período histórico, começou a se formar 

e se fortalecer a classificação universal da população por “raças”, uma “construção mental” 

(Quijano, 2000), que foi uma forma de dividir e privilegiar somente alguns, concretizando a 

dominação colonial, sendo associadas, a estas identidades, hierarquias e diferentes papeis 

sociais, em que o indivíduo branco era considerado um ser superior. “En otros términos, raza e 

identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la 

población”4 (Quijano, 2000: 202), para o sociólogo peruano, a ideia de raça possibilitou, então, 

legitimar as relações da dominação colonial, que persistiu posteriormente como “classificação 

social universal da população mundial”, na nova organização de controle de trabalho (Quijano, 

2000). Frantz Fanon, em seu livro “Pele Negra, Máscaras Brancas” (2008), retratou a expressão 

da “raça” no processo de colonização: “quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, 

mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais 

branco será” (Fanon, 2008: 34).  

Diante do que foi apresentado, importa referir o conceito de colonialidade do poder, 

primeiro desenvolvido por Quijano (2000) e depois estendido por outros/as teóricos/as. Afinal, 

após o colonialismo finalizar, as características, as dominações e as designações deste tempo 

não se encerraram, tendo continuado a existir. Para o autor, “dicho eje tiene, pues, origen y 

carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz 

fue establecido. Implica, en consecuencia, un elemento de colonialidad en el patrón de poder 

hoy mundialmente hegemónico”5 (Quijano, 2000: 201). Ramón Grosfoguel (2008) explica 

também o que seria este conceito: “das formas coloniais de dominação após o fim das 

                                                             
4 Tradução própria: “em outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de 

classificação social básica da população” (Quijano, 2000: 202). 
5 Tradução própria: “este eixo tem, portanto, origem e caráter coloniais, mas provou ser mais duradouro e estável 

do que o colonialismo em cuja matriz foi estabelecido. Implica, como conseqüência, um elemento de colonialidade 

no padrão de poder hoje globalmente hegemônico”(Quijano, 2000: 201). 
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administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-

mundo capitalista moderno/colonial” (Grosfoguel, 2008: 126). Por meio deste conceito, seria 

possível uma análise dos processos de que caracterizam a modernidade (Grosfoguel, 2008). Na 

colonialidade do poder, a construção social de “raça” foi um produto histórico-social que seguiu 

como mecanismo de poder, persistindo até séculos mais tarde. 

Desta estrutura, passou a falar-se de três dimensões, sendo a colonialidade do poder, já 

referida no parágrafo anterior, a do saber e a do ser. A do saber refere-se ao fato de que o 

colonizador, além de impor seus conhecimentos, apropriou-se de conhecimentos dos/as 

colonizados/as (Quijano, 2000). Castro-Gómez (2000) refere que o conhecimento atua desde a 

subjetividade dos seres humanos, de modo a seguir um padrão epistemológico único. Para o 

autor, “la colonialidad del poder y la colonialidad del saber se encuentraban emplazadas en una 

misma matriz genética”6 (Castro-Gómez, 2000: 154). Na próxima seção, será mais 

detalhadamente elucidada esta colonialidade do saber. Enquanto isso, a colonialidade do ser 

relaciona-se com a violência no modo como povos foram conquistados. A respeito, Enrique 

Dussel (2008) afirma, após referir que as mulheres indígenas eram vistas como objeto sexual: 

“la colonización o el dominio del cuerpo de la mujer india es parte de una cultura que se basa 

también en el dominio del cuerpo del varón indio. A este se lo explotará principalmente por el 

trabajo”7 (Dussel, 2008: 50). 

Autores como Lander (2000), Mignolo (2000) e Quijano (2000), entre outros/as, 

concordam que a colonialidade conecta-se de tal modo com a modernidade, em que se considera 

ser a face oculta desta. Desse modo, as dimensões da colonialidade do ser, do poder e do saber 

são “a lógica continuada do colonialismo” (Ballestrin, 2013). Conforme Walter Mignolo 

(2000), a colonialidade é constitutiva da modernidade. A organização da modernidade, as 

condições de trabalho, as formas como as pessoas são vistas na sociedade têm, portanto, formas 

provenientes do colonialismo. Dussel (2000) chega a afirmar que a modernidade começou em 

1492: “su empírica mundialización, la organización de un mundo colonial, y el usufructo de la 

vida de sus víctimas, en un nivel pragmático y económico”8 (Dussel, 2000: 50). Fernando 

Coronil (2000) refere haver, nos acontecimentos históricos (cristianização, civilização, 

                                                             
6 Tradução própria: “a colonialidade do poder e a colonialidade do saber encontravam-se localizados na mesma 

matriz genética” (Castro-Gómez, 2000: 154). 
7 Tradução própria: “a colonização ou o domínio do corpo da mulher india é parte de uma cultura que também é 

baseada na dominação do corpo masculino indio. Isso será explorado principalmente pelo trabalho” (Dussel, 2008: 

50).  
8  Tradução própria: “sua empírica mundialização, a organização de um mundo colonial, e o usufruto de vida de 

suas vítimas, em um nível pragmático e econômico” (Dussel, 2000: 50). 



13 
 

modernização e desenvolvimento), uma nítida oposição entre um ocidente superior (Europa) e 

outros inferiores (suas ex-colônias). Ainda, com relação ao momento da globalização 

neoliberal, Coronil (2000) menciona que são ocultadas estas fontes de poder, embora existentes.  

Importa referir que este tema é bastante complexo, podendo ter um olhar para várias das 

esferas que o compõe, desde um relato mais extenso dos modos como o colonialismo ocorreu 

para os diferentes povos originários, assim como para a população negra, que chega no território 

latino-americano escravizada. Ademais, os processos do imperialismo no continente africano e 

no continente asiático também têm contornos específicos. Para além desses pontos, a 

modernidade e a globalização têm um longo histórico de acontecimentos que não podem ser 

resumidos em poucas linhas, tal como a emergência dos Estados Unidos enquanto força 

opressora em séculos mais recentes (Baiardi, 1996). Portanto, sem maiores pretensões 

analíticas, o que se buscou, nos últimos parágrafos, foi fundamentar o caminho que nos leva a 

discutir o que é a ciência e qual o papel que ocupa no mundo atual, conforme os apontamentos 

de uma escolha delimitada de teóricos.      

Então, diante do que foi apresentado, é necessário olhar para o colonialismo com dois 

efeitos principais: o primeiro conecta-se à devastação, ao extermínio e ao silenciamento. É o 

“descobrimento” de territórios e o início de um povoamento que omite histórias, estruturas, 

organizações e pessoas. Com esse processo, passa a fazer-se divisões e classificações, onde o 

homem branco europeu tem o poder em suas mãos. Após essa ação brutal, há o outro efeito, 

que é a perpetuação do primeiro, na forma do poder, do saber e do ser. Nessa perspectiva, 

saberes são invisibilizados e novas formas de viver, ditadas pelo pensamento ocidental, são 

impostas. É o padrão mundial de poder hegemônico, como Quijano se refere (2000). A partir 

desses processos, a ciência passa a ocupar um papel importante, servindo, muitas vezes, para 

perpetuar estes padrões de sociedade, como será analisado na próxima seção.   

 

2. A ciência 

 

 A presente seção divide-se em três partes. Na primeira, será, com base nos contributos 

da seção anterior, conceituada a ciência moderna, numa concepção hegemônica. Na segunda 

seção, será abordada a perspectiva contra-hegemônica da ciência, em que, como embasamento 

teórico, apoio-me, principalmente, nas propostas epistêmicas de um pensamento decolonial. 

Por fim, esses conceitos serão introduzidos no contexto universitário, que é, afinal, o ponto de 

interesse deste trabalho no que se refere à produção e disseminação do conhecimento.  Ainda, 
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importa afirmar que, ao longo das próximas páginas, alguns comentários e entendimentos dirão 

respeito à ciência como um todo; entretanto, outros referem-se diretamente às ciências sociais, 

que são a área de estudo a que esta pesquisa se restringirá mais profundamente no trabalho 

empírico. 

 

2.1 Uma concepção hegemônica de ciência 

 
En efecto, todas las experiencias, historias, recursos y producto culturales, 

terminaron también articulados en un sólo orden cultural global en torno de la 

hegemonía europea u occidental. En otros términos, como parte del nuevo patrón de 
poder mundial, Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las 

formas de control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, 

de la producción del conocimiento.9 (Quijano, 2000: 209) 

 

Como visto na seção anterior, há uma relação intrínseca entre o mundo atual e o legado 

do colonialismo quanto a organizações da sociedade, classificações sociais e formas de 

compreender o viver. No que se relaciona diretamente à ciência, é possível referir que, quando 

esses processos passaram a ser estudados e escritos, a realidade começou a ser relatada pela 

ótica do colonizador, sendo, então, a partir de seus interesses e de seu ponto de vista cultural, 

como explica Teresa Cunha (2006). Com isso, povos que habitavam esses continentes eram 

descritos como selvagens e o homem branco colonizador como salvador. Para além disso, não 

se aproveitou a história e os saberes daquelas sociedades, que tinham formas dinâmicas e 

comunitárias de relacionar-se (Cunha, 2006). Mignolo (2002) refere este processo posterior ao 

colonialismo como colonialidade do saber, denominando de geopolítica do conhecimento a 

relação entre as diferenças coloniais epistêmicas, os locais de enunciação e a hegemonia 

eurocêntrica. 

Nesse sentido, Castro-Gómez (2000) ressalta a predominância, entre os séculos XVII e 

XVIII, no nascimento das ciências sociais, de conceitos binários, como “barbárie e civilização”, 

“mito e ciência”, “pobreza e desenvolvimento”. O autor afirma que esses conceitos são 

definidos a partir de um aparelho ideológico do modelo colonial de poder. Em memória a 

teóricos deste tempo, o autor afirma que o estado mais primitivo do ser humano, entendido 

como o mais baixo na escala de desenvolvimento humano, era definido pelo salvajismo, pela 

barbárie e pela ausência de arte, ciência e escrita.  Nesta escala, o nível mais alto era o alcançado 

                                                             
9 Tradução própria: “com efeito, todas as experiências, histórias, recursos e produtos culturais acabaram também 

articulados em uma única ordem cultural global em torno da hegemonia européia ou ocidental. Em outras palavras, 

como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de todas 

as formas de controle da subjetividade, da cultura e, especialmente, do conhecimento, da produção de 

conhecimento” (Quijano, 2000: 209). 
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pelas sociedades europeias, que envolvia civilidade, estado de direito, ciência e arte (Castro-

Gómez, 2000). Portanto, depreende-se disto a compreensão de que os povos originários, de 

contextos colonizados, precisavam avançar até chegar a ser uma sociedade com qualidade 

europeia moderna.  

Lander (2000) traz a perspectiva de que o mundo moderno, com suas grandes 

desigualdades e exclusões, exige o esforço de desconstruir a concepção natural e universal da 

sociedade capitalista-liberal. Neste ponto, importa discernir, com o contributo de Santos (2001), 

a modernidade do capitalismo. A modernidade é um paradigma sociocultural anterior ao 

momento do capitalismo, que surge como modo de produção, para o autor: “os dois processos 

convergiram e entrecruzaram-se, mas, apesar disso, as condições e a dinâmica do 

desenvolvimento de cada um mantiveram-se separadas e relativamente autónomas” (Santos, 

2001: 49). 

Novamente a Lander (2000), o autor aponta que existem outras alternativas de viver, 

que, entretanto, para tal, requerem o “cuestionamiento de las pretensiones de objetividad y 

neutralidad de los principales instrumentos de naturalización y legitimación de este orden 

social: el conjunto de saberes que conocemos globalmente como ciencias sociales”10 (Lander, 

2000: 12).  Assim, as ciências sociais são entendidas como um instrumento de “naturalizar” e 

“legitimar” uma única realidade possível. Lander (2000) afirma que este conhecimento é 

“descorporizado” e “descontextualizado”, por basear-se numa ótica universalizante, que não 

busca observar as particularidades de cada país e região. Trata-se de saberes científicos 

constituídos a partir do estudo das demais culturas e povos, com base na experiência moderna 

ocidental, de modo a que aquilo que não corresponda ao “dever ser” que amparam as ciências 

sociais é negligenciado, silenciado, subordinado (Lander, 2000). Com isso, experiências 

diversas são desperdiçadas e estilos de vida são contestados.  

Em contextos latino-americanos, esta situação se agrava com o fato de que as 

denominadas elites destas regiões buscaram, ao assumir a objetividade universal das ciências 

sociais, alcançar as sociedades capitalistas modernas, o que levou a um processo de auto-

colonização, em que se buscou superar o considerado pré-moderno, em busca do progresso 

(Coronil, 1997) . Ou seja, com isso, estrutura-se uma “corrida contra o tempo”, em que aqueles 

                                                             
10 Tradução própria: “o questionamento das reivindicações de objetividade e neutralidade dos principais 

instrumentos de naturalização e legitimação. desta ordem social: o conjunto de conhecimentos que conhecemos 

globalmente como ciências sociais” (Lander, 2000: 12).   
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que sofreram a colonização devem crescer, com base nos entendimentos de uma ciência 

percebida como aplicável a todos/as, embora construída pela visão de somente alguns.  

Castro-Goméz (2000) alerta que a produção das ciências sociais não era simplesmente 

“a elaboração de um sistema abstrato de regras chamado ciência”, mas sim um meio que seria 

capaz de legitimar políticas do Estado, tendo, portanto, consequências práticas. O autor vai mais 

adiante e afirma: “la matriz práctica que dará origen al surgimiento de las ciencias sociales es 

la necesidad de “ajustar” la vida de los hombres al aparato de producción”11 (Castro-Gómez, 

2000:148). Assim, haveria, na percepção do filósofo colombiano, uma intenção nítida nas 

ciências sociais, qual seja: ditar modos de viver, conforme uma estrutura estabelecida. 

Linda Tuhiwai Smith (2016), nesse sentido, reclama o fato de povos indígenas terem 

suas vidas determinadas: 

 
nos enfurece saber que las prácticas utilizadas durante el siglo XIX y en los siglos 

anteriores sean todavía empleadas para negarlos validez a los reclamos que hacen 

los pueblos indígenas de existir, de vivir en nuestras tierras y territorios; el reclamo 

sobre nuestro derecho a la autodeterminación, a la supervivencia de nuestras lenguas 
y formas culturales de conocimiento, nuestros recursos naturales y los sistemas de 

vivir inmersos en nuestro medio ambiente. 12 (Smith, 2016: 20) 

 

Foi, portanto, como já dito anteriormente, não somente um processo de apoderar-se da 

história e contar conforme suas percepções, mas também de doutrinar um funcionamento 

estrutural da sociedade, conforme a perspectiva ocidental que preponderou. Smith (2016) 

complementa, dizendo que as investigações realizadas nas comunidades indígenas sugeririam 

coisas desnecessárias, pois chegavam a conclusões que já se sabiam e sugeriam carreiras 

profissionais para pessoas (os/as indígenas) que já tinham uma atividade que era considerada 

um trabalho dentro de sua comunidade. A autora menciona que o maior perigo estava na 

regulamentação da vida indígena, legitimada pelas investigações. Assim, o estilo de vida 

indígena, em vez de ser aceito e compreendido tal como é, foi constantemente desprezado, na 

tentativa de envolver a todos/as num padrão ocidental, com profissões delimitadas, 

categorizações sociais e afastados do contato com a natureza.    

                                                             
11 Tradução própria: “a matriz prática que dará origem ao surgimento das ciências sociais é a necessidade de 

"ajustar" as vidas dos homens ao aparelho de produção” (Casto-Gómez, 2000: 148). 
12 Tradução própria: “nos enfurece saber que as práticas utilizadas durante o século XIX e nos séculos anteriores 

sejam ainda empregadas para negá-los validez às reinvindicações que fazem os povos indígenas de existir, de viver 

em nossas terras e territórios; a reinvindicação sobre o nosso direito à autodeterminação, à sobrevivência de nossas 

línguas e formas culturais de conhecimento, nossos recursos naturais e os sistemas de viver imersos no nosso meio 

ambiente ” (Smith, 2016: 20). 
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Na perspectiva de Santos (1988), a ciência moderna é um conhecimento disciplinador, 

que se pauta pela especialização, no lugar da comunicação entre os saberes. A ciência moderna 

busca,  em última análise, dominar e controlar a natureza. É, ainda, um “modelo totalitário, na 

medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não se pautarem 

pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas” (Santos, 1988: 48), 

tendo, portanto, uma lógica monocultural do saber (Santos, 2002). Para o autor, a ciência, ao 

longo dos séculos, passou por transformações, deixando, aos poucos, de ser universalizante 

para ser tornar a verdade absoluta, reduzindo e negando o que não fosse possível de ser 

respondido. Conforme Santos (2008), “com a crescente institucionalização e profissionalização 

da ciência – concomitante da passagem, assinalada por Foucault, do ‘intelectual universal’ ao 

‘intelectual específico’ – a ciência passou a responder exclusivamente aos problemas postos 

por ela” (Santos, 2008: 15). Nesse sentido, com relação ao espaço acadêmico, “a hegemonia da 

ciência estendeu-se para além da ciência, submetendo a filosofia, a teologia e as humanidades 

em geral a um processo de cientifização” (Santos, 2008: 15).  

Nas questões que envolvem especificamente a ciência e o gênero também existem 

muitas críticas a serem feitas. Afinal, durante séculos, as mulheres foram invisibilizadas ou 

inferiorizadas pelo conhecimento científico, pela narrativa da história, pelas artes, pela filosofia. 

No que diz respeito aos diferentes grupos de mulheres, mesmo quando se começou a desenhar 

reinvindicações, algumas questões provenientes de uma perspectiva do feminismo eurocêntrico 

foram observadas, como elucida Rita Laura Segato (2012):  

 
o feminismo eurocêntrico, que afirma que o problema da dominação de gênero, da 

dominação patriarcal, é universal, sem maiores diferenças, justificando, sob a 

bandeira da unidade, a possibilidade de transmitir às mulheres não brancas, 

indígenas e negras, dos continentes colonizados os avanços da modernidade no 
campo dos direitos. (Segato, 2012: 28)  

 

Em relação a isso, Chandra Mohanty (2008) diz que qualquer discussão que aborde 

os  “feminismos de Terceiro Mundo” deve envolver a crítica interna aos feminismos 

hegemônicos do Ocidente e uma formulação baseada na autonomia, na geografia, na história e 

na cultura.  Portanto, nas percepções das autoras, o feminismo tinha uma estrutura eurocêntrica 

que acreditava ser possível retratar a mulher como uma história única de opressão, sem observar 

as caracteríticas e o contexto de cada uma. 

 Desse modo, ao longo dos últimos parágrafos, buscou-se analisar e expor um 

entendimento hegêmonico de ciência, que propõe uma visão universal e monocultural, 
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silenciando outros saberes e ditando padrões de modos de vida. Na próxima subseção, abordo 

alguns dos caminhos apontados para uma perspectiva contra-hegemônica de ciência.    

  

2.2. Uma concepção contra-hegemônica de ciência 

 

Quando o português chegou 

Debaixo de uma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português. 
(Oswald de Andrade, 1995) 

 

 Antes de adentrar nesta subseção, é importante referir que, quando mencionamos a 

intenção de transformar, de abordar uma ciência com uma perspectiva diversa da apresentada 

anteriormente, surgem muitos nomes e teorias, que foram sugeridas em diversas partes do 

globo. Dentre elas, podemos pensar na teoria crítica, no pós-moderno, no pós-colonial e no 

pensamento decolonial, dentre outras. Entretanto, esta dissertação não tem como intenção 

abordar todas as diferentes teorias desenvolvidas, visto haver um foco de perceber a produção 

e a disseminação do conhecimento dentro do contexto universitário, pensando em alternativas, 

mas sem ter qualquer finalidade – nem possibilidade – de exaurir a discussão sobre o tema. 

Tendo isso em vista, informo que, pelas opções teóricas escolhidas ao logo deste trabalho, 

desenvolverei em maior detalhe o que é definido como pensamento decolonial, mas sem deixar 

de observar algumas outras propostas pertinentes para a realização desta pesquisa. 

 Diante dos reflexos negativos da perpetuação de uma ciência hegemônica ao longo dos 

séculos, cabe pensar em que mudanças poderiam ser sugeridas de modo a que voltássemos a 

valorizar outras epistemologias, oferecendo um regaste, uma valorização e uma revitalização 

de saberes ligados a indígenas, comunidades negras, grupos diversos de mulheres e outros 

povos oprimidos, pensando-se, portanto, numa pluralidade de vozes no lugar do universal. A 

partir disso, um grupo de autores, entre eles/as, Mignolo, Quijano, Escobar, Castro-Gómez e 

Walsh sugerem, além de denunciar a força hegemônica nos processos de 

colonialidade/modernidade, superar a modernidade europeia, buscando-se novas compreensões 

de mundo com o olhar voltado para o seu espaço geográfico (Soler, 2009). No caso, pelos 

autores estarem a se referir à perspectiva latino-americana, este é o espaço a que se reportam. 

Assim, o pensamento decolonial pretende “salientar que a intenção não é desfazer o colonial 
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ou revertê-lo, ou seja, superar o momento colonial pelo momento pós-colonial. A intenção é 

provocar um posicionamento contínuo de transgredir e insurgir. O decolonial implica, portanto, 

uma luta contínua” (Colaço, 2012: 08). Não há, então, a intenção de seguir para o pós-colonial, 

com a ideia de um avanço temporal, histórico e epistemológico, a ideia é mais intrínseca e 

propõe-se a resistir e transgredir. 

O giro decolonial é um conceito importante para esta teoria, por ser propriamente a ideia 

de insurgência e transgressão diante da configuração de mundo retratada ao longo das últimas 

páginas. Como Luciana Ballestrin (2013) esclarece, o primeiro a utilizar este termo foi Nelson 

Maldonado-Torres, “que basicamente significa o movimento de resistência teórico e prático, 

político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade” (Ballestrin, 2013: 105).  

Adélia Miglievich-Ribeiro (2014) afirma que a consciência da geopolítica do 

conhecimento, abordada na subseção anterior, convoca a noção de que heterogeneidades não 

podem ser condensadas em homogeneidades:  

 
o principal desafio ético-político epistemológico trazido pela razão decolonial é a 
consciência da geopolítica do conhecimento, a partir da qual se trata de rejeitar a 

crença iluminista na transparência da linguagem em prol de uma fratura 

epistemológica capaz de inserir uma perspectiva inédita e libertadora tanto no campo 

discursivo como na esfera da ação, assumindo a impossibilidade de qualquer ciência 
falar em nome de coletividades heterogêneas e multifacetadas mas a premência de 

se insurgir contra quaisquer estruturas de poder e opressão que silenciem alguém. A 

denúncia da geopolítica do conhecimento é condição de afirmação, dentre outros, 
também da América Latina, ou melhor, da América Indo-Afro-Latina como lócus de 

enunciação. (Miglievich-Ribeiro, 2014: 78) 

 

Ballestrin (2013) apresenta um denso trabalho de análise desta teoria, enumerando 

algumas das contribuições que a mesma pode trazer, dentre as quais destaco: 

 
(...)(b) a importância da América Latina como primeiro laboratório de teste para o 

racismo a serviço do colonialismo; (c) o reconhecimento da diferença colonial, uma 

diferença mais difícil de identificação empírica na atualidade, mas que fundamenta 

algumas origens de outras diferenças; (...) (e) a perspectiva decolonial, que fornece 
novos horizontes utópicos e radicais para o pensamento da libertação humana, em 

diálogo com a produção de conhecimento. (Ballestrin, 2013: 110)   

 

Entretanto, a mesma adverte sobre algumas questões problemáticas, como o possível 

excesso de “romantização dos oprimidos e explorados”; a referência maior à exploração 

hispânica, deixando o Brasil sem muita representatividade, sem ter, inclusive, um/a brasileiro/a 

no grupo de teóricos da perspectiva decolonial; e a negação de outras influências como “do pós-

estruturalismo, pós-marxismo e pós-colonialismo”, buscando propor alternativas à 
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modernidade (Ballestrin, 2013: 111-112). É, assim, uma teoria que levanta bastantes 

discussões, estando em constante debate e estudo atualmente.    

Para além do pensamento decolonial, nomes como José Martí, José Carlos Mariátegui, 

Rodolfo Kusch, Orlando Fals Borda, Pablo Gonzáles Casanova, Darcy Ribeiro e Paulo Freire 

também ofereceram, anos antes, resistência, trazendo a ideia de opressão e de necessidade em 

pensarmos numa outra forma de educar, investigar e compreender o mundo (Carvalho, 2013). 

Dentre as ideias desenvolvidas, destaca-se, grosso modo, a autonomia do povo latino-

americano, a busca por uma emancipação e libertação da população oprimida. A título de 

exemplo, Paulo Freire (1999) desenvolveu uma forma de educar pensada na consciência crítica, 

na autonomia e na tomada de decisão.  

Boaventura de Sousa Santos (2007) também traz discussões pertinentes para esta 

abordagem. Para o autor, há a necessidade de desenvolver uma ecologia dos saberes:  

 
na ecologia de saberes, enquanto epistemologia pós-abissal, a busca de credibilidade 

para os conhecimentos não‑científicos não implica o descrédito do conhecimento 

científico. Implica, simplesmente, a sua utilização contra‑hegemônica. Trata-se, por 

um lado, de explorar a pluralidade interna da ciência, isto é, as práticas científicas 
alternativas que se tem tornado visíveis através das epistemologias feministas e pós-

coloniais e, por outro lado, de promover a interação e a interdependência entre os 

saberes científicos e outros saberes, não‑científicos. (Santos, 2007: 26) 
 

Assim, o autor sugere que o conhecimento científico seja utilizado numa perspectiva 

contra-hegemônica, com o fim de explorar outras epistemologias dentro da mesma, e, ao mesmo 

tempo, ter uma constante interação com outros saberes, assumindo sua interdependência e 

horizontalidade. Santos (2008) comenta que “os limites e as possibilidades de cada saber 

residem, assim, em última instância, na existência de outros saberes e, por isso, só podem ser 

explorados e valorizados na comparação com outros saberes” (Santos, 2008: 28). Portanto, não 

há, na sua percepção, um saber único ou isolado, todos os saberes são complementares, sendo 

necessários para a existência uns dos outros. Há uma relação de complementariedade.   

Nessa perspectiva de diversas epistemologias, Mogobe Ramose (2011) com a intenção 

de contrapor a visão de mundo universal, em que há um centro e uma periferia, sugere o 

conceito de pluriversalidade, pensando em sistemas policêntricos, com conhecimentos de 

semelhante valor epistemológico. O autor sugere uma forma de perceber a realidade nessa 

perspectiva plural, em que não há a necessidade de termos um único centro.   

Para o intuito de apreciar e valorizar a pluralidade existente no mundo, a 

interculturalidade é apontada como um meio que pode possibilitar esta coexistência. Conforme 
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Adriana Arroyo Ortega (2016) “la interculturalidad propone el evidenciar no sólo esas 

opresiones sino también el visibilizar y poner en diálogo, en el debate público esos saberes 

otros, esas subjetividades otras que han sido históricamente negadas”13 (Ortega, 2016: 67).  

Catherine Walsh (2009), tal como outros teóricos da decolonialidade, aposta no potencial da 

interculturalidade para a descolonização do saber: “la interculturalidad despeja horizontes y 

abre caminos que enfrentan al colonialismo aún presente, y invita a crear posturas y 

condiciones, relaciones y estructuras nuevas y distintas”14 (Walsh, 2009: 14). Enquanto isso, 

Santos (2007) sugere, para a ecologia dos saberes, o diálogo intercultural, como forma de 

propiciar a interação entre diferentes saberes.    

Assim, é possível perceber diferentes formas de entender essa concepção contra-

hegemônica da ciência, em que deixa de ter uma perspectiva monocultural e passa a incorporar 

outros saberes. Trata-se de uma mudança interna da ciência, no sentido de esta se desenvolver 

englobando outras percepções de mundo, outros contextos e outras vozes, mas também uma 

mudança externa, em que a ciência deixa de ser vista como uma verdade inegociável. Para o 

pensamento decolonial, isto envolve refletir sobre processos de colonialismo e colonialidade, 

com o objetivo de revitalizar e resgatar epistemologias oprimidas e transgredir a visão de mundo 

atual, pensando em outras visões e alternativas possíveis.  

Faz-se, então, necessária uma descolonização (ou decolonização, como sugerem alguns 

autores do pensamento decolonial) das instituições de educação, de saúde, de justiça e política 

para que possam incorporar as perspectivas plurais, passando por transformações na sua 

constituição e configuração. É com isto em mente que este tema é abordado no contexto 

universitário, com a intenção de perceber o que e como, a nível de produção e disseminação do 

conhecimento, pode e deve mudar para conceber outras epistemologias de modo horizontal. 

Para possibilitar esta discussão, será utilizado o conceito de interculturalidade, diante das 

potencialidades que este oferece, como já brevemente referido. Assim, antes de passar para a 

próxima seção, onde a interculturalidade, inserida no ambiente universitário, será 

conceitualmente analisada, apresenta-se, na subseção seguinte, os modos como a produção e 

disseminação do conhecimento são abordados na universidade, em continuidade às abordagens 

referentes à ciência. 

                                                             
13 Tradução própria: “a interculturalidade propõe-se a evidenciar não só essas opressões, mas também tornar 

visível e colocar em diálogo, no debate público, esses outros saberes, essas outras subjetividades que foram 

historicamente negadas” (Ortega, 2016: 67). 
14 Tradução própria : “a interculturalidade abre horizontes e abre caminhos que enfrentam o colonialismo ainda 

presente e convida a criar posturas e condições, relações e estruturas novas e distintas” (Walsh, 2009: 14).  
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2.3 A produção e disseminação do conhecimento na universidade   

 

Para que, porém, disse ontem e repito agora, quem sabe possa ensinar a quem não 

sabe é preciso que, primeiro, quem sabe saiba que não sabe tudo; segundo, que, quem 

não sabe, saiba que não ignora tudo. Sem esse saber dialético em torno do saber e da 
ignorância é impossível a quem sabe, numa perspectiva progressista, democrática, 

ensinar a quem não sabe.  (Freire, 1997: 188)  
 

Esta subseção foi organizada de modo a que se pudesse debater e compreender como a 

produção e a disseminação do conhecimento são observadas dentro do ambiente específico da 

universidade, conforme as contribuições dos/as autores/as escolhidos/as para este trabalho. Para 

tanto, considerei importante apresentar previamente a ciência no cenário mundial, para aqui, 

nesta etapa, possibilitar uma percepção já contextualizada do tema.  

A primeira questão que considero importante de esclarecer é: o que é produção e 

disseminação do conhecimento? Afinal, entendo ser necessário explicar o que esta pesquisa 

entende por estas palavras, assim como relatar qual a relevância de optar pelas mesmas para a 

realização desta dissertação. Neste primeiro momento, apresentarei em forma de indagações e 

inquietações, para, em seguida, analisar teoricamente estes pontos. Assim, de modo a delimitar, 

a produção do conhecimento é entendida nesta dissertação como o ato de produzir, gerar, 

elaborar e construir em linha com as normas, regras e os processos reconhecidos pelas 

comunidades acadêmicas como legítimos e legitimadores da universalidade desse 

conhecimento. Enquanto isso, disseminação do conhecimento diz respeito a divulgar, difundir, 

publicar, propagar, comunicar e transmitir.   

E quem pode produzir e disseminar o conhecimento? Esta é uma questão considerada 

fundamental nesta pesquisa e que, aliás, não tem uma única resposta, pois depende de que 

perspectiva de ciência estamos a falar, sendo este um dos questionamentos que percorrerão este 

trabalho. E dentro da universidade, onde se produz este conhecimento ‘legítimo’ e, assim, 

legitimado? Esta dissertação entende que, partindo de uma universidade que se estruture em 

três dimensões – pesquisa, extensão e ensino –, tanto nos grupos de pesquisa, quanto nas 

atividades de extensão e no espaço dedicado ao ensino é possível estarmos a falar de produção, 

pois a partilha de saberes tem potencial de construção coletiva, mas isto é algo que será também 

abordado ao longo desta dissertação. E onde ocorre a disseminação do conhecimento no espaço 

universitário? Ela pode ocorrer na extensão, por meio das ações que envolvam a comunidade, 

pode ocorrer no ensino, pela partilha de docentes e discentes, assim como na divulgação das 
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pesquisas. Entretanto, atenção, isto também pode variar conforme o modo como a ciência está 

posicionada no diálogo acadêmico, conforme discutiremos nesta subseção.     

A questão da produção e disseminação do conhecimento no contexto universitário é, 

pois, um assunto complexo, que abrange várias possibilidades. Para pensar nas respostas, seria 

necessário, além do que brevemente apontei, entender que tudo isto depende também de que 

estrutura de universidade estamos a falar e de que pessoas estão a frequentar este espaço. 

Quando falamos de descolonização do contexto universitário e do próprio conhecimento, todas 

essas questões devem ser abordadas, questionadas, desnaturalizadas e reconfiguradas. Devido 

à imensidão deste tema e suas multifaces, optei por abordar a produção e disseminação do 

conhecimento. Este recorte foi realizado com base no espaço que a ciência ocupa mundialmente 

e na necessidade de que esta passe por mudanças. Assim, nos próximos parágrafos, este tema 

será abordado, de modo a fomentar esta discussão dentro do espaço universitário.  

Do cenário mundial ocidental das universidades, é possível referir que a universidade 

moderna encontra amparo nos modelos humboldtiano, napoleônico e newmaniana, que, embora 

com diferenças acentuadas entres eles, acabaram por estabelecer uma relação intrínseca com o 

Estado. Para António Magalhães (2006), “a razão/ciência e o Estado reuniram-se numa 

encruzilhada da história, justificando-se e legitimando-se entre si com base na sua hegemonia 

narrativa” (Magalhães, 2006: 20). Nesse sentido, Lyotard (1989) afirma que “função primordial 

da universidade moderna foi a elaboração de metarrelatos legitimadores da relação entre a 

ciência, a nação e o Estado” (Lyotard, 1989: 54).  

Nos últimos anos, este perfil de universidade moderna passou a alterar-se e, aos poucos, 

uma nova identidade tem se evidenciado: “a narrativa empreendedora/empresarialista e da 

narrativa do mercado” (Magalhães, 2006: 27). Também nessa perspectiva das transformações 

na universidade, Bill Readings (2003), em livro denominado “A Universidade em Ruínas”, 

afirmava, na década de 1990, que as universidades contemporâneas estavam a converter-se em 

empresas, o autor ironiza a forma como as universidades são denominadas de “excelência”. Nas 

palavras do autor, “a universidade está a tornar-se uma empresa burocrática transnacional” 

(Readings, 2003: 13). 

Em relação ao contexto latino-americano e, mais especificamente, brasileiro, Hélgio 

Trindade (2003) refere que inicialmente as universidades eram preponderantemente elitistas, 

tendo, durante e após a ditadura (1964-1985), passado por um processo de massificação, em 

que atualmente ocorre uma crescente onda de privatização do ensino superior, sendo que “o 

Brasil figura como o exemplo mais perverso da hegemonia do setor privado (2/3 do total das 
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matrículas)” (Trindade, 2003: 164). O cientista político alerta que, nos outros países da América 

Latina, o processo de privatização teve uma evolução mais tardia do que no caso brasileiro 

(Trindade, 2003).  

Com respeito a este debate sobre o passado e presente das universidades, Nildo Ouriques 

(2014) escreveu um provocativo livro denominado “O Colapso do Figurino Francês”, em que 

afirma que, a partir da ditadura, a universidade reduziu-se a duas funções: “mera formadora de 

mão de obra” e “instrumento de colonialismo mental, cultural e científico” (Ouriques, 2014: 

10). Para o autor, os currículos das universidades latino-americanas estão afastados da realidade 

de seus países e dos grandes problemas nacionais, “é necessário combater energeticamente este 

sistema de extração colonial que alimenta a distância dos universitários em relação ao seu povo 

e a realidade de seu país e do mundo” (Ouriques, 2014: 15). Num comparativo entre as 

universidades das “metrópoles” e “periferias” (como refere), comenta: 

 
sofremos a lobotomia acadêmica e a mera reprodução de programas que a imensa 

maioria sequer logra dominar, pois o “império do efêmero” joga nossos estudantes 

– e especialmente os professores – para a necessidade colonial de estar atualizado 

com a última moda emanada de Paris ou Nova Iorque, movimento que por sua 
própria natureza não permite acúmulo de conhecimento e experiência de pesquisa, 

mas meros reprodutores de um programa de pesquisa que jamais dominarão por 

completo. (Ouriques, 2014: 13) 
 

Assim, na percepção de Ouriques (2014), muitas das pesquisas, produções acadêmicas 

e, inclusive, da estrutura curricular, não estão de acordo com a realidade dos países latino-

americanos, sendo uma reprodução de um conhecimento ainda colonial. Para além disso, como 

apontado anteriormente, Trindade (2003) comenta o progressivo processo de privatização das 

universidades da região, enquanto Readings (2003) e Magalhães (2006) referem, mais na 

perspectiva norte-americana e europeia, a relação, cada vez mais próxima, do ensino superior 

com o mercado. Portanto, embora com particularidades entre os diferentes contextos, estamos 

a falar de uma era de transformação das universidades, em que não cabe mais enquadrá-las 

simplesmente na modernidade. Dentre estas mudanças, algumas, como sua transformação em 

grandes empresas burocráticas, assusta. Entretanto, como comentam os autores, também há 

espaço para pensar em mudanças e alternativas.  

Acredito que, enquanto estudante e pesquisadora em construção, apesar de todas as 

críticas apontadas à universidade – escolhidas propositalmente de modo a que possamos, nos 

próximos parágrafos, pensar em alternativas –, não podemos ser levados a entender que se 

intenciona desprezar totalmente a figura da universidade. Afinal, muitas destas críticas são 
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provenientes de integrantes do próprio sistema universitário. Assim, o que se pensa é que há, 

sim, dentro deste contexto acadêmico, muitas pessoas que apresentam sua voz e que buscam 

contrapor uma universidade à mercê do colonialismo, do Estado ou, mais atualmente, do 

mercado. Portanto, muito mais que execrar qualquer futura função da instituição, o que se pensa 

é criticar para melhorar, para desnaturalizar processos e para reconfigurar, com inspiração nas 

possibilidades atuais e nas circunstâncias político-sociais dentro e, especialmente, fora do 

universo da universidade.  

Apresentada essa espécie de introdução ao debate da universidade em diferentes partes 

do ocidente (hegemônico e não hegemônico), passo agora, nas próximas linhas, a me referir 

especificamente a questões mais práticas dentro da universidade e especialmente no que diz 

respeito já a alternativas no campo da produção e disseminação do conhecimento, para que 

possamos seguir conforme os objetivos deste trabalho.  

Santos (2018) defende uma pluriversidade: polifônica e comprometida. Segundo o 

autor, quando afirma a necessidade de uma universidade comprometida, pensa em instituições 

que estejam longe de serem neutras e que estejam envolvidas nas lutas sociais contra injustiças 

(Santos, 2018). Enquanto isso, por polifônica, Santos (2018) refere-se a universidades plurais 

em termos organizativos e institucionais, ouvindo pessoas com diploma e sem diploma, 

recebendo dentro da universidade e também indo até os outros espaços. As alianças deverão ser 

formadas entre diferentes tipos de conhecimentos, em que o autor exemplifica os eruditos, os 

científicos, assim como artesanais, empíricos e populares (Santos, 2018).    

Em outro artigo, Santos (2005) apresenta a distinção entre o conhecimento universitário 

e o conhecimento pluriversitário, onde afirma que é possível dizer que o primeiro: 

 

é um conhecimento homogéneo e organizacionalmente hierárquico na medida em 

que agentes que participam na sua produção partilham os mesmos objetivos de 

produção de conhecimento, têm a mesma formação e a mesma cultura científica e 
fazem-no segundo hierarquias organizacionais bem definidas. (Santos, 2005: 155-

156)  

 

Enquanto o pluriversitário diz respeito a: 

 
um conhecimento contextual na medida em que o princípio organizador da sua 

produção é a aplicação que lhe pode ser dada. Como essa aplicação ocorre extra-
muros, a iniciativa da formulação dos problemas que se pretende resolver e a 

determinação dos critérios da relevância destes é o resultado de uma partilha entre 

pesquisadores e utilizadores. (Santos, 2005: 156) 
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Assim, dos trechos analisados, é possível comentar que Santos (2005) relaciona, quando 

falamos em “pluri”, conhecimentos não somente universitários, como também de “utilizadores” 

e pessoas em geral de fora do espaço da instituição. Para o autor, pensar numa universidade 

alternativa envolve se engajar para buscar justiça social e no modo como os diferentes 

conhecimentos estarão a serviço das lutas sociais. São, então, pessoas e conhecimentos 

comprometidos com um propósito além do contexto universitário. O ato de produzir e 

disseminar engloba, portanto, diferentes conhecimentos, tendo, ademais, um propósito e um 

comprometimento com estas ações. 

Dirceu Benincá e Eduardo Santos (2013) defendem, nesse sentido, que a universidade 

tem um potencial de desenvolver um projeto que seja alternativo ao movimento neoliberal. 

Entretanto, para isso, sugerem mudanças estruturais importantes dentro da instituição e nas suas 

relações com a sociedade. Para os autores, o conhecimento produzido na universidade deve 

conversar com os saberes populares. Afirmam, ademais, a necessidade de mudança no público 

frequentador do espaço acadêmico: “a valorização do diferente e das diferenças: de cultura, de 

etnia, de gênero, de identidade, de opção religiosa etc.” (Benincá e Santos, 2013: 55). Ainda, 

no que diz respeito à produção e disseminação de conhecimentos, referem: 

 
se a universidade é o lugar de produção e da transmissão do saber sistematizado e da 

consciência crítica da sociedade (…) ela deverá estar aberta a outros loci de enun-

ciação que possam emergir no processo de formação e difusão do conhecimento, 

nesse passo consolidando uma ciência verdadeiramente pública. (Benincá e Santos, 
2013: 55) 

 

Por fim, diante dessa perspectiva de pensarmos em uma universidade plural para 

diversas pessoas e distintos saberes, Rita Segato (2011) adverte que não se trata somente de 

“abrir as portas”, de possibilitar o acesso; é necessário repensar a forma como a própria 

instituição e educação estruturam-se, de modo a que, além de “receber”, seja possível aprender 

com todos/as integrantes deste espaço chamado universidade: 

 

cuando un indígena o un membro de una comunidad campesina o afrodescendiente 
acceden a la universidad, no solamente viene a aprender, sino también a enseñar. 

Hasta que esto no sea reconocido, esto es, hasta que no sea reconocida la dignidade 

de los saberes e importancia de los intereses de los pueblos que vienen a la 
universidad, no habrá progreso satisfactorio en el campo educativo15 (Segato, 2011: 

57) 

                                                             
15 Tradução própria: “Quando um indígena ou um membro de uma comunidade camponesa ou afrodescendente 

acessa a universidade, eles não apenas vêm para aprender, mas também para ensinar. Até que isto seja reconhecido, 

isto é, enquanto não for reconhecida a dignidade do conhecimento e importância dos interesses das pessoas que 

chegam à universidade, não haverá progresso satisfatório no campo educacional” (Segato, 2011: 57). 
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Assim, diante dos debates que estruturam ideias para mudanças nas universidades e na 

produção e disseminação do conhecimento, podemos dizer que envolvem uma incorporação 

desse conhecimento e da universidade na sociedade, com a finalidade de que estejam alinhadas 

com os anseios e necessidades de sua população. Ademais, os/as autores/as parecem concordar 

com o fato de que são necessárias mudanças dentro da instituição, para ampliar seu público e 

transformar sua estrutura, assim como no modo que a universidade se relaciona com o exterior, 

tanto a nível de ações quanto a respeito da própria forma de produzir e disseminar 

conhecimentos (no plural, porque, nestas perspectivas, deveria englobar outros saberes dentro 

de uma mesma produção). Ainda, por fim, a disseminação parece ter significados bastante 

distintos aqui, tendo em vista que muitos atores estariam envolvidos/as no mesmo processo de 

produção e, muitas vezes, os conhecimentos teriam um destino explícito na sociedade. Para 

além disso, nestas perspectivas, todos/as têm algo a ensinar (e disseminar), como Segato (2011) 

refere a respeito no trecho citado, tirando, então, em parte, o foco do/a docente no cenário 

acadêmico.  É, com esses elementos em mente, que passo à próxima seção, em que o conceito 

de interculturalidade será abordado mais detalhadamente, por ser, como já mencionado, uma 

das formas pensadas para descolonizar instituições e concretizar o diálogo na diversidade, 

sendo um modo de possibilitar que essas ideias de universidades possam concretizar-se na 

prática.  

 

3. Interculturalidade  

 

 “A diferença sou eu” 

“A diferença somos nós” 

                                                              (Magalhães & Stoer, 2005) 

 

Nos próximos parágrafos, o conceito de interculturalidade será abordado em 

consonância com o que vimos ao longo deste capítulo, de modo a pensarmos sobre o exercício 

da interculturalidade nas universidades. Como já referido na subseção 2.2., Ortega (2016) 

afirma que a interculturalidade atua não somente evidenciando opressões, mas também 

trazendo para o diálogo saberes historicamente negados. É, portanto, um processo que envolve 

a presença destes saberes no debate público. 

Enquanto isso, Walsh (2009), integrante da perspectiva da decolonialidade, aposta no 

potencial da interculturalidade para a descolonização do saber, salientando que a 
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interculturalidade “es la posibilidad de impulsar o encaminar un interpensamiento e 

interrelacionamiento que no tienen la pretensión de asumir la perspectiva del otro sino permitir 

que la diferencia intervenga en uno, abriendo así nuevas perspectivas interculturales de vivir 

con o con-vivir”16 (Walsh, 2009: 15). Para a autora, a interculturalidade é imprescindível para 

romper com a história de uma cultura hegemônica e outras subordinadas, sendo uma forma de 

enfrentar o colonialismo e criar novas estruturas e relações (Walsh, 2009). Segundo Teresa 

Cunha (2006), “é a diversidade das experiências, das identidades, da cultura e da história que 

nos permitem compreender processos específicos de dominação e subordinação para, em 

seguida, desvendar as suas correspondentes dinâmicas de resistência e de oposição” (Cunha, 

2006: 19).  

Nesse sentido, José Marín (2009) aponta:  

 
a busca de uma perspectiva intercultural, que admita a igualdade dos conhecimentos, 

para além de toda categorização e hierarquização que nos foram impostas pelo 

etnocentrismo da dominação cultural ocidental, pode permitir a revalorização dos 
saberes locais e a criação das condições para compartilhá-los, em uma perspectiva 

de complementaridade, que vá para além da mesquinha realidade da lógica do saber, 

traduzido como poder e como dominação. (Marín, 2009: 145) 
 

Articulado com o conceito de interculturalidade, está o reconhecimento da diferença, 

que, na sua forma plural, por múltiplas vozes, possibilita a sua escuta tanto na forma plural “a 

diferença somos nós” quanto no singular “a diferença sou eu” (Magalhães & Stoer, 2005). Este 

pensamento é desenvolvido por Magalhães e Stoer (2005) que recordam que, ao pensarmos em 

diferenças, o termo está historicamente ligado a uma parcela mais excluída da população, como 

demonstram os autores ao falarem dos “outros”. Epistemologicamente e socialmente este termo 

esteve ligado àqueles que estão fora do “padrão” normativo imposto e legitimado pela 

sociedade (Magalhães & Stoer, 2005). Com isso, os autores trazem uma percepção importante 

da reivindicação de espaço desses grupos estigmatizados, o que é fundamental para a garantia 

de um exercício de uma cidadania plena. Falam, então, da “Rebeliões das Diferenças”: 

 
as diferenças assumiram-se como agência e deixaram de aceitar passivamente o 

discurso sobre elas, mesmo os mais generosos, sendo o essencial dos seus programas 

a sua assunção como sujeitos da sua enunciação, isto é, sujeitos do discurso sobre si 
próprias. (Magalhães & Stoer, 2005: 93) 

 

                                                             
16 Tradução própria : “é a possibilidade de promover ou dirigir um inter-pensamento e inter-relacionamento que 

não tem a pretensão de assumir a perspectiva do outro, mas permitir que a diferença intervenha em um, abrindo 

assim novas perspectivas interculturais de viver com ou conviver” (Walsh, 2009: 15).  
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Com isso, os autores nos trazem uma reflexão relevante para a não junção dos chamados 

“outros” numa unidade, como se fossem um só. Magalhães e Stoer (2005) falam que diferenças 

devem ser pensadas efetivamente no plural, uma heterogeneidade, e sua “incontornável 

resistência a qualquer domesticação epistemológica ou cultural” (Magalhães & Stoer, 2005: 

93). Especificamente no contexto universitário, em outro artigo, Stoer (2008: 224-224) utiliza 

o conceito de “cidadania reclamada” – que faz alusão à “rebelião das diferenças”, citado acima 

– para referir que aqueles que “reclamaram” seu direito de cidadania, antes não reconhecido na 

prática, para ocuparem, nas universidades, um lugar que seja conforme seu “projeto de 

identidade”, o que exige uma reconfiguração da universidade para tal (Stoer, 2008). Assim, não 

estamos meramente a falar de alguém que ocupará um papel convencional, designado pela 

universidade; pelo contrário, o próprio sujeito é determinante, pelas suas qualidades e 

identidade, de se posicionar e expressar no espaço acadêmico. Isto, ademais, ainda conforme o 

autor, envolve novos conhecimentos que serão produzidos e requeridos por este novo público 

na universidade (Stoer, 2008).  

Assim, o reconhecimento da diversidade e busca pela interculturalidade são formas de 

se pretender repensar a universidade, a produção e disseminação do conhecimento. É diante 

desse potencial impacto da interculturalidade na produção e na disseminação do conhecimento 

no ambiente universitário, que optei, nesta dissertação, por escolher uma universidade, como 

contexto empírico, que apresentasse a intenção de ser um espaço diverso e de buscar a 

interculturalidade, conforme consta especificado no capítulo seguinte.  

Na época em que comecei a procurar a universidade para a pesquisa, encontrei, por via 

de artigos e sites institucionais, outras opções relevantes nesta temática. Entretanto, com base 

nos critérios elencados (e detalhados no próximo capítulo), a UNILA, pela intenção de buscar 

receber no seu espaço estudantes de toda a América Latina, revelou-se especialmente pertinente 

para esta dissertação.  Afinal, um dos critérios delineados referia-se a estudar uma universidade 

inserida na América Latina, tendo o propósito de encontrar um território de resistência a um 

passado colonial. A UNILA foi escolhida pela característica de procurar a integração latino-

americana, com um processo seletivo aberto para estudantes de todo o continente latino-

americano e caribenho, sendo uma universidade em que pareceu ser possível encontrar uma 

diversidade cultural e regional variada no seu contexto, com pessoas de diferentes países a 

ocupar o mesmo espaço. Apesar disso, considero pertinente compartilhar três outras instituições 

para que seja possível uma visualização mais ampla de que formas podemos pensar 

interculturalidade e universidade. Assim, seguem, respectivamente: Universidade da Integração 
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Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Universidade Federal do Amazonas 

(Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável) e Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi” (Ecuador). 

 

3.1 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) 

 

Para apresentar esta universidade, utilizo, como referência, o artigo “Construindo uma 

ponte Brasil-África: a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Luso- 

Afrobrasileira (UNILAB)” de Nilma Lino Gomes & Sofia Lerche Vieira (2013). De acordo 

com as autoras, a UNILAB, localizada em dois municípios do interior do Ceará (Redenção e 

Acarape) e um da Bahia (São Francisco do Conde), é uma universidade recente, tendo iniciado 

suas atividades letivas em 25 de maio de 2011, “dia de/da África”. Conforme as autoras, “a 

UNILAB, portanto, é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão com vocação para a 

construção de vínculos estreitos com a realidade local, ao mesmo tempo em que para a 

promoção do avanço da cooperação internacional com os países lusófonos” (Gomes & Vieira, 

2013: 7). 

A UNILAB considera importante o desenvolvimento das relações do Brasil com os 

países africanos, contanto com cinco países que foram colônias portuguesas e tem o português 

como língua oficial: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe 

(Gomes & Vieira, 2013). 

Assim, segundo as autoras:  

 
nesse sentido, a UNILAB enfrenta cotidianamente o desafio de reconhecimento da 

diversidade e do trato ético e pedagógico dos sujeitos diversos e produtores de 
conhecimento. O desafio é o de se tornar, no contexto da cooperação internacional 

Sul-Sul, um centro de produção do conhecimento que realize um diálogo horizontal 

– e não menos tenso – entre culturas, valores e projetos de sociedade. (Gomes & 
Vieira, 2013: 86) 

 

3.2 Universidade Federal do Amazonas – Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e 

Desenvolvimento Sustentável 

 

 A instituição será apresentada por meio do artigo “Por uma Educação Indígena Superior: 

a experiência do Curso de Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento 

Sustentável-UFAM” de Ivani Ferreira de Faria (2018). 
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Trata-se de uma Licenciatura, inserida na Universidade Federal do Amazonas. 

Conforme a autora, que é também coordenadora da Licenciatura, “o curso é bilíngue, 

intercultural, regular com ingresso bianual aprovado e institucionalizado em todas as instâncias 

acadêmicas da UFAM como Conselho Universitário/CONSUNI” (Faria, 2018: 1). Ainda, a 

nível de diferencial, afirma:  

 
reside no pioneirismo no Brasil por ser o primeiro curso a realizar o processo de 
seletivo nas línguas indígenas (2009); permitir a defesa e escrita dos trabalhos de 

conclusão de curso (TCC) nas línguas indígenas (2007) e por ser o único curso 

indígena superior não disciplinar. (Faria, 2018: 1) 

 

O curso objetiva formar professores para atender às escolas indígenas diferenciadas. 

Está fundamentado nos seguintes princípios: “valorização da cultura e língua materna, das 

formas próprias de aprendizagem, registro e valorização de suas epistemologias e cosmologias 

com base na interculturalidade” (Faria, 2018: 2). O curso baseia-se na aprendizagem pela 

pesquisa, não tendo, então, uma organização por disciplina (Faria, 2018). Assim, o currículo “é 

organizado por meio das problemáticas (pesquisas), definidas no primeiro período, nas turmas 

Baniwa, Tukano e Nheengatu, de acordo com o interesse coletivo dos estudantes e da sua 

comunidade, que organizam a abordagem dos componentes curriculares de natureza científico-

cultural” (Faria, 2018: 6). Ainda, o curso tem como peculiaridade ser organizado e realizado na 

comunidade indígena, e não no contexto da universidade.  

 

3.3 Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay 

Wasi” (Ecuador) 

 

 Por fim, apresento esta universidade com base no artigo de Luis Fernando Sarango 

(2008), denominado de “La experiencia de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades 

y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi” (Ecuador)”. Esta universidade, localizada no Equador, 

é reconhecida oficialmente. O autor a descreve do seguinte modo:  

 
la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay 

Wasi” tiene como visión general “el sueño de un tejido vivo que entretejemos en la 

interculturalidad cósmica”. Su misión es “contribuir en la formación de talentos 
humanos que prioricen una relación armónica entre la Madre Naturaleza y el Ser 

Humano sustentándose en el bien vivir comunitario como fundamento de la 
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construcción del Estado Plurinacional y la Sociedad Intercultural”17. (Sarango, 2008: 

267) 
 

Trata-se, portanto, de uma universidade voltada para a interculturalidade e o estado 

plurinacional, preocupada com a relação harmônica entre ser humano e natureza. Ainda, como 

explicação do “intercultural” no nome, o autor afirma ser esta uma intenção de que a 

universidade seja, não somente indígena, mas de todos/as que se identifiquem com a plurinação 

equatoriana: 

 

la universidad adoptó el nombre de “intercultural” para dar, ante todo, un mensaje a 

la sociedad ecuatoriana en general de que sus reivindicaciones no son sólo y 

exclusivamente para Pueblos Indígenas, sino que desde la visión indígena se 
construye un espacio académico para todas las sociedades y pueblos que conforman 

el actual Ecuador.18 (Sarango, 2008: 267) 

 

Entre alguns pontos interessantes, a universidade busca uma perspectiva integrada do 

conhecimento, sem demasiadas fragmentações. Das pessoas já formadas, há muitas a trabalhar 

com agroecologia e no campo, em ONG ou de modo independente (Sarango, 2008). 

Vistos estes contextos, serão observados, na próxima seção, a problemática e questões 

da pesquisa, assim como os objetivos e as justificações da relevância temática, que se originam 

do desenvolvimento deste capítulo. 

 

4. A construção da problemática e as questões de investigação 

  

 Tendo em vista o que foi desenvolvido ao longo do capítulo, a interculturalidade é 

apontada como uma possibilidade de vir a concretizar alternativas nos modos de produção e 

disseminação do conhecimento na universidade. Diante disso, a problemática que se constrói 

é: o impacto da interculturalidade na produção e na disseminação do conhecimento como 

forma de buscar ambientes universitários contra-hegemônicos. 

 Com base nela, questiona-se: como a interculturalidade pode vir a ser um potencial 

de contra-hegemonia? Afinal, tendo em conta o modo como a interculturalidade é vista, no 

                                                             
17 Tradução própria : “ a Universidade Intercultural das Nacionalidades e Povos Indígenas "Amawtay Wasi" tem 

como visão geral "o sonho de um tecido vivo que nos entrelaçamos na interculturalidade cósmica". Sua missão é 

"contribuir para a formação de talentos humanos que priorizem uma relação harmoniosa entre a Mãe Natureza e o 

Ser Humano, sustentando-se no bem-estar da comunidade como fundamento da construção do Estado 

Plurinacional e da Sociedade Intercultural” (Sarango, 2008: 267). 
18 Tradução própria: “ a universidade adotou o nome de "intercultural" para dar, sobretudo, uma mensagem à 

sociedade equatoriana em geral de que suas demandas não são somente e exclusivamente para os povos indígenas, 

mas a partir da visão indígena é construído um espaço acadêmico para todas as sociedades e povos que compõem 

o atual Equador” (Sarango, 2008: 267). 
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sentido de oportunizar formas de olhar a diferença, oferecendo resistências e desmascarando 

opressões, em horizontalidade de conhecimentos, cabe compreender, num contexto específico, 

como é que a interculturalidade pode vir a ser um potencial na busca por uma concepção contra-

hegemônica de universidade, que venha a produzir e disseminar conhecimentos, sem 

hierarquias e de formas partilhadas. 

Ainda, no que concerne ao que foi abordado, referente às possibilidades de pensar em 

ideias alternativas de universidade, cabe perguntar: pode a interculturalidade colaborar para 

concretizar uma ideia alternativa de universidade? Com isto, intenciona-se perceber se a 

interculturalidade pode vir a cooperar nesta concretização. Assim, por meio de um contexto 

específico, torna-se importante buscar entender se a interculturalidade desenvolve uma papel 

significativo para a construção de uma ideia alternativa de universidade.  

 Com estas questões em mente, esta dissertação tem, como objetivo geral, 

compreender se, por meio da interculturalidade, existem possibilidades contra-

hegemônicas de produção e disseminação do conhecimento no contexto universitário.  

 Para tal, foram pesquisadas, como referido acima, universidades que tivessem a busca 

pela interculturalidade como característica, de forma a procurar responder a estas questões com 

o recurso da pesquisa empírica. Com isso, a UNILA foi identificada como contexto, como se 

expõe mais extensamente no próximo capítulo, com a escolha de dois grupos de pesquisa como 

estudos de casos (Yin, 2001; Stake, 1998). Na subseção seguinte, são apresentados os objetivos 

que foram construídos diante do contexto da UNILA.   

 

4.1 Objetivos 

 

Diante do exposto, esta investigação teve como objetivo geral no contexto específico da 

minha pesquisa: identificar que mudanças o contexto presente na UNILA pode 

potencialmente trazer para a produção e disseminação do conhecimento. Este objetivo 

justifica-se pelo interesse desta pesquisa em conhecer o contexto da UNILA, de modo a 

identificar mudanças, no que se refere à produção e disseminação do conhecimento, em razão 

das características da universidade.  

Enquanto, como objetivos específicos:  

a) compreender como se dá a interação entre as línguas e as culturas no contexto 

da UNILA: visto que a UNILA é um contexto que busca a interculturalidade, tendo, no seu 

espaço, estudantes latino-americanos/as, há a intenção de observar a interação entre as 
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(possíveis) diferentes línguas e culturas que possam coabitar aquele espaço universitário. Este 

objetivo é pertinente no sentido de entender de que modo o contexto aproxima-se de uma 

realidade intercultural ou potencialmente intercultural.  

b) analisar como a produção do conhecimento na UNILA se relaciona com o 

contexto da universidade e da região latino-americana: tendo em vista as referências 

relativas à influência da ciência no cenário mudial e o papel hegemônico desempenhado pelas 

universidades, é importante observar de que modo a produção do conhecimento se relaciona 

com o contexto específico da UNILA, assim como do seu entorno (as cidades da região 

fronteiriça) e da região latino-americana.  

c) identificar como ocorre a disseminação do conhecimento na UNILA: também em 

referência ao comentado no objetivo b), é relavante entender como é que se dá a disseminação  

do conhecimento no contexto desta universidade. 

Estes objetivos serão fundamentais para poder ter uma compreensão da (busca pela) 

interculturalidade na UNILA, da produção e da disseminação do conhecimento. Por meio dos 

resultados encontrados, será realizada a articulação com as questões de pesquisa anteriormente 

apresentadas, de modo a procurar respondê-las. 

 Apontados os objetivos, passa-se à última subseção deste capítulo, em que serão 

apresentadas as justificações da relevância deste tema de dissertação.   

 

4.2 Justificações da pertinência do tema 

 

Como justificação de investigação em termos de pertinência científica e social, este tema 

de dissertação, por buscar estudar a produção e a disseminação do conhecimento, tendo como 

contexto empírico uma universidade, é de grande relevância no campo da educação por abordar 

o conhecimento, o científico incluído, no meio acadêmico, tratar das aprendizagens, das trocas 

de saberes e das pessoas envolvidas neste processo e, com isso, buscar também debater 

possibilidades de universidades mais plurais. Afinal, conforme Amado (2014), “investigar em 

educação e no quadro das ciências da educação implica, pois, um compromisso ético com a 

transformação e o melhoramento dos indivíduos, das instituições e da sociedade em geral” 

(Amado, 2014: 28).   

Segundo Charlot (2006), uma das poucas definições possíveis nas Ciências da Educação 

é a especificidade de ser uma disciplina mestiça, “em que se cruzam, se interpelam e, por vezes, 

se fecundam, de um lado, conhecimentos, conceitos e métodos originários de campos 



35 
 

disciplinares múltiplos, e, de outro lado, saberes, práticas, fins éticos e políticos” (Charlot, 

2006: 9). Assim, muito embora não seja uma área de fronteiras bem definidas, o autor ressalta 

o quão valiosa é a complexidade desse campo, o qual pode abranger mais de um discurso, 

buscando estudos que vão além de uma única dimensão. É dentro dessa perspectiva 

multidimensional que o presente trabalho pretende enquadrar-se.  

Também é pertinente afirmar que esta dissertação se integra no domínio de Educação, 

Comunidades e Mudança Social e tem a preocupação de contribuir, no contexto universitário, 

para a produção e disseminação de conhecimentos numa concepção contra-hegemônica. A 

mudança social também se constrói com o acesso a uma universidade com outras lógicas, 

diversa, e com a partilha de diferentes conhecimentos, vistos sem hierarquia, de modo tangível 

a todos/as. Nesse sentido, Berger (2004) lembra da necessidade de não deixar o crível somente 

com os “peritos”, mas também ouvir os saberes populares, aumentar os laços da universidade 

com a comunidade, elaborar conjuntamente ideias, no entendimento de que todos/as têm algum 

conhecimento para contribuir. 

Importa também ressaltar que, embora esta pesquisa tenha um campo empírico diverso 

a Portugal,  acredita-se haver a relevância da temática pelo fato de que este país é um país 

multicultural em que a universidade precisa respeitar essa característica e promover também 

um diálogo entre as diferentes culturas. Tanto mais quanto recebe, anualmente, um número 

considerável de imigrantes e refugiados que buscam um espaço na educação.  

Ademais, a ciência que ainda prepondera em muitos locais universitários tem heranças 

coloniais, com perspectivas eurocêntricas e norte-americanas, colocando-se em posição de 

hierarquia e deixando de considerar outros conhecimentos. Portanto, pensar numa ciência 

contra-hegemônica e pós-colonial é da incumbência de todos os países e universidades que se 

comprometem com a justiça cognitiva, ou seja, com uma relação de igualdade entre distintos 

saberes (Santos, 2006). 

Ao realizar uma pesquisa em contexto latino-americano, a presente dissertação busca 

experenciar a produção e disseminação do conhecimento em dois grupos de pesquisa da 

UNILA, que são parte, pelas características de dominação da região, do Sul global (Santos, 

2008) – um sul metafórico, que abrange os países e as regiões vítimas de opressão ao longo da 

história. Assim, é também intuito desta investigação, nas palavras de Boaventura de Sousa 

Santos (1995), “aprender com o Sul”. Ou, ainda, na expressão de Paulo Freire, “Sulear” a 

universidade (Freire, 1997). 
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Por fim, faz-se a ressalva de que, do estudo com os grupos de pesquisa da UNILA, não 

se procura pensar numa estrutura de universidade a ser seguida. O que se pretende é conhecer 

o local – dadas as suas características singulares – e realizar a identificação de que mudanças a 

UNILA pode potencialmente trazer para a produção e disseminação do conhecimento em 

contexto universitário, a fim de colaborar com esta reflexão, em busca de formas plurais e 

alternativas ao modelo hegemônico. 
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CAPÍTULO II – O PERCURSO METODOLÓGICO 
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No presente capítulo expõem-se as escolhas em torno da metodologia desta 

investigação. Inicio, então, a apresentar a primeira seção, em que são apontadas as opções 

metodológicas que guiaram esta dissertação. Posteriormente, dedico algumas páginas para 

clarificar o processo de identificação do contexto de pesquisa, sublinhando a sua singularidade 

e seu significado neste trabalho. A próxima seção refere-se às justificações e aos 

esclarecimentos sobre os dois grupos de pesquisa da UNILA utilizados nesta dissertação como 

estudos de caso. Depois, são identificados os instrumentos para a recolha de dados. Por fim, 

expõe-se a experiência já em terreno, de modo a comentar como o trabalho foi desenvolvido e 

quais desafios foram enfrentados. 

 

1. Opções metodológicas 

 

Pela postura adotada na dissertação e pela metodologia utilizada, a presente pesquisa 

encontra-se no paradigma sócio-crítico, tendo uma abordagem qualitativa. Conforme Moreira 

(2007), “a abordagem qualitativa parte, precisamente, do pressuposto básico de que o mundo 

social é um mundo construído com significados e símbolos, o que implica a procura dessa 

construção e de seus significados” (Moreira, 2007: 49). No que se refere ao paradigma sócio-

crítico, Amado (2014) afirma ter como característica a visão crítica, a intenção de investigar 

para buscar mudanças sociais positivas, produzir um conhecimento que desmascare a opressão. 

Nesse sentido, com esta pesquisa, questiono a ciência no seu modo hegemônico, busco estudar 

formas plurais e horizontais de partilha de saberes nas universidades. Há o cuidado com o modo 

como me posiciono e como compartilho os resultados (e dados) que obtenho, afinal, “todo o 

conhecimento é social e ideologicamente construído” (Amado, 2014: 55). 

Para escolher a metodologia a ser utilizada, foi definida, por meio do embasamento 

teórico apresentado anteriormente, a problemática da pesquisa, qual seja: o impacto da 

interculturalidade na produção e na disseminação do conhecimento como forma de buscar 

ambientes universitários contra-hegemônicos.  Assim, feita esta escolha, optei pelo método de 

estudo de caso de forma a explorar o tema empiricamente num contexto específico. Este método 

é indicado para investigar um fenômeno da realidade contemporânea que exige uma análise 

profunda de seus vários aspectos (Yin, 2001). Ainda, conforme Stake (1998), “el estudio de 

casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 
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comprender su actividad en circunstancias importantes”19 (Stake, 1998: 11). Portanto, para 

desenvolver esta investigação, foi definida a realização de um trabalho de campo, com o intuito 

de estar prolongadamente em contato com o terreno e os/as participantes da investigação. 

Conforme Amado (2014), estar na realidade do contexto e em contato com os sujeitos 

participantes é fundamental para este método adotado.  

Dedico as próximas seções para apresentar a UNILA, como contexto de investigação, e 

os dois grupos de pesquisa desta universidade, como estudos de casos. 

 

2. A singularidade do contexto da UNILA  

  

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) foi o contexto 

escolhido para a pesquisa. Esclareço, neste ponto, os critérios que me levaram à sua escolha, 

assim como algumas das suas principais características e do território em que está inserida, a 

fim de fazer uma contextualização global do terreno.  

Para a definição da UNILA, buscaram-se ambientes universitários que estivessem em 

consonância com os seguintes critérios: a) uma universidade inserida na América Latina e b) 

uma universidade que demonstrasse o intuito, expresso na sua missão e nos seus objetivos, de 

buscar a diversidade no seu espaço. Como justificação, o critério a) remete ao que foi abordado 

no capítulo anterior, no que se refere ao colonialismo e à produção de uma ciência hegemônica. 

Assim, o presente trabalho buscou conhecer uma realidade de resistência, de um contexto que 

passou pelo processo de colonização, onde houvesse alguma probabilidade de encontrar uma 

perspectiva pós-colonial. Ainda, enquanto brasileira e latino-americana, tive um especial 

cuidado com esta definição, pela possibilidade de pesquisar em um território que me é mais 

conhecido. O estabelecimento do critério b) justifica-se no entendimento, oriundo da base 

teórica analisada, de que uma universidade de várias vozes pode contribuir para a produção e 

disseminação de um conhecimento mais plural, tendo um potencial de trazer mudanças para a 

ciência.  

Por meio de uma pesquisa por diferentes meios, entre artigos e sites intitucionais, foi 

identificada a UNILA. A motivação para a escolha desta universidade, como contexto, explica-

se pelo seu projeto inovador, que tem, na sua essência, a integração latino-americana, como 

consta no site institucional: “a vocação da UNILA é a de ser uma universidade que contribua 

                                                             
19 Tradução própria: “o estudo de casos é o estudo da particularidade e complexidade de um caso singular, para 

compreender sua atividade em circunstâncias importantes” (Stake, 1998: 11). 
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para a integração latino-americana, com ênfase no Mercosul, por meio do conhecimento 

humanístico, científico e tecnológico, e da cooperação solidária entre as instituições de ensino 

superior, organismos governamentais e internacionais” (UNILA, 2019: Projeto Pedagógico). 

Ademais, é uma universidade bilíngue que, por processo seletivo, dispõe de 50% das vagas para 

estudantes brasileiros/as e 50% para não brasileiros/as da América Latina e Caribe (UNILA, 

2019: Formas de ingresso). A UNILA é singular no seu propósito de ser uma universidade da 

América Latina e para todas as pessoas desta.  

Para uma caracterização mais detalhada da universidade e do território em que se 

localiza, divido esta exposição em duas subseções. Na primeira, será analisado o site 

institucional da UNILA e, na segunda, será referida a região peculiar em que a universidade se 

encontra. 

 

2.1 Um olhar para o conteúdo do site institucional 

  

Conforme descrito no site (UNILA, 2019), a Universidade Federal da Integração Latino-

Americana começou a ser estruturada em 2007, tendo, então, passado pelo Congresso Nacional 

e, em 2010, sido criada, pela Lei Nº 12.189, sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (UNILA, 2019: História). A universidade “iniciou suas atividades acadêmicas ainda em 

2010, no dia 16 de agosto. Na ocasião, a universidade já tinha cerca de 200 alunos oriundos do 

Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, subdivididos em seis cursos de graduação” (UNILA, 

2019: História). Assim, como primeiro ponto a salientar, é importante registrar que a UNILA é 

uma universidade recente, tendo iniciado suas atividades há menos de 10 anos. Ademais, 

necessário referir que se trata de uma universidade brasileira federal pública, sendo, portanto, 

totalmente gratuita para quem estudar nela. 

Quanto ao seu Projeto Pedagógico, consta no site: “a UNILA procura contribuir para a 

integração latino-americana, reconhecendo a diversidade das identidades nacionais e os 

elementos que cimentam nossas raízes e nosso destino comum enquanto continente diante do 

mundo globalizado” (UNILA, 2019: Projeto Pedagógico). Desse modo, a universidade tem um 

Projeto que se relaciona diretamente com a intenção de integrar a América Latina, pensando na 

sua pluralidade.  

No que se refere às formas de ingresso, são apresentadas diferentes formas de seleção 

para a UNILA, quais sejam: SISU – Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para 

brasileiros/as; Música com processo seletivo próprio; Selección internacional para estudantes 



41 
 

não brasileiros/as da América Latina e do Caribe; Transferência e Aproveitamento do Diploma; 

Refugiados e Portadores de Visto Humanitário para candidatos/as que tenham status de 

refugiado, sejam solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário reconhecido no 

Brasil; e Povos Indígenas para candidatos/as do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Uruguai, Venezuela, Paraguai, Equador e Peru (UNILA, 2019: Formas de ingresso).  

Nas formas de seleção, o modo brasileiro é por meio do ENEM, uma prova que é 

realizada a nível nacional (UNILA, 2019: Formas de ingresso). A seleção internacional ocorre 

para os países da América Latina e Caribe, com exceção do Brasil, e tem, como principal 

instrumento de classificação, a análise dos históricos escolares, sendo totalmente gratuito o 

processo de seleção (UNILA, 2019: Selección internacional). Para o ingresso de Refugiados e 

Portadores de Visto Humanitário, a seleção é também pelos históricos escolares e há a exigência 

de que “os candidatos morem há mais de seis meses no Brasil ou em outro país latino-americano 

ou, ainda, apresentem certificado de proficiência em língua portuguesa” (UNILA, 2019:  

Refugiados e Portadores de Visto Humanitário). Por fim, para o ingresso de Indígenas, a seleção 

é também pelos históricos escolares, sendo necessária, entre os documentos a serem 

apresentados, uma declaração de pertencimento do/a candidato/a a uma comunidade indígena, 

assinada pelas lideranças (UNILA, 2019: Povos Indígenas). Em caso de aprovação, a UNILA 

pode fornecer assistência financeira a esses estudantes. 

Conforme notícia20 destacada no site, a UNILA, para o ano de 2019, contou com 1.546 

inscritos na Selección internacional, com interessados/as de: “o maior número de inscritos veio 

da Colômbia (396), Paraguai (259), Venezuela (254), Peru (140), Haiti (125), Nicarágua (76) e 

Argentina (59)” (UNILA, 2018: notícias/seleção).  Para a seleção de Refugiados e Portadores 

de Visto Humanitário, inscreveram-se um total de 128 pessoas, todas residentes do Brasil há 

mais de seis meses, mas o que se diferenciou foi a inscrição de candidatos naturais de outros 

continentes: “há candidatos oriundos de países da África (Angola, Benin, Costa do Marfim, 

Gana, Guiné-Bissau, República do Congo, Senegal e Uganda), da Ásia (Palestina, Paquistão e 

Síria) e da Europa (Rússia e Turquia)” (UNILA, 2018: notícias/seleção). Para povos indígenas 

aldeados da América do Sul foram registrados 195 inscritos, sendo 123 do Brasil. Com isso, 

tiveram, ao todo, estudantes de 36 países nas modalidades de seleção para estrangeiros (UNILA, 

2018: notícias/seleção). Portanto, denota-se, dessas informações, a pluralidade de pessoas que 

se inscrevem e são selecionadas para ingressar num dos cursos da UNILA. 

                                                             
20 https://portal.unila.edu.br/noticias/selecoes-internacionais-da-unila-receberam-inscricoes-de-candidatos-de-36-

paises 
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Com relação aos cursos de graduação e mestrado, observo que, para a graduação, há o 

Ciclo Comum de Estudos, exigível para todos/as os/as estudantes e com duração de três 

semestres, contendo o estudo sobre Fundamentos da América Latina, Epistemologia e 

Metodologia, e Línguas – Português para hispanofalantes e Espanhol para brasileiros/as –, 

como também os seguintes cursos de graduação:  

 
1) Administração Pública e Políticas Públicas; 2) Antropologia – Diversidade 
Cultural Latino-Americana, 3) Arquitetura e Urbanismo, 4) Biotecnologia, 5) 

Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina, 6) 

Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade, 7) Ciências da Natureza – 

Biologia, Física e Química, 8) Ciências Econômicas – Economia, Integração e 
Desenvolvimento, 9) Cinema e Audiovisual, 10) Desenvolvimento Rural e 

Segurança Alimentar, 11) Engenharia Civil de Infraestrutura, 12) Engenharia de 

Energia, 13) Engenharia de Materiais, 14) Engenharia Física, 15) Engenharia 
Química, 16) Filosofia – Licenciatura, 17) Geografia – Bacharelado, 18) Geografia 

– Licenciatura, 19) História – América Latina, 20) História – Licenciatura, 21) Letras 

– Artes e Mediação Cultural, 22) Letras – Espanhol e Português como Línguas 

Estrangeiras, 23) Matemática – Licenciatura, 24) Medicina, 25) Música, 26) 
Química – Licenciatura, 27) Relações Internacionais e Integração, 28) Saúde 

Coletiva e 29) Serviço Social. (UNILA, 2019:  Graduação) 
 

Enquanto, no mestrado:  

 
1) Mestrado em Biociências, 2) Mestrado em Biodiversidade Neotropical, 3) 

Mestrado em Economia, 4) Mestrado em Engenharia Civil, 5) Mestrado em Física 

Aplicada, 6) Mestrado em História, 7) Mestrado em Integração Contemporânea da 
América Latina, 8) Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, 9) 

Mestrado em Literatura Comparada, 10) Mestrado em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento, 11) Mestrado em Relações Internacionais. (UNILA, 2019:  

Mestrado) 

 

Portanto, conforme exposto, a UNILA conta com o Ciclo Comum de Estudos, 29 cursos 

de graduação e 11 de mestrado, os quais abrangem diferentes áreas de conhecimento.  

No que se refere a grupos de pesquisa, considero pertinente registrar como são 

apresentados no site “a pesquisa tem como objetivo formar recursos humanos para a 

investigação, produção e difusão do conhecimento científico, em articulação com o ensino e a 

extensão” (UNILA, 2019:  Pesquisa na UNILA). Esta articulação, entre ensino, pesquisa e 

extensão, também se mostra intencional na apresentação dos programas de extensão: “é 

constituído como processo educativo, cultural, científico e político que, articulado de forma 

indissociável com o ensino e a pesquisa, viabiliza e media a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade” (UNILA, 2019: Programas e Projetos). Parece haver, então, o 

intuito de valorizar a relação entre as três dimensões. 
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2.2 Uma universidade de integração latino-americana na Tríplice Fronteira 

 

Este tópico adquiriu grande relavância de ser escrito por dois motivos específicos: a) 

falar da América Latina é falar de política e história. Ao fazer uma pesquisa inserida no seu 

território, é imprenscindível contextualizá-lo e b) quando passei a conversar com colegas e 

professores/as sobre onde faria minha dissertação, muitos mostravam dúvidas e interesse em 

conhecer mais a região e entender quem era este potencial público de discentes e docentes que 

a UNILA se propunha a receber. Portanto, apresento, nas próximas linhas, alguns 

esclarecimentos sobre a região. 

O território onde a Universidade Federal da Integração Latino-Americana encontra-se é 

bastante peculiar para o Brasil e para a América Latina como um todo. Isto se justifica pelo fato 

de ser uma região fronteiriça, denominada Tríplice Fronteira, que abrange o Brasil, o Paraguai 

e a Argentina (com três principais cidades: Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú 

respectivamente), tendo cerca 258.823 habitantes em Foz do Iguaçu (Censo IBGE, 2018), 

281.422 habitantes em Ciudad del Este (DGEEC, 2015) e 82.227 habitantes em Puerto Iguazú 

(INDEC, 2010). É uma região conhecida pelo trânsito diário de pessoas entre os países, pelo 

comércio e pelas trocas culturais.  

Em Foz do Iguaçu, cidade sede da UNILA, há uma diversidade cultural, caracterizada 

por processos migratórios ocorridos na região, como, por exemplo, imigrantes árabes. Ademais, 

em 1970 começou a ser construída a Usina Hidrelétrica de Itaipu, o que trouxe pessoas de outros 

lugares do Brasil para trabalhar na Itaipu, tendo um aumento de cerca de 385% no número de 

habitantes (IBGE, 2010) em relação ao período anterior à instalação da Usina. Esta cidade, 

assim como Pueto Iguazú, é também conhecida pela paisagem das Cataratas do Iguaçu, 

recebendo anualmente turistas de diversos países. 

A Tríplice Fronteira insere-se num complexo maior, qual seja: a América Latina. Esta 

área abarca cerca de 700 milhões de habitantes, 12 países na América do Sul, 07 na América 

Central e 14 no Caribe (Araujo, 2006). Apresenta, entre idiomas nativos, mais de 400 línguas 

diferentes, divididas em 99 famílias (Unicef & Andes, 2009), tendo português e espanhol como 

línguas consideradas oficiais na maioria desses países. 

A América Latina foi vítima do colonialismo a partir de 1492, o que ocasionou a 

dizimação de muitos povos indígenas, o silenciamento de línguas, a invasão de terras e a 

retirada de riquezas naturais. Foi um tempo de opressões que marcou a história da região, que, 

posteriormente, sofreu também interferências britânicas e norte-americanas. Galeano (2004) 



44 
 

relata a situação latino-americana perante o mundo: “a história do subdesenvolvimento da 

América Latina integra (...) a história do desenvolvimento do capitalismo mundial” (Galeano, 

2004: 14). 

Portanto, a UNILA encontra-se numa região singular, reunindo, no seu espaço, um 

público diverso, que traz uma bagagem cultural e histórica percorrida por silenciamento, 

opressão e pluralidade. Assim, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana traz 

uma possibilidade de abrir uma ponte de trocas de saberes e culturas, como também aspectos 

sociais e políticos. A região da América Latina e Caribe caracteriza-se por ser um grande 

território, de uma enorme diversidade de pessoas e costumes, e é, então, bastante pertinente 

pensar nos contributos que essa interação pode trazer, como o reconhecimento e respeito mútuo 

entre cada pessoa envolvida (Yapu, 2013). 

 

3. Estudo coletivo de casos: os dois grupos de pesquisa 

 

Pelo interesse em conhecer em profundidade a UNILA e buscar colaborar com esta 

temática, gostaria de ter estendido esta dissertação para um longo período de descobertas, de 

estudo e de escrita, mas limitações no que diz respeito ao tempo restrito para a realização da 

mesma, ao número de páginas e à falta de recursos financeiros para permanecer longo período 

no terreno tiveram de ser considerados. Portanto, não havendo a possibilidade de conhecer 

exaustivamente a UNILA e todos os seus diversos microssistemas, optei por restringir a 

pesquisa a dois grupos de pesquisa, como estudo de casos, para analisá-los mais atentamente, 

levando em consideração que estão englobados num panorama maior, que é a UNILA.  

Passei, então, a buscar, com base nos documentos disponíveis no site da UNILA 

(UNILA, 2019), os diferentes grupos de pesquisa que compõem seu cenário, de forma a 

averiguar suas características e especificidades para definição dos casos. Importa ressaltar que, 

por ser interesse desta dissertação observar e debater os processos de produção e disseminação 

do conhecimento, os grupos de pesquisa foram adotados como um meio pertinente para realizar 

essas coletas de dados, visto terem, na sua própria concepção, a função de investigação dentro 

da universidade, tendo uma relação direta com a ciência. Entretanto, este recorte não afasta o 

olhar para a extensão e o ensino, igualmente consideradas dimensões de construção e 

divulgação do conhecimento, motivo pelo qual também se pensou em valorizá-las por meio de 

observações do contexto e de conversas com os/as discentes e docentes integrantes dos grupos 

de pesquisa. 
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Na procura pelos grupos, encontrei, então, as seguintes divisões no site (UNILA, 2019): 

“Ciências Biológicas”, “Ciências da Saúde”, “Ciências Exatas e da Terra”, “Engenharias”, 

“Ciências Sociais Aplicadas”, “Ciências Humanas” e “Linguística, Letras e Artes”. Ao todo, 

considerando estas áreas, contabilizei cem grupos. Estabeleci, como preferência, a opção pelos 

grupos de “Ciências Sociais Aplicadas”, “Ciências Humanas” e “Linguística, Letras e Artes”, 

em razão de sentir-me, enquanto pessoa formada em Direito e estudante de Ciências da 

Educação, com mais propriedade e conhecimento nestas áreas, o que poderia possibilitar um 

diálogo no terreno mais aprofundado com os/as participantes.  

Feita esta delimitação, passei a analisar as descrições dos grupos, tendo por objetivo 

identificar os que poderiam ser casos de estudo deste trabalho. Para tal, adotei três critérios de 

análise para escolher os grupos de pesquisa: a) temáticas com vertentes plurais e/ou pós-

coloniais; b) postura crítica perante sua linha de pesquisa; e c) conjunto substancial e diverso 

de integrantes. Estes critérios foram desenhados de forma a buscar por grupos com 

características que pudessem vir a colaborar para a concretização dos objetivos desta 

dissertação. Yin (2001) refere a necessidade da escolha do caso e da(s) unidade(s) de análise 

adequadas para responder às questões da pesquisa. Assim, considerei fundamental ter, como 

unidades de análise, grupos de pesquisa comprometidos com a produção e disseminação do 

conhecimento, que fossem parte da UNILA e que apresentassem, nos seus objetivos, um viés 

de postura crítica e plural na ciência. Ainda, em conversas com o orientador, estabelecemos o 

número de dois grupos, para que fosse possível uma intensa dedicação aos escolhidos.  

Ao todo, enviei e-mails para dezesseis grupos, obtendo resposta de dez deles. Dentre 

estes, alguns me informaram que não estavam em plena atividade e outros avisaram-me que já 

tinham assumido demasiados compromissos para aquele semestre. Por fim, quatro grupos 

mostraram-se disponíveis. Entretanto, dois destes avisaram que não costumavam ter encontros 

regulares na UNILA, o que impediria a observação participante. Dessa forma, entrei em acordo 

com os dois grupos que estavam disponíveis e com atividades organizadas para a época em que 

eu pretendia estar no terreno. Por ser um bom período para todos/as, agendei para estar 

presencialmente na UNILA ao longo do mês de novembro de 2018. Importante notar que estes 

contatos iniciais estabeleceram-se de modo informal, para conhecer cada grupo e para informar 

da temática desta dissertação, indagando se teriam interesse e disponibilidade em participar da 

investigação.  

Portanto, conforme as tratativas relatadas, participaram desta dissertação dois grupos da 

área de Linguística, Letras e Artes, com foco na região da Tríplice Fronteira, que, por questões 



46 
 

éticas de sigilosidade e anonimato, de modo a preservar os nomes dos/as integrantes dos grupos 

que participaram desta dissertação, os grupos serão referidos por A e B. Cada grupo tem suas 

próprias características, estrutura e número de integrantes, tendo diferentes linhas de pesquisa, 

muitas vezes estruturadas em “subgrupos”.  Noto que, apesar de suas singularidades, os dois 

grupos parecem buscar ter uma postura crítica, tendo como eixo comum temáticas relacionadas 

aos processos culturais, à linguagem e à interculturalidade, com pesquisas sobre a região da 

Tríplice Fronteira como contexto cultural, histórico e territorial. Essas características foram 

consideradas fundamentais na escolha destes grupos como estudo de casos. 

Numa análise específica de cada um, observo que o grupo A  realiza investigação nas 

linhas de pesquisa de Discurso e Alteridade, Educação e Interculturalidade, Política de 

Linguagem e Integração, tendo a seguinte descrição no site do Diretório dos Grupos de Pesquisa 

do Brasil: “pesquisas relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais, 

com implicações nas relações interculturais e nos processos de construção de alteridade, a partir 

de um viés discursivo”(DGP, 2018). Enquanto o grupo B realiza investigação nas linhas de 

pesquisa de Poéticas Fronteiriças, Processos Socioculturais Trifronteiriços, Mediação Cultural 

e Construção Discursiva de Memórias e Identidades, tendo o seguinte objetivo em destaque: 

“observar e analisar a complexidade das relações socioculturais gestadas na região formada 

pelas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu” (DGP, 2018). Ainda, propõe-

se a: “dar visibilidade a uma nova cartografia da região, que possa colocar em evidência seus 

processos criativos, tomando-a como um importante laboratório cultural, em oposição ao 

imaginário hegemônico que a vincula ao contrabando e ao narcotráfico” (DGP, 2018).  

Portanto, a UNILA foi definida como contexto e estes dois grupos como casos, sendo, 

então, um estudo de casos múltiplos, na definição de Yin (2001), e, na conceituação de Stake 

(1998), um estudo coletivo de casos. Necessário fazer a ressalva de que, apesar de basear-me 

também em Yin ao longo desta dissertação, não tenho como objetivo fazer uma replicação (Yin, 

2001) com o estudo de casos múltiplos. A escolha por dois casos origina-se do interesse de 

conhecer cada um atentamente, podendo ter uma recolha consistente de relatos e experiências 

a respeito desta temática. Portanto, não tenho a intenção de compará-los, mas sim gerar um 

diálogo entre os diferentes pontos analisados, a fim de traçar aspectos que possam colaborar 

para uma construção mais sólida desta pesquisa, em contributo ao tema estudado. Em vista 

disso, neste aspecto, alinho-me a Stake (1998), que pontua que, no estudo de caso coletivo, há 

a intenção de entender um determinado fenômeno, em que cada caso é um instrumento para tal. 

Assim, não há a necessidade de haver características comuns nem uma quantidade mínima de 



47 
 

casos, eles são escolhidos por se acreditar que podem permitir uma melhor compreensão, ou 

teorização, sobre um conjunto maior de casos. Na presente dissertação, busca-se, 

primeiramente, um estudo atento de cada caso, colocando, posteriormente, os dois em análise 

conjunta, como uma “soma”, para se ter uma percepção mais global do material encontrado. 

Ainda, faz-se a ressalva que não se pretende, com estes dois grupos, generalizar o contexto da 

UNILA. A análise deles deve ser entendida como dois casos presentes na universidade, sendo 

componentes ativos dela, mas não o todo dela. 

No que diz respeito às técnicas de recolha de dados neste método, “o investigador tem 

de recorrer a um conjunto amplo e variado de técnicas de recolha de dados: entrevista 

semidiretiva a informadores chave, observação participante (baseada na interação do 

observador com os observados), questionários, etc.” (Amado, 2014: 135-136). Ainda, é 

importante salientar que, pela característica da utilização de estudo de caso, é possível, ao longo 

da pesquisa, coletar novos elementos, como incorporar dados que não estavam previstos. É, 

portanto, um método que possibilita que a pesquisa se adapte ao que é encontrado no terreno, 

sendo adotado, então, como o mais adequado para os objetivos desta dissertação. 

Na presente pesquisa, definiu-se, em cada caso estudado, dois níveis de análise, quais 

sejam: a) atividades, ações e pesquisas desenvolvidas pelos grupos e b) participantes dos grupos 

enquanto integrantes de diferentes dimensões da UNILA. Estas subdivisões foram relevantes 

para ter uma maior apreciação do trabalho desenvolvido pelos grupos, como também um olhar 

para cada membro/a, valorizando suas experiências individuais. 

Observado o campo empírico da pesquisa, passa-se à identificação do modo como os 

dados foram coletados. 

 

4. Instrumentos de recolha de dados 

 

Os instrumentos de recolha dados utilizados foram: análise documental, observação 

participante, discussão focalizada em grupo e entrevistas semiestruturadas. Nos próximos 

parágrafos, consta mais especificamente o que motivou a escolha de cada técnica. 

a) análise documental: do material disponibilizado no site da UNILA (UNILA, 2019), 

conforme apresentação do contexto realizada anteriormente no ponto “2.1 Um olhar para o 

conteúdo do site institucional”, assim como a análise da legislação referente, a ser apresentada 

no próximo capítulo. Os documentos legais selecionados foram: a “Lei Nº 12.189 de 2010” 

(Brasil, 2010); o “Estatuto” (UNILA, 2012) ; e o “Plano de Desenvolvimento Institucional 



48 
 

(PDI) 2013/2017” (UNILA, 2013). A análise documental é considerada pertinente no estudo de 

caso (Amado, 2014), tendo, nesta dissertação, a finalidade de analisar o site e estes documentos 

legais para uma visualização global do contexto UNILA e observar como a universidade se 

apresenta, de modo a, com isso, compreender como os dois grupos de pesquisa se identificam 

e interagem com este contexto.  

b) observação participante: considerei a observação participante essencial por ser 

uma forma de observar as atividades dos casos, tal como o contexto da UNILA. Esta técnica 

foi utilizada para conhecer os dois grupos de pesquisa e entrar em contato com as pessoas que 

neles convivem, participando ativamente, conforme a abertura que me foi possibilitada. Foram 

observadas tanto as reuniões de grupos, como as atividades que estavam realizando (congresso, 

eventos, projetos). Segundo Burgess (1997), “o papel de observador-participante envolve 

situações em que o investigador participa enquanto simultaneamente observa, desenvolvendo 

relações com informantes.” (Burgess, 1997: 88). Durante esse processo de interação, foi 

importante adotar uma postura flexível, sendo adaptável nas diversas oportunidades e situações 

que surgiram (Amado, 2014). Utilizei, como forma de registrar os acontecimentos e as minhas 

percepções, a escrita de notas de terreno.  

c) discussão focalizada em grupo (Focus Group Discussion): escolhi o Focus Group 

com o propósito de debater coletivamente a temática com os/as integrantes dos grupos. 

Conforme Wilkinson (2004), esta é uma técnica baseada nas interações grupais ao discutir 

tópicos sugeridos pelo/a investigador/a facilitador/a, sendo, portanto, uma forma de produção 

coletiva. Os sujeitos da investigação são também atores do momento, podendo levar a discussão 

a novos patamares. Meu objetivo inicial era utilizar esta técnica com vários/as os/as 

participantes do grupo, entretanto, somente foi possível formar um grupo de três pessoas. Na 

próxima seção explico quais foram os entraves enfrentados para o Focus Group.  

d) entrevistas com roteiros semiestruturados: as entrevistas foram consideradas, 

nesta pesquisa, fundamentais tanto para conhecer, pelo depoimentos dos/as entrevistados/as, os 

casos, como para ouvir outros relatos e experiências destas pessoas que pudessem vir a ser 

interessantes para uma compreensão do tema desta dissertação. De acordo com Bernard (2002), 

o uso do tipo semiestruturado possibilita uma sensação de conforto e uma maior abertura para 

expressar-se, o que permite a compreensão do ponto de vista da pessoa entrevistada. Ainda, a 

respeito do roteiro de entrevista, Ferreira (2014) reforça que o guião, desenhado previamente, 

deve estar em constante reconstrução ao longo das entrevistas. Nesta dissertação, realizei o 

guião de entrevistas ainda quando estava em Portugal, mas, no momento de entrevistar as 



49 
 

pessoas, adaptei o mesmo, por estar a conversar com docentes e discentes, brasileiros/as e 

hispanofalantes.  

Esses intrumentos de recolha de dados foram essenciais para buscar a concretização dos 

objetivos específicos, recordados a seguir: a) compreender como se dá a interação entre as 

línguas e as culturas no contexto da UNILA: conforme análise de documentos legais da 

UNILA, observação dos ambientes de convívio e entrevistas com os/as integrantes dos casos, 

de modo a possibilitar uma apreciação mais integral do contexto em que os dois grupos estão 

inseridos; b) analisar como a produção do conhecimento na UNILA se relaciona com o 

contexto da universidade e da região latino-americana: com base na análise de produções 

acadêmicas, entrevistas e observação de atividades dos dois casos estudados; c) identificar 

como ocorre a disseminação do conhecimento na UNILA: por meio da observação de 

atividades, entrevistas e grupo de discussão focalizada dos dois grupos de pesquisa. Com estes 

elementos e pela interpretação dos resultados, objetivou-se identificar que mudanças o 

contexto presente na UNILA pode potencialmente trazer para a produção e disseminação 

do conhecimento.  

Necessário salientar que, tanto na observação participante, quanto nas entrevistas e na 

discussão focalizada, tive a constante preocupação em evitar o que se denomina de “violência 

simbólica” – “todo poder que chega a impor significações e ao impô-las como legítimas, 

dissimulando as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, 

isto é, propriamente simbólica, a essas relações de força” (Bourdieu & Passeron, 1992: 19-20). 

Portanto, busquei realizar uma escuta ativa e sensível, com o fim de proporcionar uma relação 

de proximidade, deixando sempre aberto o espaço para esclarecimentos. Afinal, pela própria 

maneira como esta dissertação se estrutura e pelos seus objetivos de contribuir para uma 

produção e disseminação de conhecimento mais plural, é implicação desta dar prioridade a uma 

forma mais dialógica. 

Ainda, dada a proximidade que o estudo de caso envolve, foi essencial ter uma 

preocupação constante com as questões éticas, durante o planejamento da pesquisa, quando no 

terreno e no momento de análise dos dados. Os cuidados éticos baseiam-se em sempre orientar 

as pessoas do que se está fazendo; possibilitar que estas manifestem sua contrariedade, tendo o 

direito de não participar; fornecer termos de consentimento em português e espanhol, diante do 

meu contexto de pesquisa, para serem assinados (sempre a orientar também de modo falado o 

que consta nos termos). Além disso, na fase do processo de escrita, foi necessário ter o cuidado 

em respeitar o ponto de vista dos/as participantes, bem como garantir o anonimato e a 



50 
 

sigilosidade de certas informações (Amado, 2014). Em vista dessas questões, esta dissertação 

passou também pelo Comitê de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 

obtendo sua aprovação. 

Realizadas as visitas e coletas de dados nos grupos de pesquisa, foi feita, como forma 

de análise dos dados, a análise de conteúdo das entrevistas, cuja relevância nesta pesquisa é 

ser uma técnica que possibilita fazer “inferências interpretativas a partir dos conteúdos 

expressos” (Amado, 2014: 300). Bardin (2011) define a análise de conteúdo como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações” (Bardin, 2011: 33). Para esta pesquisa, foi 

utilizada a divisão do conteúdo por categorias, como uma forma de melhor organizar e agrupar 

todo o material encontrado, como referido pela autora “é o método das categorias, espécie de 

gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de significação 

constitutivos da mensagem” (Bardin, 2011: 39). Este processo envolveu categorias 

provenientes da teoria, assim como novas, provenientes do terreno, como afirmam Lüdke e 

André (1986) “esse conjunto inicial de categorias, no entanto, vai ser modificado ao longo do 

estudo, num processo dinâmico de confronto constante entre teoria e empiria, o que origina 

novas concepções e, consequentemente, novos focos de interesse” (Lüdke & André, 1986: 42). 

Num primeiro momento, separei por caso a análise de conteúdo e, depois, cruzei os dados, para 

uma análise conjunta do material encontrado. 

Como será visto adiante, busquei privilegiar, sempre que possível, os depoimentos e as 

perspectivas de quem conversou comigo no terreno enquanto participante da dissertação, o que, 

muitas vezes, requereu um constante questionamento da minha parte. Para tal ação, mobilizo 

Teresa Cunha (2010), que muito me fez – e me faz –  pensar a respeito da auto-reflexividade:  

 
a auto-reflexividade, do meu ponto de vista, apresenta dois movimentos e duas 

dificuldades respectivas. Por um lado, representa um movimento de internalização 
do que é apreendido do real; é pensar sobre o que se lê, experimenta, realiza, se 

descobre e se aprende. A dificuldade é a exigência de um constante escrutínio 

pessoal, ou seja, uma elevada capacidade crítica e analítica para que a reflexividade 
não se transforme em apenas mais uma descrição da mesma coisa. O segundo 

movimento, defino-o como um exercício de apropriação, de organização, 

criatividade e de produção de inéditos. Neste sentido, reflectir é um  exercício autoral 

que marca, indelevelmente, o conhecimento sem o tornar exclusivo e excludente mas 
mantendo o seu carácter profundamente relacional e comunicativo. A dificuldade 

está em saber devolver o reflectido, isto é, saber como torná-lo inteligível, útil e 

significativo para o auditório que o recebe. (Cunha, 2010: 2-3) 

 

Apresentadas as técnicas, esclareço, no próximo ponto, como foi a entrada no terreno, 

que desafios foram enfrentados e como ocorreu a recolha dos dados. 
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5. Desafios metodológicos no terreno 

  

Cheguei em Foz do Iguaçu no dia 03 de novembro e permaneci na cidade até o dia 28 

de novembro. Um dos meus primeiros desafios foi realizar a pesquisa num curto intervalo de 

tempo. Entretanto, como já comentado, o propósito desta investigação foi conhecer os dois 

grupos de pesquisa, assim como o contexto da universidade, mas com a certeza de que não seria 

possível nem aconselhável observar todas as áreas e os espaços da UNILA naquele período. 

Portanto, esta pesquisa reconhece suas limitações, tendo, como amplitude, o que foi observado 

e escutado dos dois casos escolhidos para o estudo.  

Outro desafio foi que, ao chegar no terreno, fui informada de que a coordenadora do 

grupo B havia assumido outros comprimissos com a universidade, o que reduziria 

consideravelmente as reuniões e atividades programadas para aquele mês. Assim, num primeiro 

momento, passei a ter mais contato com o grupo A. Entretanto, após alguns e-mails trocados, 

tive a oportunidade de conversar e acompanhar ações de pessoas conectadas ao grupo B. A esse 

momento, em que pessoas de referência indicam outras pessoas para a pesquisa, chamo, com 

base na teoria, de “Bola de Neve” (Handcock & Gile, 2011), pois, por meio disto, passei a 

conhecer discentes e docentes que não eram necessariamente do grupo B, mas que pela sua 

conexão e disponibilidade, puderam conversar comigo e permitir que a pesquisa tivesse ainda 

uma consistente participação e partilha. Assim, tanto o grupo A, quanto o grupo B consistiram 

em pessoas, entre discentes e docentes, envolvidas na pesquisa, no ensino e na extensão na 

UNILA.  

O congresso organizado pelos grupos de pesquisa, nos dias 07 a 09 de novembro, com 

o tema “Fronteiras interculturais do saber e do conhecer”, foi uma das primeiras atividades que 

acompanhei, seguido de reuniões e ações a que fui convidada a participar. Por último, após 

conhecer mais os/as integrantes, realizei as entrevistas. Também organizei um grupo de 

discussão focalizada com três participantes do grupo A.  

Agendar as entrevistas foi um processo trabalhoso, pois revelou-se bastante difícil, em 

época de fim de semestre, conciliar as datas dos/as participantes com um período maior de 

conversa. Entretanto, consegui realizar nove entrevistas presenciais e uma por Skype após 

voltar para Portugal. Com entrevistas que variaram de vinte minutos a cerca de uma hora, tive, 

como média de tempo de conversa com os/as participantes, quarenta minutos. Para mim, iniciar 

com as entrevistas foi desafiante, em razão de eu ainda estar também me construindo como 
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pesquisadora e estar, enquanto entrevisto, a aprender como agir e de que forma perguntar. Nas 

notas de terreno, relatei o que este momento representou para mim:  

 
eu estava bastante nervosa para iniciar com essa etapa, pois não sou acostumada a 

essa experiência. Tenho, por hábito, conversar muito com as pessoas, mas de modo 
informal. O fato de ter um gravador, os termos de consentimento e perguntas, mesmo 

que num roteiro semiestruturado, parecem criar uma formalidade para aquele 

ambiente. Isso, para mim, foi motivo de muita reflexão, em que me perguntei como 

tornar essa situação mais convidativa. Cheguei a questionar-me se seria o caso de 
fazer entrevistas, pois poderia utilizar-me dos diálogos como forma direta de escuta, 

no lugar da entrevista.  Entretanto, resolvi programar as entrevistas no projeto. Ao 

chegar hoje, na minha primeira entrevista, senti que as coisas foram mais naturais do 
que o esperado (...) penso que a entrevista colaborou, pois permitiu que sentássemos 

por um longo período e conversássemos com mais detalhe.  (Balbão, 2018: Notas de 

terreno de 21/11) 

 

Outro desafio nas entrevistas foi a diferença que pode vir a ser entrevistar discentes e 

docentes, como explico nas notas de terreno:  

 
uma questão que acho pertinente de ressaltar é sobre as diferenças entre entrevistar 

distintos públicos. Como ainda sou estudante, sinto-me mais pressionada e 

intimidada ao entrevistar professores/as que estudantes. Isso é, de certa forma, o 
reflexo do poder que há entre diferentes posições. Com estudantes, sinto-me numa 

posição semelhante, ou de mais segurança inclusive, por já estar no mestrado. Penso 

que isso muito se relaciona com o cuidado em evitar a violência simbólica, pois, 
quanto maior é nosso sentimento de segurança, mais corremos o risco de confundir 

esse sentimento com a falsa sensação de superioridade. Os status criados pela 

sociedade contribuem para uma hierarquização de relações. (Balbão, 2018: Notas de 

terreno de 22/11) 
 

Uma questão que exigiu reflexão no uso das técnicas de recolha de dados foi o fato de 

não ser fluente em espanhol, pois, apesar de ter uma boa compreensão do idioma, ainda tenho 

bastante dificuldade na fala, por nunca haver realizado um curso de espanhol. Optei, então, por 

realizar as entrevistas em português, oportunizando, aos/às entrevistados/as, falarem no idioma 

que mais se sentissem confortáveis. Com isso, apenas um dos/as hispanofalantes optou por falar 

em espanhol, tendo os/as outros/as afirmado que se sentiam confortáveis ao falar em português.   

Ao  todo, entrevistei cinco discentes e cinco docentes, sendo todos/as os/as docentes 

brasileiros/as, mas de diferentes estados do Brasil, e, dos/as discentes, duas brasileiras de 

distintos estados do Brasil, uma colombiana, um paraguaio e uma peruana. Apesar de somente 

haver entrevistado docentes brasileiros/as, é interessante notar que havia, nos dois grupos de 

pesquisa, alguns docentes estrangeiros/as também, tendo realizado conversas intencionais com 

os/as mesmos/as nos momentos em que tive oportunidade. Entre as faixas etárias dos/as 

discentes entrevitados/as, estas variavam entre 22 e 26 anos, enquanto, entre os/as docentes, 
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variavam entre 36 e 46 anos. Entre os cursos a que os/as entrevistados/as estavam vinculados/as, 

havia: Ciclo Comum, Letras (Artes e Mediação Cultural/Letras, Espanhol e Português), 

Economia, Direito/Relações Internacionais, História - América Latina, Ciência Política e 

Sociologia.   

No que se refere ao grupo de discussão focalizada, tive a possibilidade de conversar 

com três discentes, integrantes de uma atividade de extensão do grupo A. Esta foi uma 

oportunidade de conhecer com mais profundidade a ação desenvolvida por elas, assim como as 

experiências que estavam a ter.  Importante notar que, na discussão focalizada em grupo, uma 

das meninas hispanofalante, que havia feito a entrevista em português, avisou-me que falaria 

em espanhol na discussão em grupo. Assim, foram duas a falar espanhol, e a brasileira a falar 

em português. Não foi possível mobilizar mais pessoas para um grupo maior de discussão 

focalizada ou outros grupos, em razão de, pela época de fim de semestre, as pessoas estarem 

com pouca disponibilidade de tempo. 

 Outro ponto que considero interessante relatar é o fato de, nos formulários de 

preenchimento, ter adotado, com o objetivo de buscar uma maior participação das pessoas 

entrevistadas, o uso de um espaço, na ficha de identificação, para que os/as próprios/as 

participantes escolhessem seu nome fictício a ser usado na dissertação. Tal técnica foi bastante 

interessante, pois, embora algumas pessoas tenham dito que preferiam que eu escolhesse o 

nome, outras pediram-me, inclusive, tempo para pensar, respondendo-me dias depois com a sua 

escolha. O caso que mais me emocionou foi o de uma estudante que optou pelo nome “Luisa”, 

da música de Chico Buarque, em homanagem ao pai dela, que sempre ouvia esta música. Isto 

simboliza o modo como se buscou pensar esta pesquisa, sendo uma construção envolvida pela 

contribuição e pelo sentimento de todos/as participantes.  

De todas as técnicas de recolha de dados praticadas, considero que as entrevistas são 

onde encontro a maior riqueza desta pesquisa, por apresentarem relatos, vivências e percepções 

dos grupos de pesquisa e do contexto, por discentes e docentes de diferentes países ou regiões 

do Brasil. É por esta razão que, no próximo capítulo, relativo à apresentação e interpretação dos 

resultados, a análise de conteúdo das entrevistas terá maior destaque, sendo transversalmente 

acompanhada dos dados encontrados de outras formas.     
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CAPÍTULO III – AS INTERSECÇÕES 
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Neste capítulo serão apresentadas as análises realizadas, tal como a discussão dos 

resultados. Em termos de organização, optou-se por, na primeira seção, apresentar as atividades 

observadas dos grupos de pesquisa, com os contributos das entrevistas, da discussão focalizada 

em grupo e do site (DGP, 2018). As seções e subseções seguintes dirão respeito às categorias e 

subcategorias da análise de conteúdo das entrevistas, que serão acompanhadas da análise 

documental, da análise de revistas acadêmicas e das notas de terreno oriundas da observação 

participante. É importante referir que, nestas páginas, apenas consta a análise final, fruto da 

intersecção entre todo o material recolhido.  

Como dito no capítulo anterior, ao todo foram 10 pessoas entrevistadas. Destas, 3 

escolheram qual seria o seu nome fictício, enquanto 2 pediram para fazer uso do próprio nome, 

e as 5 outras preferiram não escolher nomes fictícios. Pela diversidade de preferências, optei 

por organizar, em um quadro, estes nomes, definindo siglas para referir a cada um/a neste texto, 

com a letra do grupo a que a pessoa está vinculada, de modo a que não fosse necessário criar 

nomes para aqueles/as que optaram por não escolher um fictício. Ainda, foram incluídos o país 

de origem e a ocupação na UNILA (discente ou docente, no caso), como se apresenta abaixo: 

 

Quadro 2 – Autoria própria 

 

 A respeito da entrevista, somente E9B estará com seus depoimentos em espanhol, por 

ter sido o único a optar por falar em espanhol na entrevista. Em relação ao grupo de discussão 

focalizada realizado, participaram E6A, E7A, E8A, sendo que as duas últimas conversaram em 

espanhol. Uma nota importante de ser feita em relação a isto é que busquei deixar as transcrições 

em espanhol ao longo deste capítulo, de forma a preservar a fala de cada pessoa.  

Com relação à análise de conteúdo das entrevistas, é importante sublinhar que se adotou 

uma divisão em quatro dimensões – Contexto, Investigação, Educação e Extensão –, dentro 

das quais foram desenvolvidas categorias e subcategorias. A pertinência de cada dimensão se 

Nome Grupo Sigla País Ocupação na UNILA 

Optou por não escolher A E1A Brasil Docente 

Optou por não escolher A E2A Brasil Docente 

Fábio B E3B Brasil Docente 

Francisca A E4A Brasil Docente 

Clara dos Anjos B E5B Brasil Docente 

Luisa A E6A Brasil Discente 

Optou por não escolher A E7A Colômbia Discente 

Anggie A E8A Peru Discente 

Optou por não escolher B E9B Paraguai Discente 

Optou por não escolher A E10A Brasil Discente 
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refere aos diferentes âmbitos encontrados na UNILA, onde, em cada um deles, identificou-se 

especificidades. Algumas das categorias foram construídas a partir do guião de entrevistas; 

entretanto, muitas outras foram provenientes dos depoimentos. Compartilho, abaixo, o quadro 

simplificado deste processo, que servirá de base a partir da segunda seção:  

 
  

 Categoria Subcategoria 

Contexto 

 

1. O diferencial da UNILA 

 

Sub 1.1 – Identidade cultural: “Você estar aqui é tipo 

conhecer toda a América Latina sem ir em cada país” 

Sub 1.2 – Interdisciplinaridade: uma realidade presente 

Sub 1.3 – Das contradições: um projeto inovador 

inserido numa estrutura de universidade pública 

brasileira 

2. A interculturalidade na 

UNILA: Entre tensões, 

diálogos e desafios 

Sub 2.1 – Diferentes gradações de interculturalidade 

Sub 2.2 – Bilíngue ou Plurilíngue? 

Sub 2.3 – Negociações constantes 

Sub 2.4 – Silenciamentos 

3. “A fronteira se faz muito 

presente” 

Sub 3.1 – Uma região definida como híbrida 

Sub 3.2 – “Somos uma universidade de fronteira” 

Investigação 

4. A influência do contexto: 

o que se produz e como se 

divulga? 

Sub 4.1 – “Você pesquisa para quem?” 

Sub 4.2 – O contato com a diversidade vai além das 

mídias e dos livros 

Sub 4.3 – O contexto proporciona insumos nas 

produções acadêmicas 

Sub 4.4 – “A gente não faz pesquisa para a gente né, 

pelo amor de Deus” 

5. A padronização da 

produção é um entrave 

Sub 5.1 – A necessidade de escrever (muitos) artigos 

científicos 

Sub 5.2 – A forma coíbe a expressão 

Educação 

6. As diferentes vivências se 

refletem no modo como 

ocorre a educação 

Sub 6.1 – “A própria diversidade já cria uma dinâmica 

particular na sala de aula” 

Sub 6.2 – A educação em contato com o local 

Sub 6.3 – Os espaços de convivência são ambientes de 

aprendizagem 

Extensão 
7. A materialização da 

conexão com a comunidade 

Sub 7.1 – A extensão como forma de alteridade 

Sub 7.2 – A extensão como propulsora da pesquisa 

Quadro 3 – Autoria própria 

 

Ainda, de modo a recordar o apresentado no capítulo anterior, os documentos analisados 

foram Lei Nº 12.189 de 2010 (Brasil, 2010), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2013/2017 (UNILA, 2013) e Estatuto (UNILA, 2012), conforme consta análise na íntegra 

apresentada no Apêndice. Explicadas estas questões, passo à primeira seção. 
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1. Os casos estudados 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar individualmente as atividades dos dois grupos 

de pesquisa, casos desta dissertação, conforme as notas de terreno, os depoimentos dos/as 

participantes, a discussão focalizada em grupo e as informações do site (DGP, 2018). As 

descrições de cunho institucional de cada grupo foram já descritas no capítulo anterior. 

 

1.1. Grupo A 

 

Estabeleci contato com o grupo A logo que cheguei na UNILA. Nos primeiros dias, 

acompanhei mais intensamente a realização de um congresso organizado pelos dois grupos de 

pesquisa em conjunto (A e B), o que considerei um momento importante de observação 

participante, de modo a conhecer as pessoas convidadas e inscritas para o evento, assim como 

observar as temáticas abordadas. Denominado de “II Congresso Internacional América Latina 

e Interculturalidade e II Seminário de Bilinguismo”, o evento foi realizado nos dias 07 a 09 de 

novembro, tendo trabalhos apresentados em espanhol, português e guarani. Com o tema 

“Fronteiras interculturais do saber e do conhecer”, buscou abordar: “questões relacionadas à 

pedagogia intercultural e as mediações culturais, nos processos de construção de alteridade e 

de ensino-aprendizagem, a partir de um viés discursivo, em ambientes vistos como fronteiriços 

(geográficas, culturais, epistemológicas), nos quais brechas de resistências são possíveis” 

(Congresso, 2019). Compartilharei, ao longo deste capítulo, algumas questões observadas neste 

evento; entretanto, nesta subseção, considero pertinente comentar a presença de uma grande 

pluralidade de temas abordados (entre políticas de linguagem, interculturalidade, revalorização 

de línguas indígenas), mas, por outro lado, um público de ouvintes e palestrantes que parecia, 

em sua maioria, ser composto por pessoas de dentro do meio acadêmcio.  

Fora o congresso, passei a acompanhar outras atividades e ações de cada grupo. No caso 

do grupo A, fui convidada a observar as atividades de um projeto de extensão que estava a ser 

realizado semanalmente em escolas municipais de Foz do Iguaçu. Assim, em duas 

oportunidades diferentes, acompanhei integrantes do grupo A – discentes da UNILA – nessas 

atividades. O projeto, articulado com o grupo de pesquisa, busca contar, em espanhol, contos 

famosos no Brasil de modo regionalizado, ou seja, contos como “a Branca de Neve e os Sete 

Anões” são apresentados numa versão contextualizada à região latino-americana, baseando-se 

na cultura de tribos argentinas, de modo a buscar a representatividade destas culturas em contos 
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que costumam ser lidos por crianças da região. Como refere uma das integrantes: “como as 

personagens são indígenas tudo, então a ideia é isso que eu estou te falando, romper esses 

estereótipos, que não existe uma versão só da Branca de Neve” (E7A). Enquanto outra 

componente do projeto afirma: “a ideia dos contos serem clássicos readaptados para a realidade 

latino-americana e também trazer um pouco disso para as crianças.” (E6A). 

Como referido, em dois dias distintos, compareci a duas escolas, acompanhada cada dia 

por uma das integrantes do grupo. Era um período de revisar e reviver a história contada, de 

modo a que foram realizadas atividades de desenho com as crianças. Descrevo esta experiência 

nas notas de terreno: 

 
na medida em que fomos caminhando, a estudante contou-me mais sobre o projeto: 
(...) ocorre em duas etapas: contar a história, ao longo de algumas semanas, e, após 

contada, fazer o registro visual, por meio de desenhos e pinturas, com os estudantes. 

Ao longo das semanas em que a história é contada, as integrantes do projeto, que 

tem duas voluntárias e duas bolsistas, começam a “aula” com uma canção, que é 
repetida pelos pequenos estudantes. Após isso, começa-se a contar a história, em que 

os alunos repetem trechos. Por fim, há uma canção de encerramento. (Balbão, 2018: 

Notas de terreno de 09/11) 
 

Além de presenciar a execução do projeto, também fui convidada a comparecer a uma 

reunião organizada pelas quatro integrantes. Pelo que me informaram, era habitual fazer 

semanalmente um encontro para conversar sobre as experiências e a continuidade das atividades 

nas escolas. O ambiente da reunião era culturalmente diverso, pois cada componente do grupo 

pertencia a um país: Brasil, Paraguai, Peru e Colômbia. A língua utilizada na fala era, por parte 

das hispanofalantes, o espanhol e, por parte da brasileira, o português e, às vezes, o espanhol. 

Eventualmente, as primeiras também falavam expressões brasileiras. Após o encontro, 

conversei com a integrante colombiana por algum tempo, em que a mesma compartilhou, em 

português, mais detalhes da experiência: 

 
diz “o projeto busca uma sensibilização com a língua espanhola, acostumando as 
crianças a escutar em espanhol”. Acrescentou dizendo que acha o projeto 

interessante por aproximar os alunos do contexto latino-americano, valorizando-o 

nas histórias. Comentou que, em sua maioria, os alunos são brasileiros, mas há 

paraguaios e argentinos, o que os aproxima dos outros alunos, por já falarem 
espanhol e interagirem mais na história. A menina disse que isso ajuda também a 

quebrar preconceitos, que muitas vezes os paraguaios sofrem no Brasil. Comenta 

ainda “escutei de uma professora que uma das meninas hispanohablantes da sala era 
muito tímida, mas quando acontecia essa atividade de extensão, ela siempre se abria 

mais” (Balbão, 2018: Notas de terreno de 12/11) 
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Assim, pelo que foi observado e compartilhado pelas componentes desta extensão, o 

projeto busca, por um lado, criar uma sensibilização com a língua espanhola, e, por outro lado, 

partilhar mais da cultura latino-americana, por meio de contos clássicos regionalizados. Ainda, 

tive a oportunidade de fazer também um grupo de discussão focalizada com três destas 

integrantes do grupo, em que elas compartilharam comigo mais alguns detalhes:  

 
na última aula, eu fui escrever no quadro Blancanieves de la tierra del fuego e 
desenhei o fruto no quadro, que não é uma maça, na história é o fruto de calafate. E 

aí alguém perguntou: “o que é isso professora?” E o outro: “É o fruto! Você não sabe 

o que é fruto?”. Aí, eu falei: “fruto de que?”. E ele: “ué, o fruto de calafate”. Então, 

assim, aí eu tomei um susto e falei eles estão prestando atenção mesmo. (E6A) 
 

la idea del trabajo final es como una recapitulación de todo y para ver si están cómo 

entendiendo/aprendiendo algo. Hicimos diseños, ellos recrearon la historia, y nos 
damos cuenta de que es verdad, que estaban aprendiendo, de que estaban prestando 

atención, porque tu miras los diseños, y son como los clásicos regionales. (E7A) 

 

Ao questionar as componentes do grupo para saber se conheciam já estes contos na 

versão regionalizada, afirmaram-me que, para elas, também havia sido novidade, tendo 

aprendido enquanto compartilhavam as histórias. Outra integrante ainda referiu: “sí, 

aprendemos. Yo no conocía esos cuentos. Y aprendí que cada cuento es una provincia de 

Argentina” (E8A). Assim, afirmaram que, além de contextualizados, são contos que 

representam tribos reais da Argentina.  

Ainda, no que diz respeito ao fato de contar em espanhol os contos, todas as 

participantes referiram que se sentiram desafiadas: a brasileira por ainda não dominar o 

espanhol e ser a única que falava português como língua nativa entre as integrantes, e as 

hispanofalantes por fazerem o projeto em escolas brasileiras:    

 

então, meio que fiquei fingindo que eu falava só espanhol. Então, casos extremos, 

que eu falava uma palavra em português ou às vezes eles não entendiam mesmo, eu 

fazia desenho, não entendiam, aí eu falava em português a palavra, mas foi um 
desafio também isso, tentar manter só o espanhol, para ficar do mesmo nível das 

meninas, não destoar. (E6A) 

 
yo hablo español y ellos sólo el portugués. (…) En principio era complicado, porque 

ellos no entendían nada. Entonces sentía una impotencia, entonces fue un poco difícil 

al inicio. Por qué, tipo, cuando te miraban, quedaba como lo que estás hablando. 

Después creo que ya conseguimos esa sensibilización. (E7A) 
 

Para além desta atividade de extensão, também participei de uma reunião do grupo de 

pesquisa A, em que se discutiram ideias para a construção de uma proposta de projeto que 

pudesse concorrer no edital de financiamento da região na Tríplice Fronteira. Entre as temáticas 
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pensadas, falou-se em refugiados, ensino de línguas, formação de professores, direitos 

humanos, saúde e interculturalidade. 

Outras ações também estavam a ser organizadas pelo grupo A, nas suas diferentes linhas 

de pesquisa. Assim, ao longo do tempo em que estive na UNILA, tive acesso às reuniões e 

atividades que ocorreram naqueles dias, tendo, então, um contato mais próximo com alguns/as 

integrantes em específico, entre discentes e docentes. Todavia, também foi possível ter 

conhecimento de outras ações pelos relatos das entrevistas, por serem atividades que não 

tiveram reuniões presenciais no mês em que eu estive na universidade. Ainda, tive a 

oportunidade de conversar com componentes que não estavam, naquele semestre, tão 

envolvidos/as com o grupo, mas que tinham situações para compartilhar. Desse modo, algumas 

das informações que pude ter do grupo foram por meio das observações, relatadas 

anteriormente, enquanto outras foram de conversas e entrevistas com alguns/as integrantes. 

Destas entrevistas, pude ter uma melhor percepção da organização do grupo: 

 
três linhas de pesquisa dentro do grupo né, um mantendo a questão da alteridade, no 
discurso com a alteridade, um relacionado à questão das políticas de linguagem e 

outro relacionado às questões da interculturalidade e da diversidade cultural, né, 

pensando a cidadania. (E4A) 

 

A mesma integrante comentou que o grupo tem uma parceria com a Secretaria 

Municipal da Educação, tendo, então, projetos conectados com as escolas do município. Além 

do projeto de extensão que eu observei, havia também em construção um material didático em 

espanhol, que estava a ser desenvolvido por membros deste grupo, junto da avaliação de 

professores/as da rede pública. Este material didático tem, como objetivo, ser utilizado nas 

escolas para o ensino do espanhol, o que foi uma das conquistas do grupo, junto de outras 

pessoas, pois, anteriormente, havia somente a proposta de ensinar inglês nas escolas da cidade, 

como explica a integrante: 

 

a gente pegou carona com uma proposta do prefeito do ensino de línguas estrangeiras 

nas escolas, que o prefeito já estava com a ideia de trazer o inglês né. E, com isso, 
então, houve uma luta de um grupo de pessoas para trazer junto também o espanhol, 

mostrando a necessidade e importância de ter o espanhol aqui na região. (...) E pra 

pensar a formação dessas professoras, juntou-se também mais um grupo para pensar 
o material didático que esse grupo de professores iria fazer né, porque enquanto na 

língua inglesa, também teve a formação, o material didático foi adquirido por 

licitação, o material didático do espanhol foi produzido pelos professores e está 

sendo avaliado pelas professoras da Rede Municipal. (E4A) 
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Por fim, tive também a oportunidade de conversar com uma discente que está a 

desenvolver uma pesquisa de iniciação científica, vinculada ao grupo, em que o objetivo era 

observar os currículos das escolas, pensando a interculturalidade. Nas palavras da pesquisadora:  

 

então a gente está pensando nesse sentido de fazer um levantamento das escolas, 
levantamento dos PPPs (Projeto Político Pedagógico) e fazer análise deles enfocada 

num conceito de interculturalidade e como se dá a relação desse discurso 

institucional, que a gente entende que o PPP é discurso enunciador da escola, se 
aparece, como aparece, como é a relação do professor com o projeto político 

pedagógico, como se materializa na sala de aula, quais são as dimensões, e aí 

pensando assim também numa dimensão de escola de fronteira, porque nós estamos 
em região de fronteira né, tendo matrículas de alunos que não são brasileiros, dando 

essa outra dimensão também para se pensar na interculturalidade. (E10A) 

 

 Portanto, do que foi referido anteriormente, é possível afirmar, de modo sintético, que 

o grupo A tem muitas das suas atividades voltadas para a escola, em parceria com a Secretaria 

Municipal da Educação. Entre as ações praticadas, destacou-se o propósito de reforçar a 

sensibilização e o ensino do espanhol na região, assim como debater a diversidade cultural e a 

interculturalidade. Por meio das informações coletadas na observação participante, nos relatos 

dos/as integrantes e no site (DGP, 2018), construí um quadro com as linhas de pesquisa e as 

temáticas abordadas em cada uma, conforme compartilho abaixo: 

 

Linhas de Pesquisa Temáticas 

Formação de Professores 
Interculturalidade, Políticas de Linguagem, 

Cidadania 

Projeto Político Pedagógico (Currículos) Educação Intercultural, Fronteira, Alteridade 

Historiográfico das escolas Interculturalidade, Diversidade Cultural, Identidades 

                                                Quadro 4 – Autoria própria 

 

Assim, como se apresenta, o grupo tem estas principais linhas de pesquisa. Apesar desta 

separação construída por meio dos dados coletados, convém ainda referir que os/as integrantes 

do grupo afirmaram que, em muitos casos, os eixos conversam, havendo projetos que envolvem 

várias perspectivas. Apresentado o grupo A, passa-se à subseção referente ao grupo B.   

 

1.2 Grupo B 

 

Como referido no capítulo anterior, tive mais dificuldade em reunir-me com este grupo, 

em razão de sua coordenadora estar envolvida em outras atividades da universidade naquele 
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semestre. De todo modo, pude, por meio das entrevistas, ter uma percepção dos projetos 

realizados, tendo, ainda, a possibilidade de observar e participar de outras ações, pela 

recomendação de conhecer pessoas conectadas ao grupo, o que mencionei anteriormente de 

“Bola de Neve” (Handcock & Gile, 2011). 

Assim, nos primeiros dias, participei do congresso organizado por ambos os grupos, 

como já comentado na primeira subseção. Posteriormente, passei a entrar em contato com as 

pessoas indicadas pela coordenadora. Neste processo, comuniquei-me com um docente que 

estava trabalhando num projeto em escolas do Paraguai e combinei de observar uma das 

atividades organizadas, encontrando-me com ele e o bolsista do projeto. Nas notas de terreno 

conto mais desta experiência: 

 
para a atividade do dia, foi convidada uma aluna da UNILA, estudante de 

antropologia, e de teatro no Paraguai. Ela preparou um monólogo para o dia. 
Encontramos essa menina no meio do caminho, já a caminho de Presidente Franco. 

Com todos no carro, percebi que eu era a única brasileira, pois os três são 

hispanohablantes nascidos no Paraguai. (Balbão, 2018: Notas de terreno de 15/11) 

 

Na atividade, ligada a políticas culturais, foram reunidos estudantes de uma escola da 

cidade de Presidente Franco no Paraguai. Na ação, foram abordados temas como migrações e 

integração, havendo diferentes exercícios programados. Neste evento, foi bastante 

surpreendente a grande quantidade de estudantes que referiu ter membros na família que tinham 

migrado para a Argentina e Espanha, o docente e o bolsista do projeto afirmaram-me que isto 

era bastante problemático em razão de muitos buscarem sair do Paraguai, sendo também difícil 

para aqueles que permaneciam sozinhos no país. Ainda, na atividade, o docente e o diretor da 

escola divulgaram e enfatizaram, para os estudantes da escola, a existência da UNILA, enquanto 

universidade pública e gratuita, como uma oportunidade de continuar a viver em Presidente 

Franco e estudar perto de casa, visto que esta cidade está a uma distância de cerca de quarenta 

minutos de carro da UNILA, apesar de serem diferentes países (Paraguai e Brasil).  

Durante esta atividade, o bolsista do projeto, que é paraguaio, falou em espanhol e, às 

vezes, em guarani com os jovens estudantes da escola. No fim deste dia, referiu para mim sobre 

o uso do guarani: “tinha utilizado o guarani como forma de aproximar os/as jovens e crianças” 

(Balbão, 2018: Notas de terreno de 15/11). Ainda, quando tive a oportunidade de entrevistá-lo, 

questionei-o novamente sobre o uso do guarani e o mesmo me respondeu:   

 

incluso la última charla que tuve con los chicos tuve que realizar la mayor parte en 

guaraní, porque son niños que para tener su atención es muy difícil. Entonces tuve 
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que realizar en guaraní la mayor parte para prestar atención. Y es una linda cuestión 

que me he identificado mucho. (E9B) 
 

Desse modo, foi bastante interessante perceber o guarani utilizado como forma de 

identificação e aproximação no Paraguai. Ainda, quando conversei com o docente, também 

paraguaio, que conduziu a ação, pude saber mais informações sobre o projeto, tendo o mesmo 

me explicado que era algo recente, mas que a ideia era desenvolver para além da escola, 

envolvendo, então, a comunidade daquela cidade, de modo a abranger associações e outras 

cidades da região. Também me explicou da relevância deste trabalho no contexto paraguaio: 

 
tem relação a forma como o Paraguai ainda é visto e sobre como há um número 

grande de emigrações. Falou que os jovens, logo ao saírem da escola, passam a 

trabalhar como vendedor ambulante no Paraguai, na Argentina ou até na Espanha. 
Poucos vão para a universidade. Comentou comigo um exemplo da própria 

atividade do dia, em que um menino falou que sua mãe e seu irmão estão morando 

na Espanha.  Questionou comigo: “com quem vive esse menino e qual o futuro 
dele?” (Balbão, 2018: Notas de terreno de 15/11) 

 

Na entrevista com o bolsista, soube que este projeto busca também aproximar a UNILA 

do lado paraguaio:  

 
la idea era trabajar los paraguayos en el lado paraguayo y también que la UNILA 
pudiera aproximarse más del lado paraguayo. Existen proyectos de extensión en Foz 

do Iguaçu, Puerto y algunos en el lado paraguayo. La idea también era significar el 

proyecto de la UNILA en ese sentido de integración latinoamericana, etc. (E9B) 

 

Também me informou, pelo seu depoimento, que uma preocupação era não utilizar uma 

linguagem acadêmica, por serem ainda jovens: “pero sin lenguaje académico, porque eran 

chicos que tenían once a quince años. Muchas veces no estaban acostumbradas al lenguaje 

académico” (E9B). 

Para além desta atividade, tive a oportunidade de escutar, da entrevista com dois 

integrantes do grupo B, alguns de seus projetos. Assim, tive conhecimento de uma ação, 

ocorrida no passado, que envolveu pesquisa, extensão e ensino, na região da Tríplice Fronteira, 

de modo a divulgar a produção de escritores/as da região: 

 
nós fizemos muitos trabalhos na região, fizemos grupos de leitura, fizemos livros 
cartonete. Enfim, a gente acaba relacionando tudo né. A gente fazia a pesquisa da 

produção literária local por exemplo. Então a partir desse acervo a gente fazia uma 

antologia. Na antologia a gente levava nas livrarias e fazia uma grande oficina 

pública para montagem dos livros. Isso a gente fez nas três cidades, foi um dos 
projetos. (E5B) 
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Mais a respeito do grupo em questão, a mesma integrante refere que o grupo surge da 

necessidade de um olhar para a região, além dos eixos que já existiam: 

 
ele nasce da necessidade mesmo de uma demanda concreta que é o fato de estarmos 

nesse lugar, então é uma região especial com suas características próprias, suas 
especificidades, e, a gente começou, eu comecei a me dar conta de que as pesquisas 

sobre a região eram muito restritivas e se restringiam a um determinado recorte da 

realidade, se restringiam a um determinado eixo digamos assim, que seria nesse 

âmbito do econômico, do comercial e da segurança nacional. (...) E aí eu começo a 

entender que isso precisa ser construído, porque, como uma pessoa que vem da área 

da cultura, da área das artes, me parecia que tinha que haver mais e tinha que haver 
outro tipo de compreensão, a realidade não se restringe ao seu lado econômico. 

(E5B) 

 

Portanto, é um grupo que surgiu da necessidade de abordar outras temáticas e 

perspectivas da Tríplice Fronteira. Outro integrante afirmou: 

 
no caso são Construções Socioculturais da Tríplice Fronteira. Então, como a gente 

está nesse contexto geográfico a mim interessa o ponto de vista tanto do direito 

internacional quanto da sociologia, da geografia física, toda essa perspectiva me 
interessa, porque eu estudo formação das fronteiras, tratados de fronteira e tudo mais, 

migrações. (E3B) 

 

Há, então, um olhar para a fronteira enquanto local de trânsito: “os locais que definem 

“eu moro na fronteira”. Então a fronteira tem algumas particularidades e existe por exemplo 

um trânsito de valores, um trânsito cultural muito intenso” (E3B). Portanto, há uma 

complexidade de relações culturais, sociais, de valores na região fronteiriça da Tríplice 

Fronteira, que são estudadas pelo grupo. 

Conforme informações do site (DGP, 2018), das entrevistas e de um relatório que me 

foi possibilitado acesso, pude construir um breve quadro, constando as dimensões de estudo 

das construções discursivas, advindas da problematização do conceito de fronteira: 

 

Linhas de Pesquisa Construções discursivas na região da fronteira 

Mediação cultural e construção 

discursiva de memórias e identidades 

Dos sujeitos e das identidades (étnicas, de gênero, etc.) 

que conformam a singularidade deste território 

Poéticas fronteiriças 
Dos processos de trânsito e mediação cultural e da 

tradução de alteridades 

Processos socioculturais trifronteiriços 
Das negociações que geram racionalidades e dinâmicas 

próprias de convivência e interação 

Quadro 5 – Autoria própria 
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Assim, por meio das informações partilhadas nestas duas subseções, buscou-se 

descrever individualmente cada grupo de pesquisa, enquanto casos estudados nesta dissertação. 

Das diferentes atividades acompanhadas, das conversas ocorridas e das entrevistas realizadas 

pude fazer análises dos dados referentes aos grupos e, numa perspectiva maior, dos dados 

provenientes das experiências dos/as integrantes dos grupos no papel de docentes e discentes 

da UNILA. Dessa forma, a seguir, será realizada a apresentação e discussão dos resultados. 

 

2. O diferencial da UNILA 

 

Conforme o quadro 3, apresentado no início deste capítulo, as próximas seções e 

subseções estarão naquela ordem, representando, respectivamente, as categorias e 

subcategorias da análise de conteúdo. 

Inicio, então, referindo que as categorias O diferencial da UNILA, A 

interculturalidade na UNILA: Entre tensões, diálogos e desafios e “A fronteira se faz 

muito presente”, tal como as suas subcategorias, estão compreendidas na dimensão 

denominada de Contexto. Assim, são categorias que dizem respeito ao contexto existente na 

UNILA e na região do seu entorno. A pertinência da identificação e análise do contexto é 

motivada pelos objetivos desta pesquisa, em que se pretende observar de que modo a 

universidade, que se propõe a buscar a diversidade e o bilinguismo, trabalha com estas questões.  

No que diz respeito à presente seção, a criação da categoria O diferencial da UNILA 

advém da escolha desta universidade pela singularidade relatada no capítulo metodológico. 

Com base nos depoimentos das pessoas entrevistadas, foi possível concretizar esta construção 

com o uso da denominação “diferencial”. Neste tema, foram desenvolvidas três subcategorias, 

organizadas conforme as entrevistas, como se apresenta a seguir.   

 

2.1 Identidade cultural: “Você estar aqui é tipo conhecer toda a América Latina sem ir 

em cada país” 

 

Esta subcategoria foi construída com base nas entrevistas, em que se revelou um 

processo de identificação cultural, pelo depoimento dos/as participantes. Destacaram-se relatos 

de diversidade cultural, de conhecer mais da América Latina por meio do espaço existente na 

UNILA e de conviver com pessoas de diferentes locais. Diante disso, e com base no trecho de 

uma das entrevistas “você estar aqui é tipo conhecer toda a América Latina sem ir em cada 
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país.” (E7A), foi possível dar nome a esta subcategoria: Identidade cultural: “Você estar aqui 

é tipo conhecer toda a América Latina sem ir em cada país”. 

Nesse sentido, uma das discentes referiu encontrar uma grande diversidade de pessoas 

na UNILA: 

 
acredito que uma instituição que te dê isso que a UNILA me dá aqui eu não 
encontraria por lá (cidade de origem). Só talvez vivendo fora do país. E talvez nem 

assim, porque se eu fosse viver na Argentina, eu teria contato com a galera da 

Argentina. Aqui eu tenho contato com o Chile, Bolívia, Peru... os haitianos também, 
e a gente tá para receber ano que vem os indígenas e os refugiados também. (E6A) 

 

Considero relevante ressaltar o fato de ela referir que, mesmo morando fora do Brasil, 

não seria o mesmo, pois conviveria com pessoas da Argentina, caso fosse para a Argentina. Ela 

afirma que na UNILA tem contato com pessoas de diferentes países e culturas, o que engloba, 

no seu depoimento, chilenos, haitianos, indígenas, refugiados/as. Também em relação à sua 

experiência na UNILA, a discente peruana entrevistada diz: “é uma aventura” (E8A).  

Em relação à identidade cultural, um discente afirma: “yo, por ejemplo, cuando llegué 

a UNILA, podría sonar un poco chistoso, pero cuando yo estaba en Paraguay, yo pensaba que 

el terere era sólo del Paraguay. Pero llegando a la UNILA percibí que América Latina tiene 

características muy similares” (E9B). Ao mencionar o tererê, o entrevistado refere-se a uma 

bebida de erva-mate típica do Paraguai, mas também existente em outros países da região sul-

americana, assim como suas variações, denominadas de chimarrão e mate. Assim, para ele, o 

tererê era algo somente da cultura paraguaia até chegar na UNILA e perceber que a bebida era 

também conhecida em outros locais. Em consonância com este processo de identificação 

cultural, uma discente brasileira afirma: “desde a música que a gente escuta, porque a gente 

chega aqui e tem um choque, “ah, somos latino-americanos mesmo” (E10A).   

Um docente afirma estar a conhecer e valorizar mais da realidade latino-americana por 

meio da UNILA:  

 
eu aprendi a valorizar não somente os países da América Latina, mas todas as 

culturas que existem em cada um desses países e que é uma heterogeneidade gritante, 

linda, riquíssima, né, super produtiva. Dentro da Bolívia, por exemplo, você tem 

vários tipos de culturas, vários tipos de línguas indígenas, eu aprendi a valorizar o 
aimara, eu aprendi a valorizar o guarani, o quechua. É muito bonito. Isso tudo por 

meio dos meus alunos. Eu já tive aluno boliviano que cantou uma música em aimara, 

sabe, de chorar, coisa linda. (E1A) 
 

Considero importante destacar que o professor ressalta a heterogeneidade dos países, 

referindo as culturas e línguas de cada região. Ele afirma que está aprendendo a valorizar isto 
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por meio dos/as alunos/as, em que, no exemplo citado, um dos seus estudantes é boliviano.  

Quanto a esta diversidade de discentes, outro docente explica que isto é propositalmente 

buscado pela UNILA, o que se difere das instituições privadas da região que incidentalmente 

têm muitos estudantes estrangeiros:   

 
enquanto nas instituições privadas nós temos um ensino brasileiro que 
incidentalmente tem muitos estudantes estrangeiros, na UNILA não. Se busca já de 

cara essa pluralidade e, embora seja uma universidade brasileira situada no Brasil, 

sempre se buscam outras perspectivas, se busca amainar esse aspecto brasileiro para 

tentar ver o que o outro lado tem a dizer, quais são as outras fontes. (E3B) 

 

Pertinente ainda salientar o fim deste depoimento, onde é referido que na UNILA, apesar 

de ser uma universidade situada no Brasil, buscam-se outras perspectivas, outras fontes. 

Diante dos depoimentos apresentados, compartilho uma nota de terreno, feita em tom 

de impressão pessoal, sobre o momento que conheci a sede Jardim Universitário (JU) da 

UNILA, que foi a parte da universidade onde passei o tempo de pesquisa: 

 
as paredes pareciam também ter voz. Os grafites nas paredes do pátio interno são 

cheios de cores e tem imagens de pessoas indígenas, de cidades e de natureza, 

parecendo ter um grande valor crítico em cada imagem. Ao olhar para os lados, vejo 

um público diverso, escuto alguém falar em espanhol, outro responder em português 
e todos parecem entender-se. (Balbão, 2018: Notas de terreno de 06/11) 

 

Compartilho as fotografias: 

 

 
 

Figura 1 - UNILA - fotografias realizadas pela autora desta pesquisa  

 

Na análise documental, nota-se a existência de uma missão institucional específica para 

a UNILA, que é a de integração latino-americana, conforme Lei Nº 12.189/10: 
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Art. 2o  A Unila terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa 

nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como 
missão institucional específica formar recursos humanos aptos a contribuir com a 

integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio 

cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado 

Comum do Sul - MERCOSUL. (Brasil, 2010) 

 

 O Estatuto (UNILA, 2012) refere, no Art. 2°, a universidade relacionada com sua 

vocação, seu compromisso e sua atuação: “tem vocação latino-americana, compromisso com a 

sociedade democrática, multicultural e cidadã e fundamenta sua atuação no pluralismo de 

ideias, no respeito pela diferença e na solidariedade, visando a formação de acadêmicos, 

pesquisadores e profissionais para o desenvolvimento e a integração regional” (UNILA, 2012: 

1). Assim, a UNILA é relacionada com a região latino-americana, tendo sua atuação na 

finalidade de desenvolver e integrar a região.  

Enquanto no PDI 2013/2017 (UNILA, 2013), as palavras “interdisciplinaridade”, 

“interculturalidade”, “bilinguismo” e “multilinguismo”, “integração solidária” e “gestão 

democrática” são utilizados para a definição dos princípios da UNILA.  Fala-se no rompimento 

com a lógica da “colonização do conhecimento”, possibilitando uma “emancipação da América 

Latina e Caribe” (UNILA, 2013: 15). O conhecimento e a universidade são relacionados com 

a “consciência do processo histórico” da região, marcado por diferentes dominações, de modo 

a “questionar os conteúdos sob novos parâmetros, novas perspectivas, gerando novas soluções 

e valorizando os seres humanos, sem distinções de nenhum tipo” (UNILA, 2013: 15). 

Esta é, então, uma subcategoria em que se ressalta a diversidade do contexto, havendo 

processos de identificação cultural, de descobertas e de valorização de outras culturas. O 

contato com a pluralidade e a cultura latino-americana aparece como um ponto de destaque nas 

falas, em que há um estreitamento dos laços culturais e uma busca por outras perspectivas. Os 

documentos parecem ressaltar a integração latino-americana, com a consciência do processo 

histórico da região. Conforme visto ainda no Capítulo I, Teresa Cunha (2006) afirma que é a 

diversidade de pessoas, histórias, identidades que possibilita uma compreensão dos processos 

de dominação e subordinação, para, então, pensar-se na resistência e oposição. Nesse encontro 

entre diferentes culturas, Walter Mignolo (2007) sugere o conceito de border thinking, 

pensando na diversidade de histórias subalternas que, conectadas, podem, com experiências 

comuns partilhadas, trazer outras epistemologias, outras perspectivas. Assim, a UNILA parece 

buscar uma proposta em consonância com a diversidade cultural, identificação latino-americana 

e novas construções epistemológicas.  
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2.2 Interdisciplinaridade: uma realidade presente 

 

Esta subcategoria foi construída a partir das entrevistas. Apesar de a UNILA afirmar ter 

a intenção de ser interdisciplinar no seu site institucional (UNILA, 2019), não foi este um fator 

em que me detive. Conforme a problemática de pesquisa desenvolvida, meu propósito foi 

buscar um contexto que pretendesse ser diverso, com a intenção de ser intercultural, e, por isso, 

não considerei a interdisciplinaridade como um ponto basilar. Entretanto, ao observar o terreno 

e ao escutar os/as participantes dos grupos de pesquisa, percebi o quão relevante era ser 

interdisciplinar para cada grupo e para a UNILA como um todo.  

Dentro de cada grupo, havia pessoas de diferentes áreas, como mencionado no capítulo 

anterior, em que agora recordo: Ciclo Comum, Letras (Artes e Mediação Cultural/Letras, 

Espanhol e Português), Economia, Direito/Relações Internacionais, História - América Latina, 

Ciência Política e Sociologia. Diante deste diverso público, já se revelava em parte a 

interdisciplinaridade; todavia, a mesma se mostrou ainda mais manifesta nas entrevistas 

realizadas, como se apresenta abaixo.  

Uma discente referiu ser muito difícil ver estudantes do seu curso restritos a ele: “é 

muito difícil que, por exemplo, alunos de história façam só projetos de história, só atividades 

de história” (E10A). Neste sentido, uma docente também referiu sobre a presença da 

interdisciplinaridade: “aí é interdisciplinar, tem que ter algo de antropologia, tem que ter 

pessoas da comunicação por exemplo né.” (E5B) 

Outro ponto referido a respeito da interdisciplinaridade foi que a UNILA é um ambiente 

propício para isto, não sendo o mesmo em outras universidades:  

 
eu tenho bolsistas e extensionistas que não são de letras, uma é da biologia e outra 
da engenharia civil. Isso é lindo, isso é da UNILA, isso é UNILA.  Em uma 

universidade fechada, por exemplo, os bolsistas só poderiam ser de Letras. E aqui 

não.  (E1A) 

 

Em consonância com isto, uma professora afirmou: “aqui nos projetos da área de 

línguas, de linguagem, os bolsistas todos, a maioria, todos não, mas a maioria, não são do curso 

de letras. Eles são dos mais diferentes cursos, e isso eu não vejo em outras universidades” 

(E2A). Ainda disse em outro momento: 

 
e essa coisa de ter pessoas de outras áreas também né, que é muito legal, e que aqui 
a universidade favorece muito isto sabe, é bem bacana, a gente tem muitas 

oportunidades de atuar com professores de outras áreas no mesmo projeto. (E2A) 
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Portanto, pelo depoimento dos/as entrevistados/as, há uma movimentação dos/as 

discentes, nos projetos, grupos de pesquisa e extensão, em diferentes áreas, sendo algo 

considerado comum e frequente pelas entrevistas. Ainda, como apontado, a 

interdisciplinaridade é considerada uma especificidade da UNILA. Outra questão, dita na 

última unidade de registro partilhada, refere-se ao Ciclo Comum de Estudos, comentado no 

capítulo anterior, em que, pelo modo como se organiza nos primeiros semestres, acaba por ter 

mais de um/a professor/a na mesma sala, possibilitando o trabalho entre docentes de distintas 

áreas.  

Em relação à análise documental, a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” são repetidos constantemente ao longo dos documentos. No Estatuto, é referido 

“praticar a interdisciplinaridade no conhecimento e em suas concepções pedagógicas, no 

ensino, na pesquisa e na extensão” (UNILA, 2012: 4) e, no PDI 2013/2017, A 

interdisciplinaridade é mencionada com a ideia de uma “cultura interdisciplinar”, para se referir 

a uma relação com toda a comunidade universitária. A interdisciplinaridade é apontada como 

importante na construção de conhecimentos que considerem a amplitude dos povos da região 

latino-americana (UNILA, 2013).   

Em síntese, os/as entrevistados/as afirmam ter frequentemente contato com outros 

cursos de licenciatura e com bolsistas de diferentes áreas, no âmbito do ensino, da pesquisa e 

da extensão. Para José Marín (2009), a interdisciplinaridade é fundamental para o que considera 

uma educação do futuro: “utilizar uma ótica e uma prática interdisciplinar que nos permita 

abordar a multidimensionalidade da realidade, para tratar de compreender a complexidade” 

(Marín, 2009: 22). 

 

2.3 Das contradições: um projeto inovador inserido numa estrutura de universidade 

pública brasileira 

 

Esta subcategoria foi também desenvolvida a partir das entrevistas, ao observar, nos 

depoimentos, que, apesar das peculiaridades e qualidades utilizadas na caracterização da 

UNILA, também foram referidos pontos dissonantes, vistos como contraditórios pelos/as 

entrevistados/as. Um docente, ao mencionar os diferentes espaços da instituição, diz: “tem 

setores aqui que são muito conservadores também, departamentalizados” (E1A). Enquanto um 

discente afirmou: 
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la UNILA también está en contradicción, pues está como presa en la cuestión pública 

brasileña. El modelo tradicional de la universidad. La UNILA se ve clara 
latinoamericana y caribeña, pero está inmersa en lo que es el currículo de 

universidades brasileñas. Entonces, muchas veces, esto limita muchas cosas y la 

cuestión del modelo universitario. Entonces, hay contradicciones, pero que están 

permitiendo construir cosas diferentes. (E9B) 

 

Para o estudante, a UNILA está em contradição, em razão de, por um lado, ser uma 

instituição pública brasileira, enquadrada no que é o currículo das universidades brasileiras. 

Para ele, este é o modelo tradicional da universidade. Entretanto, ao mesmo tempo, a UNILA 

se vê, na opinião do discente, clara latino-americana e caribenha. Há, então, contradições, mas 

que ele acredita estarem permitindo construir coisas diferentes.  

Nessa perspectiva, considero pertinente partilhar uma situação ocorrida no congresso 

organizado pelos grupos de pesquisa.  Numa manhã do evento, foi apresentada uma peça teatral, 

seguida de uma oficina cartonera; todavia, nessa mesma hora, estava programado um Grupo de 

Trabalho do Eixo de Línguas, o que fez com que a sala do congresso ficasse consideravelmente 

vazia. Esta situação provocou comentários negativos por parte da plateia restante, como 

comento nas notas de terreno: 

 
finalizada a performance, uma das ouvintes da plateia parabenizou o grupo, dizendo: 

“eu quero parabenizar o trabalho de vocês! Acho que o teatro deve ser mais 

valorizado no espaço acadêmico. As professoras deveriam ter continuado aqui nesse 
momento, são elas que representam o poder na universidade. Elas saírem demonstra 

a desvalorização que se tem com o teatro na academia.” (Balbão, 2018: Notas de 

terreno de 08/11) 

 

Acredito que esta situação relatada representa, de certa forma, essa ideia das situações 

contraditórias, em que, ao mesmo tempo que se busca trazer o teatro e a oficina para um 

congresso, há a dificuldade de ver estes de modo tão valorizado quanto outros momentos e 

outras atividades mais frequentes do cotidiano acadêmico.   

Assim, apesar da proposta de integração latino-americana, a UNILA apresenta conflitos 

por ser uma instituição universitária federal brasileira. Este foi também considerado um 

diferencial da universidade, enquanto categoria de análise, visto que, em instituições mais 

tradicionais, estas contradições podem não estar presentes, pela inexistência dos desafios 

construídos pela UNILA no sentido de ser propositalmente uma universidade diversa, 

interdisciplinar e, mais que brasileira, latino-americana e caribenha, como visto ao longo dos 

depoimentos.   
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3. A interculturalidade na UNILA: Entre tensões, diálogos e desafios 

 

A presente categoria tem relevância para os objetivos desta dissertação, no sentido de 

pretender conhecer um contexto que busca a interculturalidade. Entretanto, para além disso, as 

subcategorias que seguem foram construídas com base nos depoimentos dos/as 

entrevistados/as, em que se apresentaram diferentes entendimentos e experiências quanto ao 

tema.  Assim, a categoria antecipa, pelas palavras tensões, diálogos e desafios, o que se sucedeu 

da conversa com os/as participantes da pesquisa. Sem mais delongas, passamos a identificar 

cada subcategoria nas subseções seguintes. 

 

3.1 Diferentes gradações de interculturalidade 

 

Esta subcategoria foi criada a partir da fala de uma das entrevistadas, que condensou o 

que foi dito em outros depoimentos. Assim, na íntegra, a docente afirmou: “você tem na UNILA 

gradações, digamos assim, gradações de algo que vai desde esse processo de cada um na sua 

caixinha e tolerância, como base, até um processo de extrema interculturalidade, casais que 

geram filhos fronteiriços” (E5B). Portanto, a presente subcategoria refere-se à forma como 

alguns/as entrevistados/as entendem a interculturalidade na UNILA.  

Nesse sentido, uma das discentes refere acreditar que não há um consenso, havendo 

pessoas que buscam manter relações interculturais, enquanto outras não têm interesse:  

 
eu acho que está dividido isso. Tem muita gente que está disposto a ser intercultural 

e aí acontece com essas pessoas que têm essa disposição e esse interesse. E é multi 

no sentido de que tem várias coisas, mas nem sempre as pessoas querem conversar. 

(E6A) 

 

Um professor também afirma haver uma busca, que ele denomina de busca consciente: 

“eu não ousaria dizer se há realmente essa interculturalidade. Acho que há uma busca, uma 

busca consciente pela interculturalidade, tanto pela parte dos docentes quanto dos discentes” 

(E3B). Para este docente, dado o limitado tempo que as pessoas costumam permanecer na 

UNILA, é um processo de renovação: “há uma renovação constante, então é um diálogo 

permanente, em que se busca a interculturalidade, o trânsito, e aí a cada ano se vão encontrando 

soluções para essas questões todas, buscando uma convergência de interesses e ideias” (E3B). 

Uma estudante disse quanto a isso: “e não são processos inacabados assim, tampouco fixos né. 

Isso é um produto da interculturalidade da UNILA, não sei, essa mistura das palavras, que nem 
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existe” (E10A) (grifo da autora). Assim, para ela, é algo em constante criação. Uma questão 

interessante desta fala é que ao usar a palavra “fixo”, que costuma ser mais usualmente utilizada 

com aquele significado no espanhol, a discente lembra que a mistura de palavras da UNILA é 

uma característica da universidade, sendo, na sua opinião, produto da interculturalidade.  

Um dos docentes disse que o contexto da UNILA, com pessoas de diferentes locais e 

com a existência de um rico insumo linguístico, facilita a interculturalidade:   

 
a gente já tem um insumo linguístico muito rico na universidade, porque você tem 

pessoas de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes lugares. E isso já 
facilita. Essa diversidade linguística que pulsa na universidade já facilita para você, 

já tem, há uma propensão para falar outras línguas, entender outra língua. Você já 

tem uma facilidade por causa do contexto. (E1A) 

 

 Também com essa ideia, o discente paraguaio afirmou estar surpreso por ver outras 

pessoas aprendendo guarani, tal como bebendo tererê: 

 
de repente, un argentino habló en el camino de la universidad: vamos a tomar un 

tererê, en guaraní. Son pequeñas cosas. Otras nacionalidades aprendiendo el guaraní, 

lo que ni siquiera pensaba ocurrir. Un compañero ecuatoriano con el equipo de terere 

ya en mano. Son pequeñas cosas que van llevando con mayor vida eso. (E9B) 
 

Assim, hábitos culturais e línguas estão sendo compartilhados. Argentinos/as a tomarem 

tererê e falarem guarani, equatorianos com o material do tererê em mãos e outras nacionalidades 

aprendendo guarani, como comentou o discente, são expressões da diversidade e de uma 

partilha cultural. Então, a palavra gradações, do depoimento de E5B, sintetiza o que muitos 

afirmaram: há uma busca consciente, com alguns espaços de interculturalidade e outros não. 

Apesar disso, é de ressaltar o afirmado nas duas últimas falas: a propensão de falar outras 

línguas e partilhar hábitos, facilitada pelo contexto de diversidade cultural e linguística. 

Nas observações realizadas, em conversas com estudantes, uma menina expressou para 

mim que o bilinguismo estava presente na sala de aula, onde os/as professores/as costumavam 

entender perguntas em português e espanhol. Nas atividades dos grupos de pesquisa, havia uma 

variação da língua utilizada, tendo momentos em que hispanofalantes falavam espanhol, 

enquanto brasileiros/as, português, formando-se, assim, um diálogo.  

 

3.2 Bilíngue ou Plurilíngue? 

 

Esta questão surgiu dos depoimentos e da observação do contexto, em que, apesar de 

a UNILA ser oficialmente bilíngue (português e espanhol), percebi que, muitas vezes, falava-
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se na existência de outras línguas, tal como nos desafios e situações que eram gerados a partir 

disso.  

Na entrevista, a discente colombiana relatou para mim: “eu já escutei uma menina 

paraguaia que chegou aqui e falava só o guarani, mas depois com o tempo pegou o jeito e falava 

espanhol e português. Os haitianos é outro caso assim” (E7A). É importante lembrar que, no 

Haiti, fala-se crioulo. Desse modo, quando a UNILA recebe haitianos, está a receber um público 

que não fala oficialmente nem português nem espanhol. Ainda, como relatado sobre a menina 

paraguaia, foram-me informados de outros casos de pessoas que chegam na UNILA com uma 

língua indígena e tem o português ou o espanhol como língua secundária. Estas são, então, 

questões importantes de se ter em mente. Em consonância, o discente paraguaio diz: “ahora es 

el portugués y el español de manera oficial, pero estamos en un espacio de varias lenguas” 

(E9B).  

Enquanto isso, uma docente refere que cada pessoa costuma falar na língua que se 

sente mais confortável, entre o espanhol e o português, mas lembra haver outras línguas 

indígenas:  

 
a gente não tem uma política linguística publicada, mas ela tá aí nos corredores, cada 

um fala na língua que se sente confortável, cada uma escreve na língua que se sente 

confortável e a gente vai procurando se entender, isso com português ou espanhol, 
mas as línguas indígenas tão muito presentes. (E5B) 

 

Uma situação que passei a conhecer, por meio da observação participante, foi a de que 

línguas indígenas têm, em alguns contextos, uma imagem negativa, de uma língua que “não 

deve ser falada”, como comento na notas de terreno: “ao longo do congresso, muito se falou 

sobre o modo negativo como o guarani e o kichwa são vistos, chegaram a dizer que as pessoas 

não as falam por vergonha” (Balbão, 2018: Notas de terreno de 09/11). Assim, foi interessante 

acompanhar, no congresso e em conversas, o intuito de integrantes da UNILA de revitalizar 

essas línguas, de modo a aumentar sua visibilidade. Outra questão que foi debatida, no 

congresso e nos grupos de pesquisa, é da valorização do espanhol na região, visto que escolas 

costumam dar preferência para o inglês. 

Na análise documental, o PDI 2013/2017 destaca o bilinguismo, sendo considerado 

fundamental para o Projeto UNILA, entretanto, faz-se a ressalva da necessidade de promover e 

respeitar o contexto multilíngue existente na região em que a universidade se encontra: “sediada 

no município de Foz do Iguaçu, próximo ao Paraguai e à Argentina, a UNILA configura-se 
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como um cenário multilíngue, onde são faladas diversas línguas autóctones, alóctones e de 

fronteira. Tal particularidade demanda um planejamento linguístico plural” (UNILA, 2013: 17). 

Então, para além do bilinguismo oficial, há também outras línguas no espaço da 

universidade, como as indígenas e o crioulo haitiano.  Ao mesmo tempo que isto gera novas 

possibilidades e aumenta a diversidade, também pode vir a ocasionar silenciamentos, como será 

observado na subcategoria Silenciamentos. 

 

3.3 Negociações constantes 

 

Esta subcategoria foi desenvolvida por meio de depoimentos que referiam que a 

diversidade cultural e linguística na UNILA são processos de negociação constante. Ou seja, 

não há uma perfeita harmonia, há tensões e há hierarquias buscando ser desafiadas. Portanto, 

pensar na interculturalidade, nessa perspectiva, não é falar de relações baseadas somente na 

concordância, mas também em desavenças:  

 

eu acho, sim, a UNILA é intercultural. (...) Interculturalidade não é harmonia, não é 

paz e amor, interculturalidade é conflito, é tensão né. É negociar essas tensões o 
tempo todo, essas hierarquias, né, que a gente tem tanto. Então, é muito bacana. Isso 

tem demais. (E1A)  

 

Em relação a isso, outra docente lembra que, quando se fala em tradução, não é somente 

linguística, é um processo de tradução cultural: “tudo tem que ser negociado, tudo tem que ser 

discutido, tudo tem que ser traduzido, e muitas vezes não é uma tradução português/espanhol, 

é uma tradução cultural” (E5B). 

Estes apontamentos são pertinentes por evidenciarem os desafios provenientes da 

diversidade e da busca pela interculturalidade. Há, então, um processo contínuo de 

aprendizagem entre as partes deste processo. As relações não são simples, há conflitos e 

tensões. As negociações são constantes. 

Chandra Mohanty (2008) lembra que o principal problema da definição binária de poder 

é a redução de lutas revolucionárias em detentores de poder e carentes de poder. Nesse sentido, 

em diálogo com esta subcategoria, parece este ser um dos grandes desafios da 

interculturalidade: escapar desta definição, buscando um processo que exige negociações 

constantes, para que não haja a prevalência de posições hierárquicas.   
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3.4 Silenciamentos 

 

Como antecipado, esta subcategoria tornou-se importante pelo relato de algumas 

entrevistas. Apesar dos apontamentos positivos a respeito das relações na UNILA, como 

referido anteriormente, também há situações de silenciamento, como uma docente refere: “a 

gente tem muitas línguas e culturas que são negligenciadas assim ou silenciadas, ignoradas 

simplesmente” (E2A). Quando questionada sobre a interculturalidade da UNILA, uma docente 

referiu nesse sentido: 

 
olha, pelo meu conceito, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda é muito 

multicultural. Eu acho que ainda falta, sim, realmente, fomentar algumas ações que 

respeitem a diversidade, que entendam a diversidade né, em todos os campos né. 
(E4A) 

 

Em relação à diversidade linguística, a mesma professora afirmou ter situações em sala 

de aula em que nem o bilinguismo é respeitado: “quando eu escuto relato de estudantes que não 

podem falar sua língua porque o professor não entende, então isso já mostra que não, não é 

intercultural” (E4A). Nesse sentido, a estudante colombiana teceu críticas, lembrando que o 

português costuma preponderar em documentos da UNILA: “falar em bilíngue é falar português 

e espanhol nos trabalhos, nos documentos para ler e, não, eu vejo que sempre prevalece o 

português” (E7A).  

A mesma docente citada inicialmente lembrou que os silenciamentos existem também 

na parte burocrática da UNILA, em que afirma: “na parte burocrática a gente tem o mesmo 

quadro, os funcionários são todos brasileiros, a universidade não tem um programa de 

formação, não tem programa de treinamento, nem de sensibilização para o contexto” (E2A). 

Dessa forma, apesar de a UNILA receber discentes e docentes estrangeiros/as, tem apenas 

funcionários/as brasileiros/as, que não falam espanhol e não tem formação para o contexto.   

Boaventura de Sousa Santos (2002) adverte para este risco, referindo: “quando a zona 

de contacto cosmopolita é multicultural, uma das línguas em presença é frequentemente a que 

dominou a zona de contacto imperial ou colonial” (Santos, 2002: 272). Neste sentido, no caso 

da UNILA, estamos a falar do contato entre diferentes culturas em que, entre elas, há línguas 

provenientes de dominação colonial – português e espanhol. Há, então, uma constante ameaça 

de a língua de dominação posicionar-se hierarquicamente e provocar silenciamentos.   

Assim, finalizando com esta subcategoria, é possível analisar a complexidade da busca 

pela interculturalidade. Ao mesmo tempo que abrir para o diverso é uma oportunidade de 

conhecer e partilhar novas línguas, ideias e hábitos, também há o risco de, desse modo, gerar 
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silenciamentos. É uma situação complicada, que exige um diálogo permanente, negociações 

constantes e aprendizagens contínuas. Por mais que seja um cenário de muitas tensões, é 

também um contexto que abre possibilidades para o pensar e repensar cotidianos. 

  

4. “A fronteira se faz muito presente” 

 

A presente categoria refere-se ao contexto externo da universidade, seja a cidade de Foz 

do Iguaçu, seja a região da Tríplice Fronteira. Ao selecionar a UNILA como campo empírico, 

já tinha leituras prévias no que se refere à peculiaridade da região (fronteira entre Brasil, 

Paraguai e Argentina); entretanto, ao chegar no terreno, tive uma percepção mais aprofundada 

do que isto representa para a UNILA. Ainda, nas entrevistas, esta situação mostrou-se mais 

latente. Dessa forma, o próprio nome desta categoria provém do trecho de um depoimento: “a 

fronteira se faz muito presente” (E10A).  Passo para primeira subcategoria de modo a se analisar 

como esta região é vista e definida.  

 

4.1 Uma região definida como híbrida 

 

O nome desta subcategoria provém de um dos/as entrevistados/as, que afirma a 

especificidade de uma região considerada de fronteira, como visto na apresentação do grupo B, 

neste capítulo. Para o docente: “a gente chama de fronteira não é a linha divisória, que é o termo 

técnico, e sim a região de fronteira. Os locais que definem: eu moro na fronteira” (E3B). Então, 

ao se falar fronteira, não estamos a dizer sobre uma linha que divide, mas sim sobre uma região 

que tem características próprias. Ele continua: “então, há esse trânsito, um trânsito que depende 

do comércio, do estudo, das relações familiares e que acaba criando essa sociedade híbrida” 

(E3B). Assim, nessa região de trânsitos, o docente reconhece a hibridez desta sociedade.   

Em relação à importância de a universidade estar localizada na fronteira, uma estudante 

referiu: “fora da UNILA, você sai na rua e escuta as pessoas falando espanhol” (E10).  A 

discente colombiana que foi entrevistada ressalta que, para além das pessoas dos países da 

Tríplice Fronteira, há outras nacionalidades a residir no mesmo contexto, como árabes e 

alemães:  

o fato de a UNILA estar aqui na Tríplice Fronteira eu acho muito legal, porque não 
é só você ter a cultura dos paraguaios, argentinos e brasileiros, porque, não sei se 

você percebeu, que aqui em Foz tem um monte de gente estrangeira, culturas 

totalmente diferentes, tem os árabes, alemão, tem um monte. Você sai na rua e escuta 

um monte de línguas. (E7A) 
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Portanto, a UNILA localiza-se numa região híbrida, um ponto de encontro entre 

diferentes culturas e línguas, abrangendo inclusive imigrantes de outros continentes, que, num 

trânsito contínuo, representam o contexto com o qual a universidade se relaciona.  

Nas observações que realizei, também senti essas expressões do contexto. Ao longo do 

tempo que permaneci em Foz do Iguaçu, era possível encontrar uma grande variedade de 

comidas e bebidas. Como menciono nas notas de terreno: “eram turistas, eram imigrantes, eram 

pessoas na travessia da fronteira, havia muita gente por aqui. Eu podia escolher diariamente se 

queria comer sushi, shawarma, yakisoba ou churrasco. Tomei tererê e tomei mate” (Balbão, 

2018: Notas de terreno de Fechamento). Também notei ser grande a proximidade entre cada 

cidade da fronteira, tendo ônibus para Ciudad del Este e Puerto Iguazú: “em cerca de 30 

minutos, é possível sair desses terminais e chegar nas duas cidades. Em conversas informais 

com moradores, percebo que as pessoas estão sempre a cruzar fronteiras” (Balbão, 2018: Notas 

de terreno de 18/11).  

 

4.2 “Somos uma universidade de fronteira” 

 

Tendo em vista a proximidade com esta região peculiar, a UNILA acaba por se 

relacionar com a mesma de diferentes formas. Na observação participante e nas entrevistas esta 

situação evidencia-se bastante. Uma das entrevistas refere o que deu nome a esta subcategoria: 

“uma coisa que a gente vem fazendo é justamente fortalecer o nosso entendimento de que somos 

uma universidade de fronteira” (E5B). Há o propósito de ter essa consciência da relação da 

UNILA com a fronteira. 

Outra docente comentou que, em relação ao seu trabalho no Grupo A, buscaram trazer 

o espanhol para as escolas, como afirma:   

 
o prefeito já estava com a ideia de trazer o inglês né. E, com isso, então, houve uma 

luta de um grupo de pessoas para trazer junto também o espanhol, mostrando a 
necessidade e importância de ter o espanhol aqui na região.” (E4A) 

 

Além destas questões relatadas, há um outro apontamento pertinente levantado por uma 

estudante, no que diz respeito à relação dos/as discentes da universidade com a população ao 

redor, como afirma:  

 
tem muitas famílias aqui que a primeira geração de iguaçuenses está nascendo agora, 

tem a minha idade. Então isso traz um outro ar de fronteira como eu estava te 
dizendo, são pessoas que não são daqui, mas se criam aqui né, de certa forma isso 
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traz uma correspondência com pessoas que também não são daqui e estão chegando, 

para estudar. (E10A) 
 

Esta relação, apesar de não se dar a nível da instituição com a comunidade da região, é 

de interação entre o próprio público estudantil da universidade, em que muitos/as são 

oriundos/as de outros estados do Brasil ou de outros países e, ao chegar na cidade de Foz do 

Iguaçu, encontram uma população residente que também é imigrante. Isto gera, na opinião da 

discente, uma correspondência entre estudantes e moradores.  

Nas atividades observadas dos dois grupos de pesquisa, havia muitos projetos voltados 

para a região, tendo um foco na importância de falar espanhol, na valorização do guarani, nos 

contos regionalizados, conforme perspectivas latino-americanas, e na aproximação das escolas 

do Paraguai com a UNILA, como foi apresentado no início deste capítulo. Assim, a relação 

entre a universidade e a comunidade abrange esta região híbrida, em que há um convívio 

institucional e pessoal entre as diferentes esferas existentes neste contexto.   

Dante disso, é importante referir a importância de trabalhar com o contexto. Uma das 

críticas vistas em Ouriques (2014), era em relação à distância entre os/as universitários e seu 

povo e seu país. Assim, o conceito de ser uma “universidade de fronteira” pode vir a aproximar 

os debates universitários da região local. Ainda, esta é uma das formas de buscar contrapor a 

concepção universal de ciência, estudada em Lander (2000), tal como disciplinadora e 

hierarquizante com relação a outros saberes (Santos, 2008). 

 

5. A influência do contexto: o que se produz e como se divulga? 

 

Esta categoria, assim como a padronização da produção é um entrave, estão inseridas 

na segunda dimensão de análise desta pesquisa, que é a Investigação. A categoria que se 

apresenta é a influência do contexto: o que se produz e como se divulga? A sua criação 

encontra justificativa nos objetivos da dissertação, em que se busca analisar como a produção 

do conhecimento se relaciona com o contexto da universidade e como ocorre a disseminação 

do conhecimento também neste contexto.   

Nos documentos da análise documental, consta, no Estatuto, a pesquisa definida como 

“função indissociável da Universidade, voltada à busca de novos conhecimentos, destinada ao 

desenvolvimento de uma atitude e cultura científicas indispensável à formação de nível 

superior” (UNILA, 2012: 20). É mencionado o compromisso da pesquisa e da universidade 

com o desenvolvimento e a integração da América Latina e do Caribe, em conformidade com 
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o que é apontado na missão e nos objetivos. A palavra conhecimento, às vezes escrita no 

singular e às vezes no plural, costuma ser referida, como conhecimentos científico, filosófico, 

artístico e tecnológico. A produção do conhecimento é colocada em diferentes momentos, seja 

relacionada ao ensino, à pesquisa ou à extensão. O mesmo acontece com a disseminação do 

conhecimento, que é referida pelas palavras “difusão”, “aplicação” e “transmissão”. 

No PDI 2013/2017, as palavras “essencial” e “indispensável” são utilizadas para 

caracterizar a pesquisa. Fala-se em “conhecimento compartilhado” e “respeito à liberdade e 

diversidade de métodos, critérios e procedimentos de pesquisa”. Referida como importante 

desde o início da graduação. Enquanto objetivos de pesquisa, faz-se referência ao propósito de 

“consolidar a UNILA enquanto centro de referência em estudos latino-americanos e 

caribenhos” (UNILA, 2013: 32). Embora conste, em alguns momentos, a partilha de 

conhecimentos com a comunidade externa e movimentos sociais, na pesquisa/investigação, 

parece haver um foco mais direto, tanto no Estatuto quanto no PDI 2013/2017, para 

intercâmbios com outras universidades e centros de pesquisa.   

Como forma de conhecer mais da investigação realizada, também analisei duas Revistas 

da universidade, recomendadas por algumas das pessoas entrevistadas. Por ser fruto de uma 

produção de conhecimento e uma forma de disseminação, provenientes do contexto UNILA, 

optei por apontar os resultados da análise nesta dimensão. Inicialmente, gostaria de abordar a 

Revista Peabiru. Com textos em português e espanhol, ela é uma revista multimidiática e 

colaborativa, sobre a cultura latino-americana, originada de um projeto de extensão (Revista 

Peabiru, 2019: Início). A revista abre a possibilidade para publicações em artigo, fotografia 

e/ou ilustração, identificando-se como um projeto de “linguagem acessível ao público, que 

mistura fotos, textos e ilustrações, e diferentes formatos de divulgação, como o ambiente online, 

o cordel e o impresso” (Revista Peabiru, 2019: O projeto). No site (Revista Peabiru, 2019: 

Varal), consta que a revista já foi divulgada em eventos, como a Feira Literária do Sesc em Foz 

do Iguaçu e o Festival del Río em Capiovi na Argentina, sendo o material da revista apresentado 

de modo impresso num varal.  

A outra análise diz respeito à Revista Sures, do Instituto Latino-Americano de Arte, 

Cultura e História, que se apresenta do seguinte modo: “surge com a proposta de apoiar a 

pesquisa interdisciplinar e de contribuir para o desafio de pensar de modo plural as 

epistemologias do hemisfério sul” (Revista Sures, 2019: Capa). Ainda, no que se refere ao 

público e à abordagem, “o veículo se constituirá em um espaço aberto à comunidade acadêmica, 

com foco na atividade crítica, tanto no que diz respeito às categorias conceituais como em seus 
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desdobramentos estéticos, éticos e políticos” (Revista Sures, 2019: Capa). É, portanto, uma 

revista com foco na comunidade acadêmica que se propõe a pensar pluralmente nas 

epistemologias do hemisfério sul. 

Em relação às duas revistas lidas, no que diz respeito à apresentação da revista e à forma 

disseminação, noto que a Peabiru parece ter uma conexão maior com os recursos multimídia, 

ao investir na utilização de fotografias e ilustrações ao longo de toda a revista, mostrando-se 

também mais aberta para a comunidade em geral, conforme comentado anteriormente, no 

momento da análise da revista. A Sures parece ter como público alvo a comunidade acadêmica 

mais especificamente, tendo, entretanto, espaço para resenhas, poesias e sessão fotográfica em 

subdivisões da edição. Quanto ao conhecimento produzido, entendo haver, nas duas, criticidade 

e temas focados na região latino-americana. 

Observadas estas primeiras questões sobre a investigação, passamos, então, às 

subcategorias estruturadas, para a análise dos depoimentos. 

 

5.1 “Você pesquisa para quem?” 

 

Esta subcategoria foi desenvolvida a partir dos depoimentos das pessoas entrevistadas, 

em que o nome provém de um trecho proferido numa entrevista:  

 
a gente precisa construir uma forma inclusive de pesquisar. Uma forma de pensar a 

pesquisa. Você pesquisa para quem? Para que serve a sua pesquisa? Então, é tudo 
isso que a gente vem tentando fomentar desde a base da sala de aula até um 

posicionamento como gestão, tentando criar políticas de fomento. (E5B)  

 

A docente afirma isto ao referir a UNILA como universidade de fronteira, o que implica, 

na sua opinião, pesquisas na região: “ser uma universidade na fronteira e ser uma universidade 

de fronteira, e isso tem implicações metodológicas, pedagógicas, linguísticas e também 

investigativas. São escolhas que você precisa fazer” (E5B). Assim, é necessário pensar na 

pesquisa, para quem se pesquisa e no modo como se pesquisa.  

Ao falar também das pesquisas realizadas na UNILA, um dos discentes referiu: “las 

investigaciones que acompañé aquí de compañeros y compañeras siempre están ligadas a algo, 

cultural, algún sentimiento, alguna militancia, movimientos sociales, políticos, cuestiones de 

derechos humanos, etc” (E9B). Outra discente refere ser uma produção fora da hegemônica de 

conhecimento, ao explicar que nota uma diferença entre o que se produz na UNILA: 
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eu não sei te dizer se seria uma perspectiva decolonial, ou descolonial, que a gente 

tenta produzir, mas com certeza está fora da produção hegemônica de conhecimento, 
pelo menos essa é a proposta (da UNILA), de pensar essas áreas de conhecimento 

que historicamente foram marginalizadas. (E10A)  

 

Há, nestes relatos, o cuidado em pensar-se o que e para quem se pesquisa. Vale lembrar 

Santos (2018), que comenta sobre a importância de universidades comprometidas com as lutas 

sociais contra injustiças socias. Alguns dos depoimentos parecem ter esta preocupação voltada 

para a região e para as necessidades locais; isto é, de certa forma, um caminho para pensar nos 

modos de relacionar a comunidade com a universidade. Enquanto isso, Marín (2009) refere a 

importância compreender o local (território que nos circunda) para então nos relacionarmos 

com o global (contexto mundial): “o contexto local a partir do qual trabalhamos, valorizando o 

que somos e o que sabemos, para  podermos  nos  relacionar  nas  melhores  condições  com  o  

global” (Marín, 2009: 19) 

 

5.2 O contato com a diversidade vai além das mídias e dos livros 

 

Esta subcategoria obteve grande expressividade nos depoimentos. De diferentes modos 

e em diversas situações, os/as participantes referiram que estavam, na UNILA, em contato com 

o que vai além dos livros, das fontes escritas, das mídias. Um dos entrevistados, que fez sua 

tese enquanto já era professor da UNILA, afirmou a influência do contexto e dos/as estudantes 

no seu trabalho de pesquisa: 

 
a começar pela própria estrutura da tese, quanto questões pontuais que se não fosse 

com os alunos talvez chegasse por outros meios, mas em sala de aula no debate fica 

uma dinâmica muito mais interessante, porque daí há um diálogo efetivamente, não 
é você com os livros, material bibliográfico, é com alguém que tem uma certa 

vivência naquele contexto, tem uma certa percepção. (E3B) 

 

Assim, o docente afirma que estar em contato com seus estudantes e escutar suas 

vivências trouxe uma dinâmica mais interessante para sua tese, o que não seria o mesmo 

somente com os livros. Como continua: “até porque sai da teoria, sai das fontes normais que 

nós temos na imprensa por exemplo, acaba dando um outro viés, e você vê que há todo um 

caminho inexplorado para isso” (E3B). É, então, um outro caminho, uma nova perspectiva, 

trazida pela escuta das pessoas que têm vivências, no lugar da teoria, das fontes normais.  

A discente colombiana refere que a Colômbia é muitas vezes vista na mídia pelo Pablo 

Escobar, mas que o país é muito mais que isso: “é tipo isso que eu estava te falando dos países 
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da América Latina. Colômbia, Pablo Escobar..não é isso, não. Só a mídia que vende isso” 

(E7A). Para ela, estar em contato com pessoas de cada país, possibilita conhecer outras 

perspectivas para além da vista na televisão: “também porque tem gente desses países, você 

não fica só com o que você vê na televisão. Você já tem um contato com a pessoa que é de lá” 

(E7A). 

O estudante paraguaio disse que, antes da UNILA, não sabia sobre o preconceito sofrido 

pela comunidade negra no Brasil:  

 
entonces me fui dando cuenta de la realidad de los compañeros de los demás países 

a través de los pasillos, espacios, de las clases. La cuestión de los negros por ejemplo, 

yo, en Paraguay, no estaba enterado de la opresión que el negro sufre en Brasil, por 
ejemplo, en cuanto acceso a la educación, que muchas veces son personas 

criminalizadas, etc. Entonces, va aumentando su mirada en la sociedad. (E9B) 

 

Para o discente, conviver com diversos públicos possibilitou conhecer a realidade de 

outras pessoas. Ainda, dados os diferentes pontos de vista que envolvem a diversidade, uma 

docente expressou que há uma busca por compreensão, visto que se pretende produzir algo 

comum:  

 
a diversidade significa pontos de vista diferentes, cada um vê de um ponto de vista. 
(...) Se eu vejo de um jeito, você de outro, um peruano de outro, cada um com suas 

experiências, cada um com as suas formações, cada um com a sua experiência de 

vida inclusive né. Cada um com o seu acervo, quando a gente olha para isso, a gente 

vê coisas diferentes. Mas a gente precisa produzir algo comum. A gente precisa se 
entender. (E5B) 

 

Portanto, de modo sintetizado, os/as entrevistados/as comentam que a UNILA 

proporcionou um maior contato com pessoas de diferentes países, o que possibilitou ultrapassar 

o conhecimento exposto nas mídias e nos livros. O contato com a diversidade trouxe outras 

perspectivas e narrativas de vivências, agregando saberes e mudando a percepção que se tem 

nas fontes de pesquisa. 

Em consonância com a “Rebelião das Diferenças” (Magalhães & Stoer, 2005), as 

pessoas passam a ser “sujeitos do discurso sobre si próprias” (Magalhães & Stoer, 2005: 93). 

Num espaço como a universidade, quando há uma diversidade de culturas e línguas, o que há 

nos livros, nas mídias e em fontes convencionais pode ser confrontado, por pessoas que têm 

uma vivência ou perspectiva a compartilhar. Isso, portanto, enriquece a construção de 

conhecimentos, por haver várias vozes e saberes a compor o mesmo contexto.      
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5.3 O contexto proporciona insumos nas produções acadêmicas 

 

Pelo relato dos depoimentos, o contexto da UNILA fomenta temas de pesquisa, o que 

gerou o desenvolvimento desta subcategoria. Conforme dois docentes que fizeram a sua tese 

no tempo que eram também professores da universidade afirmaram ter feito alterações 

substanciais nos seus trabalhos em razão da influência do contexto. O primeiro disse “daí eu 

tinha aquela ideia fixa, mas aí a UNILA me chacoalhou e foi determinante demais na mudança 

do meu tema de pesquisa, do meu objeto de pesquisa” (E1A). Enquanto o outro referiu:  

 
a minha própria tese eu tive a felicidade de desenvolver enquanto eu estava dando 

aula na UNILA. Então eu pesquisei questões de fronteira na América Latina e às 

vezes um aluno ou outro mencionava uma questão que eu não tinha conhecimento 
naquela época” (E3B) 

 

Nesse sentido, uma docente afirmou que o grupo A foi construído conforme as 

características do contexto da instituição e da região: “a gente resolveu mudar o grupo de 

pesquisa, o nome do grupo e até a descrição do grupo justamente pelo contexto da região né, 

da região e da instituição que a gente está” (E4A). Um dos professores anteriormente citados 

comenta que, pela variedade cultural e linguística, a UNILA em si já é um campo para 

pesquisas:  

 
eu não gosto de usar a palavra laboratório que isto nos leva ao século XIX de novo, 
mas é um campo de pesquisa maravilhoso. Um locus muito lindo. Para a pesquisa 

linguística então, para a nossa área de letras, a UNILA é fantástica. (E1A) 
 

Por fim, uma discente menciona que a forma como a UNILA é concebida se reflete nas 

pesquisas: “existe uma práxis dentro da universidade que é real e isso se reflete com certeza na 

produção acadêmica” (E10A). 

Então, a diversidade cultural e linguística é enfatizada nos depoimentos, sendo 

considerada insumo para as pesquisas e teses de doutoramento realizadas. 

 

5.4 “A gente não faz pesquisa para a gente né, pelo amor de Deus” 

 

Há, nesta subcategoria, uma análise da produção e, especialmente, da disseminação do 

conhecimento no contexto da UNILA. O nome da subcategoria é baseado no depoimento de 

um dos docentes entrevistados:  
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cabe a nós nos sensibilizarmos, e sensibilizar os nossos sujeitos para que eles 

também divulguem essas pesquisas na localidade deles, porque a gente não faz 
pesquisa para a gente né, pelo amor de Deus, a gente faz pesquisa para ter um cunho 

social né.” (E1A)    

 

Assim, ele refere que as pesquisas têm um cunho social e precisam ser divulgadas. Nesse 

sentido, um discente alerta que é necessário evitar que comunidades, que venham a participar 

de trabalhos de pesquisa, não sejam depois inutilizadas. O estudante defende que é necessário 

continuar o trabalho no local:  

 
los intelectuales, en aspas, que estamos produciendo aquí en la UNILA tienen que 

tener un compromiso social. Construir ese conocimiento, volver a la comunidad, 
trabajar con la comunidad, un diálogo permanente. Terminar su proyecto de TCC y 

quedar allí. Muchas veces la comunidad se siente inutilizada. (E9B) 

 

O mesmo discente refere que, no caso do seu projeto de final de curso, está a realizar 

uma investigação no Paraguai junto dos vínculos que têm com movimentos e organizações 

campesinas, tendo, então, o propósito de ajudar ou, ao menos, visibilizar as causas: 

 
por ejemplo, en mi caso, estoy pensando en trabajar en la tesis, el TCC, la cuestión 

de la tierra en Paraguay, que es una problemática central, porque muchas pocas 
personas concentran la mayor parte de las tierras. Entonces tengo un compromiso 

más social con eso, porque tengo un vínculo más directo con organizaciones y 

movimientos campesinos. Producir conocimiento y, como persona, como individuo, 
ver cómo comprometerme a ayudarlos en ese sentido aún que sea visibilizando las 

causas, las problemáticas que están atravesando.  (E9B) 

 

Apesar das inquietações demonstradas, uma das docentes afirmou que ainda há um 

longo caminho nesse sentido, pois as pesquisas ficam muito restritas ao plano teórico ou ao 

âmbito da universidade: “a gente ainda tem muito que caminhar no sentido de pensar que isso 

na verdade tem que ser um retorno nosso também para a sociedade e não de ficar só no plano 

teórico, ou só entre nós” (E2A). 

Portanto, diante do que foi analisado, os/as entrevistados/as enfatizaram a 

responsabilidade na produção e na disseminação do conhecimento produzido e a necessidade 

de ainda se discutir esse tema. Foi comentado o compromisso social que envolve o processo de 

produção e de disseminação. Para além disso, o discente citado relatou o trabalho que está a 

desenvolver com a comunidade campesina, tendo um envolvimento direto com as organizações 

paraguaias. Em relação a esse debate sobre a destinação da pesquisa, Linda Smith (2016), ao 

mencionar formas de disseminar as produções realizadas, explica a importância de devolver os 

resultados e compartilhar saberes com as pessoas. Para ela, é necessário retornar à comunidade 

e conversar sobre o trabalho produzido, assim como entregar cópias da produção, de forma a 
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que a comunidade possa conservar. Ainda, sobre compartilhar saberes, refere ser importante, 

mais que falar dos resultados, conversar sobre as teorias e os processos de construção, de modo 

a que seja possível uma concreta integração da comunidade, em vez de presumir o desinteresse 

ou a não compreensão de temas profundos (Smith, 2016).   

 

6. A padronização da produção é um entrave 

 

Esta categoria é resultado das manifestações dos/as entrevistados/as, que referiram, 

mais de uma vez, os entraves trazidos pelo modo como a produção acadêmica é constituída. 

Ainda, esta questão foi abordada no congresso dos grupos de pesquisa que acompanhei, em que 

se debateu como a universidade está distante da comunidade, sendo necessário buscar outras 

expressões de produção, como um professor boliviano de Sociologia da Imagem fala:  

 
falta o lado estético na academia, há falta da arte, da imagem. Ao fazer diferentes 
projetos com seus estudantes, conta que, ao levá-los para o principal mercado 

público de La Paz, percebeu o quanto a academia está distante da comunidade. As 

pessoas do mercado não conseguiam entender o que um grupo de alunos fazia ali. O 
palestrante comenta ser necessário reinventar a aula e os espaços acadêmicos. Após 

o encerramento da palestra, isso gerou um debate sobre como os ensaios/artigos 

científicos são engessados. Uma participante falou: “é difícil inovar num artigo”. 

(Balbão, 2018: Notas de terreno de 09/11) 

 

Diante dessas inquietações, seguem as subcategorias.  

  

6.1 A necessidade de escrever (muitos) artigos científicos 

 

Os artigos científicos são vistos como uma das formas mais corriqueiras de apresentar 

as produções acadêmicas. Além disso, ter artigos é sinônimo de ter pontos no currículo, o que, 

em outras palavras, concede mais notoriedade e qualificação para um/a pesquisador/a. Quem 

não escreve tem mais dificuldades de progredir nessa área. Mas escrever o que? Melhor 

perguntar: escrever quantos?  

Refletidos nesse sentimento, é difícil de buscar “fugir” dos artigos científicos. Uma 

discente lembra que, embora se busque outras alternativas dentro da UNILA, “a gente ganha 

pontos no lattes por artigo científico” (E10A). Enquanto uma docente refere sua reflexão nesse 

sentido, que envolve uma produção em certos veículos para ter certa pontuação: 

 
a gente sabe, por exemplo, que hoje não dá para pensar essas questões sem pensar 
em geopolítica do conhecimento, pensar que tem um padrão aí mercadológico sendo 
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imposto, e esse desespero das pessoas por produzir, ter que produzir para publicar 

em tal veículo e ter tal pontuação. Esse negócio meio que dominou, é o que dá diretriz 
para o funcionamento da coisa. (E2A) 

 

A mesma docente diz: “nessas horas a gente percebe que nem internamente a gente 

consegue ter ideia do trabalho que é produzido pelos colegas, imagina quem está de fora, quem 

está fora da instituição” (E2A). Para ela, essa necessidade pela produção, assim como o excesso 

de atividades burocráticas necessárias para um/a professor/a, gera uma situação em que nem 

dentro da universidade, entre colegas, seja possível conhecer todos trabalhos desenvolvidos, o 

que a faz lembrar ser ainda mais difícil para quem está fora da instituição.  

No Brasil, a forma de avaliar essa pontuação (de artigos, livros e outras situações 

pontuáveis) é por meio de um currículo na plataforma Lattes. Ouriques (2014) já demonstrava 

descontentamento com isto em seu livro, referindo este sistema de avaliação como “um tempo 

em que o cinismo, a indiferença, a covardia intelectual e a ignorância alcançaram seu apogeu” 

(Ouriques, 2014: 15). Além disso, outra questão pertinente trazida nos depoimentos foi a da 

geopolítica do conhecimento, também referida no capítulo teórico, em que relações de saber e 

poder influenciam na produção acadêmica e na forma como esta é conduzida. Este processo é, 

para autores como Edgardo Lander (2000) e Walter Mignolo (2002), fruto das relações 

coloniais, em que uma diferença hegemônica permanece com o passar dos tempos, como 

colonialidade do saber e do poder. Atualmente, com as transformações da universidade em 

empresas transnacionais (Readings, 2003), as produções acadêmicas tendem a adquirir uma 

maior aproximação do mercado.  

Portanto, a urgência pela quantidade de artigos escritos dificulta a partilha dos 

conhecimentos produzidos entre colegas e com a comunidade de fora, como também pensar em 

alternativas a este modo de produção. Há necessidades por pontuação no currículo e uma 

influência da geopolítica do conhecimento que colocam obstáculos para a mudança.  

  

6.2 A forma coíbe a expressão 

  

Essa subcategoria, em coerência com a anterior, encontra amparo na dificuldade, 

emitida por algumas entrevistas, que é ter um local com um público diverso e ideias inovadoras, 

quando se mantém a mesma lógica de produção na universidade.  

Uma das docentes referiu nesse sentido:  
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aqui a gente tem em muitos casos por exemplo de uma pessoa que é do Paraguai, 

que vem de uma comunidade rural, que fala guarani, você tem outro jeito de formular 
uma resposta, tem outro jeito de escrever, outro jeito de explicitar aquilo que você 

está aprendendo, e isso muitas vezes é totalmente negligenciado, porque a gente 

trabalha imensamente, não só aqui, em todas as universidades, com um perfil de 

estudante padrão da universidade federal brasileiro. Então se espera que o cara 
produza daquela determinada forma e aqui você tem gente de comunidade andina, 

de comunidades indígenas. (E2A) 

 

Assim, conforme o relato, a UNILA recebe pessoas de várias origens, com outros modos 

de pensar e de escrever, com diferentes línguas. Não há dentro da universidade somente um 

perfil, embora, ainda, se busque trabalhar pensando num perfil de estudantes, que a docente 

denomina de “perfil de estudante padrão da universidade federal brasileiro”. Então, essas 

pessoas, oriundas de comunidades rurais, andinas e indígenas, não têm suas especificidades 

valorizadas, sendo, pelo contrário, negligenciadas.  

A mesma docente continuou dando um exemplo de uma estudante de mestrado, guarani 

kaiowá, de comunidade indígena: 

 
como é que a menina que é guarani kaiowá vai escrever sobre o povo dela, sobre 

todas as questões que ela está envolvida e não pode escrever em guarani. Foi todo 
um trabalho, e o português não é uma das línguas primeiras para ela, é uma língua 

adicional. Então todo um trabalho de produzir um texto que é altamente 

especializado e super difícil de produzir mesmo na tua língua primeira. Então, tem 
uma série de questões que precisam ser questionadas.  (E2A) 

 

A estudante mencionada precisou, então, escrever em português, que não era sua 

primeira língua, algo sobre o seu povo, o que, na fala da professora, entende-se ser também um 

processo limitador, diante da dificuldade que é escrever um texto especializado, como uma 

dissertação, em uma língua que não lhe é tão familiar. 

Mais em relação à prática de se adotar termos técnicos e científicos, um discente 

comenta: “si la UNILA es un espacio que construye algo diferente, a la vez está atrapado en 

términos muy científicos, términos muy técnicos” (E9B). Nesse sentido, outra estudante refere: 

“eu recebo os materiais, os artigos, com ideias muito interessantes, mas com uma linguagem 

muito complicada. Então eu acho que são coisas que mais pessoas deveriam ter acesso e com 

uma linguagem mais simples” (E6A). 

Então, a experiência da UNILA traz a ideia de que, no momento em que se coloca 

pessoas com diferentes origens, línguas e estilos de vida dentro de um espaço, é necessário 

repensar a produção acadêmica. Afinal, na diversidade não existe um perfil padrão de 

estudantes. Exigir que uma pessoa escreva um trabalho em outra língua, sobre seu próprio povo, 

é, além de limitador, contraditório, pois pode dificultar que, inclusive, o material produzido seja 
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acessível aos mais interessados. Ademais, como referido quanto aos termos técnicos e 

científicos, isto é algo que distancia da população o acesso às produções e, como afirmado pelo 

discente paraguaio, obstrui as intenções da UNILA enquanto um espaço que busca construir 

algo diferente. Portanto, a forma, os termos e a ideia de padronizar impedem a expressão e 

valorização do diverso.  

Nesse sentido, é possível referir Segato (2011), que comenta a importância de, ao 

ingressarem novos sujeitos coletivos na universidade, estes serem reconhecidos como tais, na 

sua diferença e na valorização de seus saberes. Portanto, essa diversidade não ocupará o papel 

de “estudante padrão”. Este é um processo que precisa ser desconstruído. Isto também se 

comunica com Stoer (2008), em que se menciona que o sujeito que “reclama” seu direito à 

cidadania tenha, na universidade, um lugar em conformidade com a sua identidade. Assim, no 

momento em que uma universidade recebe estudantes e continua a trabalhar com as mesmas 

formas de produção, não estará valorizando outros saberes nem outras formas de expressão.  

Apesar de esta ser uma questão que os depoimentos trazem como uma adversidade, em 

razão de a universidade não estar a possibilitar, muitas vezes, uma produção mais livre, há a 

possibilidade de, por meio destas questões que surgem, gerar constantes reflexões em busca de 

melhorias, assim como pensar em outras formas de entender a produção acadêmica, buscando-

se também outros recursos para além da escrita (Segato, 2011).  

 

7. As diferentes vivências se refletem no modo como ocorre a educação 

 

Esta categoria insere-se na dimensão Educação. Como já antecipado, a mesma baseia-

se no relato dos e das participantes das entrevistas, que compartilharam suas experiências 

enquanto discentes e docentes da UNILA. O nome da categoria se reflete no papel da história 

de cada pessoa – na percepção individual em meio à diversidade – na construção da educação. 

Este desenvolvimento foi criado a partir dos depoimentos compartilhados nas subcategorias. 

Antes disso, no que se refere à análise dos documentos referentes a esta dimensão, o 

ensino é citado acompanhado das palavras “bilíngue” e “interdisciplinar” no Estatuto. Enquanto 

no PDI 2013/2017, as políticas de ensino-aprendizagem são citados como 

“interdisciplinaridade”, “integração solidária latino-americana e caribenha”, “desenvolvimento 

equitativo da América Latina e do Caribe”, “qualidade acadêmica”, “valorização das 

diversidades linguísticas e culturais”, “consideração do estudante como sujeito ativo”, 

“pluralidade de ideias e de concepções teórico-metodológicas” (UNILA, 2013: 26). Na 
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formação do estudante, há o propósito de apontá-lo como agente ativo de mudança na região, 

aparecendo uma valorização das dimensões humanas e críticas, para além de sua especialização. 

O Ciclo Comum de Estudos é considerado um momento de conscientizar o estudante da 

realidade da América Latina e Caribe.  Visto isso, passamos às subcategorias. 

 

7.1 “A própria diversidade já cria uma dinâmica particular na sala de aula” 

 

Esta subcategoria é construída a partir de um trecho de um depoimento que condensa a 

ideia passada pelas entrevistas que aqui se enquadram na análise:  

 

então eu digo isso para você, eu aprendi muito com os alunos ali. O próprio fato de 

haver diversas vivências em sala de aula mudou completamente a dinâmica da sala 

de aula. A própria diversidade já cria uma dinâmica particular na sala de aula. (E3B) 
 

Para este docente, a diversidade trouxe aprendizagens e uma dinâmica particular para a 

sala de aula. Um outro professor compartilhou uma experiência pela qual passou, que revela 

um pouco da riqueza cultural e linguística existente na UNILA: 

 
teve um caso uma vez em 2013, se eu não me engano, eu tava começando a dar aula 

na UNILA e aí um peruano não sabia - eu tava ensinando referenciação pronominal, 

na aula de língua portuguesa, "no, na, lhes" né - e esse aluno tava com muita 
dificuldade, era o único com dificuldade. Aí, eu pensei: "gente, ele é 

hispanohablante, né, o que está acontecendo?" Aí eu sentei para conversar com ele 

e eu descobri que ele foi alfabetizado em espanhol só aos 16 anos, que até os 16 ele 
só sabia quechua. Olha, olha a riqueza cultural não é?! A diversidade étnica, 

linguística, que a gente tem aqui dentro. (E1A) 

 

Os/as docentes também lembram que este é um contexto que traz desafios constantes. 

Uma professora explica que, por mais objetivo que seja o tema, há uma complexidade “não é a 

mesma coisa você ensinar qualquer disciplina, matemática, por mais objetiva que seja, num 

contexto de tanta diversidade, porque com as línguas você tem toda uma forma de aprender 

diferente, culturas educativas diferentes, culturas educacionais diferentes” (E5B). Nesse 

sentido, outro docente comenta que no início foi impactante:  

 
quando eu entrei para dar a aula, foi realmente uma experiência para a qual eu não 

estava preparado, o fato de ter várias nacionalidades na sala de aula só por si cria um 

ambiente completamente diferente, aberto ao diferente, à inovação, à pesquisa. 

(E3B) 
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A mesma docente, referida anteriormente, afirma que é um desafio constante, não é 

possível manter uma única forma de ensinar por anos, a diversidade provoca a necessidade por 

mudanças: 

 
para quem gosta de desafio é muito bom, para quem quer um lugar confortável e 

seguro é péssimo, porque tudo o que você não tem aqui é conforto e segurança (...). 

Segurança no sentido de você vai dar aquele mesmo curso do mesmo jeito durante 
vinte anos. Muita gente se move desse jeito, a universidade funciona desse jeito. 

Você entra numa determinada disciplina, você vai dar aquela disciplina durante vinte 

anos, provavelmente não vai mudar nada nos vinte anos que você tá ali. 

Normalmente é assim que funciona. Isso na UNILA é muito difícil, porque você tem, 
em sala de aula, 3, 4, 5, 10 nacionalidades. Dependendo do curso você tem 19, 20 

nacionalidades. (E5B)  

 

Diante dessas situações, uma docente alerta para a necessidade de formação dos/as 

professores/as para este contexto: “exige formação mesmo, mesmo para a gente que tem 

formação nisso é um tema, então imagina um professor de uma disciplina específica de um 

curso, tu chegas numa sala e tem estudantes brasileiros e muitos estudantes de outros países” 

(E2A). A docente ainda afirma que, num espaço diverso, mesmo que o/a professor/a tente 

desconsiderar essa diversidade, ela continuará lá: “o tempo inteiro tu tens que estar lidando com 

esse outro, por mais que tu ignores, está ali, na tua sala, sentado, teu aluno” (E2A). Diante deste 

cenário, ressalta que o modelo de ensino centrado no professor não seria o mais indicado: 

  
em alguns casos o ensino ainda está muito centrado no professor, aquela coisa super 
tradicional. Então, a gente tem uma proposta muito legal, um projeto de universidade 

muito legal, mas a gente está lá falando quatro horas enquanto o cara fica sentado 

ouvindo. (E2A) 

 

Portanto, diante do comentado nos depoimentos destacados, há uma realidade cultural 

e linguística que traz aprendizagens e impõe desafios. Docentes afirmam ter aprendido muito 

com as vivências e diferenças dos/as alunos/as.  Por mais “exato” que seja o tema a estudar, o 

contexto e a forma de aprender provocam uma nova dinâmica.  Ainda, uma das docentes relatou 

a importância de formação dos/as professores/as para lidar com o contexto e a necessidade de 

outras lógicas para educar. Considero, diante disto, interessante citar Bell Hooks (2013): 

 
a educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode 

aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que 

também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado; que creem que sua vocação 
não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do 

crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. (Hooks, 2013: 25) 
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Acredito que este trecho se relaciona com o aqui abordado. Afinal, para estarmos a 

pensar numa educação com diferentes nacionalidades, distintas culturas e inúmeras vivências, 

é necessário, por parte do/a docente, escutar cada discente e conhecer o que este/a tem a dizer. 

A diversidade cria uma dinâmica particular na sala de aula, como visto nos depoimentos, e, 

para que esta seja valorizada, é fundamental o empenho do/a professor/a no sentido de ter os/as 

estudantes também como sujeitos ativos, sendo este um propósito presente na análise 

documental apresentada. Nesse sentido, é necessário, como Paulo Freire (1997) orienta, 

entender que o sujeito, para quem se ensina, é detentor de saberes. Nesta perspectiva, entra a 

importância de continuarmos a pensar em formas de ensino que não sejam centradas na figura 

do/a professor/a. 

 

7.2 A educação em contato com o local 

 

Esta subcategoria foi construída pelas partilhas de discentes e docentes que afirmaram 

que aprendizagens tiveram por meio do contexto da UNILA. Três estudantes disseram que 

estavam a conhecer mais da América Latina na universidade. Uma delas referiu: “nossa, agora, 

você me pergunta e eu já conheço um pedacinho de tudo, porque mesmo na sala de aula, tem 

uma aula que é Fundamentos da América Latina” (E7A). Outra mencionou estar construindo 

sua identidade à medida que conhece mais da América Latina: “eu estou me descobrindo aqui, 

construindo a minha identidade, que eu não tinha noção nenhuma de latino América, de fazer 

parte disso, de o quanto isso alcançava, quantas coisas” (E6A). Enquanto a terceira estudante 

afirmou haver uma diferença com outras universidades, que o Sul se encontra mais 

materializado na UNILA: 

 
a gente não percebe, acaba naturalizando tudo o que a gente aprende aqui, mas tem 

muita coisa que a gente aprende a nível de graduação que muitas pessoas de outras 

universidades mais tradicionais, digamos, no sentido de anos, que não leem, ou não 
tem contato. (...) Então, o Sul se torna um pouco mais materializado mesmo na nossa 

graduação e nas nossas produções (E10A) 
 

Nessa perspectiva, um docente disse que a UNILA agregou na sua aprendizagem, tendo, 

por meio dela, aprendido, por exemplo, sobre teorias decoloniais e Epistemologias do Sul: 

 
a UNILA me chacoalhou, a UNILA me tirou da caixinha, a UNILA me tirou das 

certezas, do positivismo, do séc. XIX. A UNILA me tirou disso tudo, me bagunçou 

de uma maneira muito construtiva, muito linda. Por quê? Porque eu aprendi por meio 
da UNILA sobre as teorias decoloniais, epistemológicas do Sul, translíngues, 

transculturais.  (E1A) 
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Assim, entre os depoimentos dos/as entrevistados/as, houve o relato de um sentimento 

de identificação com a cultura latino-americana, assim como de maior conhecimento sobre a 

América Latina. Estas partilhas encontram amparo na teoria decolonial, em que, no contexto da 

UNILA, com pessoas de diversos locais da América Latina e com temáticas dentro da própria 

universidade sobre teorias baseada em perspectivas descolonizadoras, os/as entrevistados/as 

referem estar a conhecer mais os processos passados, assim como sobre a história da América 

Latina, intensificando o sentimento de identificação com a cultura latino-americana. Este 

processo de reconhecimento pode vir a concretizar trabalhos contextualizados (Lande, 2000), 

assim como apresentar alternativas à geopolítica do conhecimento (Mignolo, 2002). 

 

7.3 Os espaços de convivência são ambientes de aprendizagem 

 

 Esta subcategoria foi motivada pela fala de dois estudantes que referiram a importância 

dos corredores como espaços de aprendizagem. Uma das discentes brasileiras afirmou que os 

convívios coletivos entre estudantes oferecem um espaço de discussão que nem sempre é 

propiciado pelos seus cursos:  

 
não são todos os cursos que conseguem talvez ter essa defesa tão forte da 

descoloneidade. Tem cursos que têm uma maior dificuldade, são cursos, sei lá, de 

exatas, ciências biológicas, e de humanas também. Então acho que convívios 
coletivos entre os estudantes é o principal assim. (E10A) 

 

 Enquanto outro discente disse que a UNILA possibilitou que ele construísse 

conhecimentos mais críticos; entretanto, fez a ressalva de que não somente a parte acadêmica, 

mas também os espaços e corredores: 

 
lo que la UNILA me permitió fue ir construyendo criterios, conocimientos más 

críticos, a partir de esa realidad y de esos vínculos. La universidad en sí, pienso que 
sí. Pero no solamente la UNILA académica, los espacios, pasillos, que va generando, 

etc. (E9B) 

 

 Embora breve esta subcategoria, creio que seja importante no contexto da UNILA, pelo 

fato de que, quanto lá estive, escutei, em conversas com discentes e docentes, que alguns cursos 

da universidade, principalmente os localizados na sede do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), não 

tem um público tão diverso nem abordam tão fortemente as questões aqui discutidas: “segundo 

as estudantes, “o PTI é das exatas e o JU é das humanas”. Afirmam que o próprio público muda 

conforme a unidade, havendo estudantes com melhores condições financeiras no PTI” (Balbão, 
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2018: Notas de terreno de 06/11). Assim, os corredores acabam por desempenhar um 

importante papel. Para além disso, presenciei, no tempo em que estive acompanhando os grupos 

no JU, eventos musicais, encontros no Cantinho do Sabor (restaurante universitário autogerido) 

e feiras, o que proporcionava corredores bastante movimentados. Ainda, toda a quinta-feira era 

organizada a “feirinha”, “um espaço na UNILA criado para que estudantes, professores/as e 

funcionários/as reúnam-se todas as quintas-feiras e vendam roupas, artesanato, comida e frutas 

e verduras sem agrotóxicos” (Balbão, 2018: Notas de terreno de 22/11). 

  

8. A materialização da conexão com a comunidade 

 

 Esta categoria é parte da última dimensão, a Extensão, e foi formada a partir das 

entrevistas e das observações das atividades de extensão dos grupos de pesquisa. O nome da 

categoria advém de uma ideia expressada numa entrevista, em que uma docente afirma: “acho 

a extensão super legal, como uma conexão mesmo, assim, como uma forma de materializar a 

conexão com a comunidade” (E2A).  

Em relação à análise documental, é pertinente comentar que, no Estatuto, a extensão é 

apresentada como um processo “educativo, científico, tecnológico, social, e cultural, articulado 

ao ensino e a pesquisa e realizada pela interação entre a Universidade e a Sociedade, que visa 

promover, por meio de ações interdisciplinares, a formação cidadã, a produção e a difusão dos 

conhecimentos” (UNILA, 2012: 20). Sua interação é referida entre a Universidade e a 

sociedade. Por meio da extensão, refere-se buscar, além da formação cidadã, a produção e a 

disseminação de conhecimentos. No PDI 2013/2017, a extensão é definida como “o elo entre a 

universidade e a comunidade” (UNILA, 2013: 33).  A extensão é identificada como meio para 

“a criação de redes de conhecimento regional e para a inclusão de atores sociais locais, bem 

como para a própria inserção dos estudantes na comunidade” (UNILA, 2013: 33). Estabelecido, 

como objetivo geral, possibilitar a “troca de saberes” e “a aprendizagem mútua”, na relação 

entre a universidade e a comunidade. Diante desta análise e em comparação com a análise 

documental apresentada durante este capítulo, considero importante destacar que, embora a 

UNILA tenha um propósito explícito de trabalho na região latino-americana e caribenha, 

manifestado de diferentes formas ao longo dos documentos analisados, parece ser na extensão 

que há uma maior materialização da relação com a comunidade.  

Passamos, então, a cada subcategoria. 
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8.1 A extensão como forma de alteridade 

 

 Para os dois casos estudados nesta dissertação, a alteridade era uma questão importante, 

ressaltada em diferentes momentos. Nas suas atividades de extensão, ela se mostrou manifesta, 

tanto pelos depoimentos de integrantes, quanto pelo que foi observado. Neste sentido, a discente 

colombiana, que participa do projeto de extensão dos contos regionalizados nas escolas, 

afirmou: “eu gosto de conhecer a cultura do outro, gosto muito de, tipo, alteridade, sabe? Essa 

alteridade, gosto de sair e de você se colocar no lugar do outro” (E7A). A mesma estudante, ao 

conversar comigo num dia de observação participante, falou-me da relação do projeto com a 

alteridade: “colocar-se no lugar do outro, enquanto estudante, enquanto aprendiz de uma 

língua” (Balbão, 2018: Notas de terreno no dia 12/11). 

O discente paraguaio, participante do projeto de extensão da escola de Presidente Franco 

no Paraguai, disse que, para realizar a atividade na escola, narrada anteriormente na descrição 

do grupo B, foi necessário entender a realidade das crianças daquela escola e, com isso, 

compreender que não seria possível utilizar uma linguagem acadêmica para conversar com elas: 

 
por eso, como te dije, tuve que hacer partiendo de su realidad, en términos de 

lenguaje, porque, muchas veces, si yo iba en espacios así, una escuela donde la 

mayor parte de los chicos son también de la clase popular, con un lenguaje 
académico, con conceptos, con términos científicos, el primero que harían era no 

mirar, salir corriendo, etc. (E9B) 

 

 Ainda, uma estudante compartilhou comigo o relato de um projeto que, embora não 

tenha participado, pareceu-lhe interessante no modo como foi construído: “tem uma professora 

que tem um projeto que é português para estrangeiros, só que ela vai até na Mesquita, que a 

gente tem uma Mesquita aqui em Foz, para dar aula de português para as mulheres árabes” 

(E6A). Assim, buscar entender outras culturas e ter a sensibilidade de ir até uma Mesquita para 

ensinar português para mulheres árabes é uma forma de exercitar a alteridade. 

A alteridade é vista, por Dussel (2000), como uma forma de reconhecer o Outro (índio 

sacrificado, negro escravizado, mulher oprimida, etc), como vítimas irracionais da 

modernidade. Assim, é uma forma de reconhecer as diferenças culturais e de compreender 

processos de opressão. É, então, pertinente abordar a extensão como alteridade, por auxiliar na 

compreensão das diferenças, em vez de interagir partindo de uma única perspectiva, podendo 

também possibilitar uma relação mais próxima e sensível à sociedade. 
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8.2 A extensão como propulsora da pesquisa   

  

 Esta subcategoria foi construída a partir de alguns depoimentos que reconheceram a 

importância das aprendizagens e experiências trazidas pela extensão, afirmando que esta seria 

uma propulsora de pesquisas. Um docente expressou ser necessário integrar mais as dimensões 

da pesquisa e da extensão: “eu acho que deveria haver uma integração maior da extensão com 

a pesquisa, no sentido de a gente começar a transformar essas ações da extensão também em 

pesquisa” (E1A). Neste sentido, outra professora referiu: “esse curso que eu estou dando de 

extensão, ele gera dados interessantíssimos e importantíssimos para uma universidade como a 

nossa. Então, assim, dá para fazer um super trabalho legal envolvendo pesquisa também a partir 

da extensão” (E2A). 

 De forma já a ser praticada, uma docente referiu que muitas pesquisas são provenientes 

da extensão:  

agora a extensão, na realidade, ela vem prévia às pesquisas, tanto eu acho que da 

grande maioria dos integrantes do grupo que tão pensando coletivamente assim, 
porque é a partir da extensão que surgiram os problemas para se investigar com a 

pesquisa. (E4A) 

 

 Portanto, os dois primeiros demonstram a intenção de trabalhar mais frequentemente 

assim, enquanto a outra docente afirma já estar a praticar isto. É interessante notar que, apesar 

de serem três pessoas que integram o mesmo grupo de pesquisa, elas fazem também parte de 

outros grupos, o que, neste caso, suas opiniões de ter a extensão como propulsora da pesquisa 

são oriundas das distintas experiências que tiveram na universidade. 

 Conforme as duas subcategorias e a análise documental, apresentada nesta categoria, 

nota-se haver um esforço da UNILA para ter trabalhos com a comunidade, sendo que os 

projetos, que acompanhei, eram bastante pertinentes, trazendo temáticas e perspectivas 

importantes para o que aqui se debate. Entretanto, apesar disso, parece haver ainda uma 

concepção de que, de fato, a concretização da relação com a comunidade é na extensão. Creio 

não haver problema algum no fato de termos a extensão junto da sociedade; todavia, cabe 

perguntar até que ponto a pesquisa e o ensino estão também a escutar as demandas da 

população. Do que observei e li, há, sim, muita investigação na região, mas é importante 

estreitar os laços com a comunidade também nestes momentos do ato de investigar. Do mesmo 

modo, é importante pensar em que modo a educação pode incorporar-se mais na sociedade, 

para além dos muros da universidade. Santos (1989) menciona que, dadas as configurações 

complexas de saberes na sociedade, a legitimidade da universidade ocorrerá quando: “as 
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actividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e 

passem a ser parte integrante das actividades de investigação e ensino” (Santos, 1989: 53).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES: AS MUDANÇAS QUE PODEMOS CONSTRUIR 
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Chegamos neste momento final em que importa recapitular alguns pontos de modo a 

buscarmos responder as questões formuladas neste trabalho. Foram apresentados, a nível 

teórico, os processos históricos que influenciaram o desenvolvimento, numa concepção 

hegemônica, da ciência e da produção e disseminação do conhecimento no espaço universitário. 

Castro-Gómez (2000) refere que conceitos binários das ciências sociais, como “barbárie e 

civilização”, “mito e ciência”, “pobreza e desenvolvimento”, são fruto de um passado colonial. 

Lander (2000) afirma a ótica universalizante em que a ciência foi construída, de modo 

“descorporizado” e “descontextualizado”. Smith (2016) reforça a existência de um padrão 

ocidental que orienta modos de viver e profissões a seguir. A colonialidade do poder, do saber 

e do ser são afirmados por autores como Quijano (2000) e Grosfoguel (2008), referindo um 

legado do colonialismo que perdurou em diferentes modos de dominação. Santos (1988), por 

sua vez, refere o papel disciplinador da ciência moderna, que negligencia e silencia outros 

saberes, sem, portanto, comunicar-se com os mesmos. Assim, a ciência vincula-se ao 

colonialismo, como forma de regulamentar a vida e categorizar as pessoas. Com o passar dos 

séculos, a ciência passa a se auto afirmar como a verdade absoluta, tendo, no espaço acadêmico, 

expandido sua hegemonia, de modo a colocar-se em hierarquia e cientifizar demais 

conhecimentos (Santos, 2008).   

Baseamo-nos no pensamento decolonial de Walsh (2009), Mignolo (2002) e outros, 

referidos no capítulo teórico, na ecologia dos saberes de Santos (2007) e na pluriversalisade de 

Ramose (2011) para pensar em alternativas. Para além disso, necessário recordar a produção e 

disseminação do conhecimento no contexto universitário. Readings (2003), Magalhães (2006), 

Ouriques (2014) e Trindade (2003) situam a universidade, conforme seus contextos, lembrando 

processos que a envolvem com o colonialismo, com o Estado e, mais atualmente, com o 

mercado. Então, foram referidas mudanças na instituição, inspiradas na pluriversidade de 

Santos (2018), numa perspectiva de educação popular de Benincá e Santos (2013) e nos 

contributos de Segato (2011) no sentido de reconhecer e aprender com os saberes de quem 

acessa a universidade. Isto nos trouxe reflexões sobre as potencialidades da interculturalidade 

para a concretização de alternativas dentro do espaço universitário, em que mobilizamos Walsh 

(2009), Ortega (2016) e Marín (2009), articulado com o reconhecimento das diferenças de 

Magalhães e Stoer (2005).  

Com isso, chegamos nos desafios colocados à instituição universitária como produtora 

e disseminadora do conhecimento, numa concepção hegemônica, em que a interculturalidade é 

apontada como uma das formas de tentar romper com a história colonial, lutar contra opressões 
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e encontrar formas de viver e conviver. Nesse sentido, esta investigação analisou, por meio do 

estudo de dois casos, o contexto específico da UNILA, pela sua singularidade e busca pela 

interculturalidade. As experiências partilhadas pelos dois grupos de pesquisa trouxeram muitas 

interpretações e possibilidades neste sentido, que podem vir a colaborar numa compreensão 

concreta da produção e disseminação do conhecimento na universidade. Para que isto seja 

apresentado, retorno aos objetivos desta dissertação, de modo a analisá-los individualmente, 

seguidos das questões de investigação. Comecemos com os objetivos específicos e com a 

primeira pergunta de investigação: 

 

a) compreender como se dá a interação entre as línguas e as culturas no contexto da 

UNILA: como visto ao longo do último capítulo, há uma manifesta diversidade cultural e 

linguística, exposta nos relatos das entrevistas. A interação se dá por diferentes formas e em 

intensidades variáveis. Há registros de busca constante pela interculturalidade, de situações de 

silenciamento, de reflexões sobre um contexto que é plurilíngue quando oficialmente bilíngue, 

de negociações constantes, de tensões que compõem a interculturalidade. Ainda, foram 

observadas as identificações culturais de pessoas que, em conjunto naquele contexto, 

identificam-se como latino-americanas, tendo um sentimento de pertença. A 

interdisciplinaridade revelou-se também como uma forma comum de trabalhar. Além do 

contexto da UNILA, os depoimentos relataram a existência de uma região, no entorno da 

universidade, composta por três países, com imigrantes de países de outros continentes. 

Portanto, há uma interação complexa de línguas e culturas, que se dá na universidade e nas 

cidades próximas.  

Como, então, a interculturalidade pode vir a ser um potencial de contra-

hegemonia? Do contato com o contexto da UNILA e do seu entorno, entende-se que o 

sentimento de pertença a uma identidade latino-americana pode vir a cooperar para uma 

renovação e reconstrução do entendimento sobre processos históricos, o que pode ser um fator 

de construção contra-hegemônica do espaço universitário. São perspectivas e histórias 

diferentes em contato, numa compreensão maior, que é o território intracontinental que ocupam 

coletivamente. Também se destaca a valorização do espanhol nas escolas, por meio do projeto 

do grupo de pesquisa A, focando na importância de línguas da região, sem buscar apenas a 

aprendizagem do inglês. Ainda, a revitalização de línguas indígenas, para além do português e 

espanhol, mais dominantes no continente latino-americano, apareceu como um propósito na 

universidade, o que pode corroborar para uma contra-hegemonia linguística.  
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b) analisar como a produção do conhecimento na UNILA se relaciona com o contexto da 

universidade e da região latino-americana: para responder a este objetivo, é preciso observar 

que UNILA tem, nos seus documentos, a missão específica de ser uma universidade de 

integração latino-americana e caribenha e isto se reflete no modo como busca estruturar as 

dimensões de extensão, pesquisa/investigação e ensino/educação, afirmando a 

indissociabilidade destas dimensões. Foi também identificado o propósito de rompimento com 

a lógica da “colonização do conhecimento”, pensado na “emancipação da América Latina e 

Caribe” (UNILA, 2013: 15). O conhecimento e a universidade são relacionados com a 

“consciência do processo histórico” da região (UNILA, 2013: 15). Estes apontamentos 

alinharam-se ao que foi visto no Capítulo I, no que se refere a entender os efeitos do 

colonialismo no desenvolvimento da ciência e de que modo esta se constitui como hegemônica, 

tendo a universidade como produtora e disseminadora. Assim, a UNILA refere ter consciência 

dos processos históricos e buscar a descolonização do conhecimento, tal como alguns 

depoimentos também abordaram sobre isso.  

Ademais, como observado nos grupos de pesquisa e nas declarações dos/das 

entrevistados/as, há um trabalho ativo de pesquisa e extensão na região da Tríplice Fronteira. 

Pessoas de diferentes países, internas à universidade, atuam coletivamente nestas ações. Há 

relatos de pesquisas engajadas em demandas de comunidades que têm laços com os/as 

investigadores/as, mas também há reflexões no sentido de haver a necessidade de continuar a 

desenvolver trabalhos que fiquem menos restritos aos próprios componentes da universidade. 

A extensão é apontada como propulsora da pesquisa. Na educação, a diversidade é vista como 

criadora de uma dinâmica particular que precisa ser valorizada pelas suas perspectivas e 

vivências. A diversidade comprova a existência de um caminho que ultrapassa o que é dito (e 

publicado) pelas mídias e pelo o que consta nos livros. O contexto da UNILA e da Tríplice 

Fronteira proporciona insumos na pesquisa, na extensão e na educação. A forma das produções 

acadêmicas e a necessidade de produzir artigos científicos são, em contrapartida, entraves, 

silenciando pessoas que chegam na UNILA com uma cultura muito diversa do que a 

universidade esperaria de um estudante padrão. Assim, foram analisadas estas diferentes formas 

de relação entre o contexto e a produção de um conhecimento que, ao menos pelo que foi visto, 

busca ser plural, embora tenha constantes desafios que colocam obstáculos e limitações, como 

aqui referido.   

Como, então, a interculturalidade pode vir a ser um potencial de contra-

hegemonia? A interculturalidade pode desafiar as formas padronizadas e o conhecimento 
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hegemônico, pressionando por mudanças nos modos tradicionais de apresentar trabalhos 

acadêmicos (por escrito, artigos científicos, em línguas hegemônicas), assim como 

questionando heranças coloniais e perspectivas eurocêntricas. As vivências na diversidade 

trazem uma perspectiva diversa do que é publicado nos livros e nas mídias. Ao passarmos a 

falar de conhecimentos e ao valorizarmos outras formas de produção, estaremos mais perto da 

contra-hegemonia. Da mesma forma, uma expansão das pesquisas e trabalhos de extensão sobre 

a América Latina e Caribe é um modo de oferecer alternativas à geopolítica do conhecimento 

referida no Capítulo I, enquanto colonialidade do saber. 

 

c) identificar como ocorre a disseminação do conhecimento na UNILA: na 

educação/ensino, a diversidade é composta de pessoas que partilham suas vivências e 

perspectivas, em que professores/as relataram ter aprendido muito com os/as discentes. 

Entretanto, questiona-se um ensino centrado no docente, que, pelos depoimentos, ainda está 

presente na universidade, impedindo uma valorização maior de toda a diversidade encontrada 

numa sala. Os documentos da UNILA, pela análise apresentada, tem o propósito de ver o 

estudante como sujeito ativo na educação e agente da mudança na região latino-americana. O 

Ciclo Comum de Estudos é apontado como um momento importante na conscientização do/a 

estudante sobre a região latino-americana. A extensão busca pensar numa prática que envolve 

a alteridade, como observado nos grupos de pesquisa, o que cria uma relação de sensibilidade 

e procura a compreensão entre os/as envolvidos na ação.  

Na pesquisa/investigação, a disseminação parece ainda estar reduzida a artigos, tendo, 

entretanto, algumas sugestões distintas como, por exemplo, o uso de recursos multimidiáticos 

na produção de uma revista ou, então, a intenção de trabalho contínuo com a comunidade, de 

modo a fazer a pesquisa e continuar trabalhando na mesma após a entrega do trabalho de teor 

acadêmico. Foram, então, identificadas estas formas de disseminação de um conhecimento que, 

em certos momentos, como na educação, é bastante plural e, em outros, como na pesquisa, 

acaba por ainda ter uma divulgação destinada a um público preponderantemente científico, 

embora sendo, por vezes, um conhecimento já de concepção contra-hegemôncia, dado o intuito 

de integração latino-americana pensado na conscientização das opressões na região. 

Como, então, a interculturalidade pode vir a ser um potencial de contra-

hegemonia? A interculturalidade pode desafiar a visão hegemônica do docente como figura 

central. Discentes, com suas vivências e partilhas diversas, demonstram a importância da sua 

fala, para além da escuta. Ainda, a própria diversidade cria uma dinâmica particular, que 
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questiona aulas descontextualizadas. A busca pela interculturalidade no interior da universidade 

parece reverberar para fora desta, sendo a alteridade uma das expressões da extensão, o que a 

aproxima da sociedade com mais sensibilidade. Portanto, mudanças na educação, para um papel 

de maior destaque dos/as discentes, e mudanças na extensão, para uma relação mais próxima e 

sensível à sociedade, são potenciais da interculturalidade na contra-hegemonia da 

disseminação. 

 

Diante disso, refiro-me, agora, ao objetivo geral construído diante do campo empírico, 

elencando, então, as mudanças que o contexto presente na UNILA pode potencialmente 

trazer para a produção e disseminação do conhecimento: 

 

- Buscar a pluralidade: como referido num dos depoimentos por um docente, partilhado no 

capítulo anterior e aqui recordado: “enquanto nas instituições privadas nós temos um ensino 

brasileiro que incidentalmente tem muitos estudantes estrangeiros, na UNILA não. Se busca já 

de cara essa pluralidade” (E3B). É importante ressaltar a diferença entre “buscar a pluralidade” 

e tê-la “incidentalmente”. Considero que esta questão deva acompanhar nossas reflexões sobre 

cada universidade: aqui a pluralidade é uma busca ou um incidente? Se for identificado como 

incidente, estamos a encontrar o primeiro ponto da necessidade de mudança. Afinal, sendo 

incidental, para chegar a esta resposta provavelmente foi identificada a existência de alguma 

diversidade. Se há, cabe pensar em recebê-la como parte integrante daquele espaço e em como 

escutá-la. De certo modo, a pluralidade será inevitável. Entretanto, ela pode vir com um 

processo de aceitação ou de silenciamento. No momento em que se busca a pluralidade, é 

provável que estejamos mais perto de aceitá-la do que no momento em que ela é incidental. 

Como as entrevistas partilharam, quando se busca a diversidade, ainda temos que negociar e 

evitar constantemente silenciamentos; entretanto, no momento que ela é incidental, talvez nem 

tenhamos como perceptíveis os silenciamentos que ocorrem.  

 

- Produtores/as e Disseminadores/as de conhecimentos: foi, ao longo do texto, e, 

principalmente, na análise das entrevistas, em que percebi que, mais que discutir a produção e 

disseminação do conhecimento, estava a falar de pessoas: da diversidade para além dos livros 

e das mídias; da dinâmica particular que a diversidade cria na sala de aula; das formas que 

coíbem as expressões das pessoas; da diversidade linguística na interculturalidade; das pessoas 

que compõem a região de fronteira; da alteridade na extensão; da pesquisa que deve ser feita de 
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pessoas para pessoas; e da educação deixar de ser centrada em uma pessoa e passar a ser 

centrada em todas as pessoas. Com isso, quero dizer que se conclui que, para pensar em 

mudanças na produção e disseminação do conhecimento, é preciso pensar nas pessoas que 

ocupam os espaços e, quando estamos a falar do contexto universitário, é preciso valorizar as 

suas histórias, vivências e particularidades no ato de produzir e disseminar. Quando elas 

estiverem a ser sujeitos identificáveis e singulares, também estaremos a falar de seus saberes; 

será, então, uma produção e disseminação coletiva de conhecimentos.  

 

- Da expressão à fluidez: como visto ao longo da dissertação e como também acredito ser, a 

liberdade de expressão de quem investiga é um modo de apreciar a diversidade de sujeitos, 

podendo potencializar a habilidade e criatividade de cada um/a, em vez de o/a enquadrar num 

sistema comum formatado. Ao coibir a expressão das pessoas que pesquisam, estamos a coibir 

também quem participa da pesquisa, tal como os resultados deste trabalho. A forma em excesso 

padroniza estudantes e dificulta a expressão daqueles e daquelas que têm muito a dizer. Como 

vimos nos depoimentos, esta situação é bastante complexa quando estamos a falar, por exemplo, 

de comunidades campesinas, indígenas e andinas, que têm outros processos de comunicação e 

expressão, mas acabam por ter que se submeter a um estilo que espera um estudante com um 

perfil padrão. Este processo é limitador. Devemos aprender com pessoas que têm o dom de 

comunicar-se por outros meios, em vez de pedir que estas façam como a universidade costuma 

fazer. Que a fluidez tenha mais espaço.  

Ainda, aponto que nem precisamos ir tão longe para pensar nos efeitos negativos de 

trabalharmos com tantas formas. Em momento de conclusão desta dissertação e ao refletir no 

tempo demandado para cada etapa deste trabalho, noto que as formalidades, os estudos sobre a 

metodologia mais adequada e as formas de pensar em como reduzir ideias a linhas restritas 

foram alguns dos momentos mais desgastantes, tendo ocupado um tempo considerável de toda 

a investigação. Com isto, não pretendo colocar em causa algumas das estruturações necessárias 

para o ato de pesquisar em educação. Entretanto, acredito que é importante ter o cuidado para 

que a forma e o método estejam a nosso serviço, e não que nós, pesquisadores/as, estejamos a 

serviço desses. 

 

- A universidade como aliada da sociedade: pelas entrevistas, pelas observações e pelos 

documentos analisados, a UNILA apresenta uma missão específica, qual seja: contribuir para 

integração da região latino-americana e caribenha. Esta missão busca aproximar a universidade, 
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o seu público interno, que é composto por latino-americanos e caribenhos, e a região do entorno. 

Na proximidade está a Tríplice Fronteira e, num contexto maior, a região latino-americana. Esta 

missão, com as devidas modificações, pode acompanhar outras universidades, conforme as 

demandas de cada região. Uma nota importante é que a UNILA, no caso, tem pessoas latino-

americanas dentro da universidade e busca, externamente, trabalhar também com latino-

americanos/as. Creio que isto não teria o mesmo efeito e legitimidade se fossem, por exemplo, 

só brasileiros/as a buscar a integração, sem envolver outros/as povos da região.  

 No momento em que pensamos na universidade como aliada da sociedade, estamos a 

pensar em escutar e incluir a sociedade propriamente dita. Isto, no caso da UNILA, mostrou-se 

mais materializado na extensão. Entretanto, os/as próprios entrevistados/as trouxeram outras 

reflexões a colaborar para pensar numa maior integração com a pesquisa. Os saberes da 

sociedade também devem fazer parte de processos de construção. 

 

- O hábito da interdisciplinaridade: os depoimentos e documentos evidenciaram que nas três 

dimensões – pesquisa, educação e extensão – a interdisciplinaridade é uma cultura da UNILA, 

sendo buscada e exercitada pelos/as discentes e docentes. Assim, uma mudança na produção e 

disseminação do conhecimento é ter diferentes áreas de conhecimentos a ocupar os mesmos 

espaços, em comunicação, com o fim de compartilhar perspectivas e fazer construções 

coletivas. A interdisciplinaridade possibilita um intercâmbio interno na universidade, o que 

provoca trocas mais ricas que permanecer restritos a um único âmbito, com um conhecimento 

fragmentado.  

 

- Reconhecer a complexidade da interculturalidade: por mais simplificado que seja o 

conceito a ser usado de interculturalidade, ela será, na prática, complexa. A UNILA, pelos 

dados coletados, expressou o desafio constante que é ter um contexto de diversidade cultural e 

linguística. Pelos depoimentos, foram referidas tensões, negociações e silenciamentos. Pensar 

e tentar a interculturalidade é um processo contínuo, com inúmeras variáveis, dependentes do 

interesse dos sujeitos, assim como da abertura da instituição. Todavia, assim como foram 

compartilhadas adversidades pelos/as entrevistados/as, os/as mesmos/as manifestaram 

consciência de que é necessário ainda buscar formas de resolução, melhorias e alternativas no 

modo de trabalhar com a diversidade em busca da interculturalidade. Portanto, reconhecer a 

complexidade da interculturalidade é um caminho para pensar nas colaborações que os debates, 



106 
 

os desafios e as negociações podem trazer para um enriquecimento no processo de produção e 

disseminação dos conhecimentos. 

 

 Então, as mudanças aqui propostas foram construídas por meio das leituras realizadas 

no processo de criação da dissertação, das observações participantes ocorridas no contexto da 

UNILA, da análise de documentos e, com o devido protagonismo, dos riquíssimos depoimentos 

dos/as participantes desta pesquisa. Destas mudanças, é possível responder a outra questão 

desta pesquisa: pode a interculturalidade colaborar para concretizar uma ideia alternativa 

de universidade? Da criação destas mudanças para a produção e disseminação do 

conhecimento, construídas pelos contributos da busca pela interculturalidade, entende-se que 

as mesmas constroem um caminho que nos levam potencialmente a uma ideia alternativa de 

universidade, constituída por outras lógicas e formas de organização, tendo a diversidade de 

pessoas, línguas e conhecimentos como prática. 

Visto isto, é pertinente, por fim, regressar ao que foi o objetivo geral desta dissertação: 

compreender se, por meio da interculturalidade, existem possibilidades contra-

hegemônicas de produção e disseminação do conhecimento no contexto universitário. 

Como observado anteriormente, por meio dos objetivos e das questões de pesquisa, a 

interculturalidade coloca, em diálogo, uma pluralidade de pessoas, línguas e vivências no 

espaço universitário. Ao reconhecer a diversidade e buscar a interculturalidade, a hegemonia é 

desafiada, com novos modos de produção e disseminação sendo pensados, existindo, então, 

possibilidades contra-hegemônicas. Apesar disso, como visto no contexto da UNILA, ser 

intercultural não é, necessariamente, estar em perfeita harmonia; pelo contrário, é ter um 

diálogo permanente, em processos de negociações, de traduções culturais e de cuidados para 

evitar silenciamentos. Portanto, a interculturaldide não é um remédio de solução imediata 

contra a hegemonia, mas sim um exercício diário, praticado incansavelmente, de modo a que 

os conhecimentos plurais sobreponham-se a uma perspectiva universalizante e hierarquizadora.   

 Para o conhecimento científico passar a ser um dos componentes dos conhecimentos, 

numa concepção contra-hegemônica, envolve pensar nos referidos processos e em muitos 

outros. Acredito que, para além do que aqui foi dito, é necessário, ainda, refletir sobre novas 

construções, como, por exemplo: pensarmos em alternativas ao uso preponderante de artigos 

científicos e buscarmos modos de ter a pesquisa e a educação ativamente ao lado da sociedade, 

como a extensão já busca fazer. Estas são sugestões para futuras pesquisas.  
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No que diz respeito a que contribuições esta dissertação pode trazer para a UNILA, creio 

que o trabalho aqui realizado reúne uma coletânea de informações e depoimentos de integrantes 

da universidade, o que pode agregar no processo de reflexão de práticas da UNILA, que é ainda 

bastante jovem. Pretendo também estar em contato com as pessoas que dela participaram, de 

modo a partilhar este trabalho, assim como me manter em permanente diálogo. Todavia, é 

também importante ressaltar as limitações deste estudo no sentido de a UNILA ser uma 

universidade de complexidade muito mais abrangente do que os dois grupos de pesquisa 

abordados nesta dissertação. Assim, o que aqui foi apresentado corresponde às experiências de 

alguns/as membros da universidade entre um diverso número de sujeitos que compõe a UNILA.  

 Em relação às contribuições para as Ciências da Educação, esta pesquisa trouxe relatos 

e análises de uma universidade que busca a interculturalidade, tendo uma diversidade 

linguística e cultural dentro de seu espaço. Identificou-se que, na diversidade, a 

interculturalidade poder vir a desafiar a hegemonia, apresentando tensões, reflexões e novos 

processos de trabalho. Ademais, foi possível observar como a interculturalidade pode ser um 

potencial contra-hegemônico, por meio das partilhas dos/as entrevistados/as, nas dimensões de 

educação, extensão e pesquisa. Esses resultados contribuem para notarmos que, sim, existem 

possibilidades, em constante criação, embora enfrentando, também, contradições entre 

inovações institucionais e antigas práticas, como visto ainda na primeira categoria de análise 

desta pesquisa.  

É importante ainda salientar que esta dissertação traz dados de um contexto específico, 

que devem ser vistos como contextualizados numa realidade de universidade brasileira latino-

americana. Esta é uma limitação da pesquisa, no sentido de que o material encontrado e as 

reflexões realizadas não são “universais” nem nos conduzem a um novo modelo de 

universidade, o que seria até contraditório, visto que, ao longo de todos os capítulos, foi 

abordada a necessidade de olhar para o local, de não universalizar e de trabalhar com o contexto. 

Todavia, isto não quer dizer que as análises aqui apresentadas não possam motivar outras 

pesquisas em diferentes contextos. Para isso, é preciso visualizar a realidade de cada local e as 

necessidades de mudança, no que diz respeito a uma hegemonia na produção e disseminação 

do conhecimento. Também é pertinente referir que a multiculturalidade, representada, por 

exemplo, na presença de imigrantes e refugiados – para não adentrar ainda em outras 

diversidades –, tem presença em muitos contextos pelo mundo, sendo importante pensar nas 

formas como a interculturalidade pode ser uma aliada na relação com o espaço na educação que 

essas pessoas buscam. Há, ademais, estudantes estrangeiros em programas de mobilidade em 
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universidades, que podem vir a ser melhor recepcionados com estes cuidados. Ainda, a 

interculturalidade apresenta potencial, como visto nesta dissertação, para refletir sobre como a 

universidade pode também estar mais próxima da sociedade, o que é uma questão pertinente 

para contextos acadêmicos em geral. Portanto, esta pesquisa traz resultados que agregam no 

pensamento por alternativas, podendo, com suas experiências, servir de inspiração e 

contribuição para pesquisas e discussões em outros contextos, conforme suas próprias 

especificidades.   

 É, com estas conclusões e reflexões, que esta dissertação encerra-se, na certeza de que 

este tema está em constante construção. Existe muito o que pensar quanto a isto, mas, ao 

buscarmos por alternativas, veremos que já há, sim, muito sendo construído e praticado. A 

UNILA tem questões que continuam a ser desafios enfrentados diariamente, como apresentado 

nos depoimentos, mas, ainda assim, resiste, inova e inspira. 
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Análise dos documentos “Lei Nº 12.189 de 2010”, “Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2013/2017” e “Estatuto”. É importante salientar que essa etapa se faz 

relevante também em razão de a UNILA ser uma universidade Federal e pública, tendo sido 

sancionada por Lei e tendo alguns regulamentos a seguir. 

A Lei Nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, é a que dispõe sobre a criação da UNILA. 

Segundo o seu Artigo 2º, a UNILA tem como objetivo e missão:  

 
Art. 2o  A Unila terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa 
nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como 

missão institucional específica formar recursos humanos aptos a contribuir com a 

integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio 

cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado 

Comum do Sul - MERCOSUL. (Brasil, 2010) 

 

 Conforme leitura, observa-se que, para além dos objetivos convencionais de uma 

universidade, há, na UNILA, um propósito intrínseco, pensado na sua constituição, de buscar a 

integração e o desenvolvimento da região latino-americana. Os parágrafos do Artigo 2º 

reforçam esse entendimento: “§ 1o A Unila caracterizará sua atuação nas regiões de fronteira, 

com vocação para o intercâmbio acadêmico e a cooperação solidária com países integrantes do 

Mercosul e com os demais países da América Latina.” (Brasil, 2010) e: 
 

§ 2o Os cursos ministrados na Unila serão, preferencialmente, em áreas de interesse 

mútuo dos países da América Latina, sobretudo dos membros do Mercosul, com 

ênfase em temas envolvendo exploração de recursos naturais e biodiversidades 

transfronteiriças, estudos sociais e linguísticos regionais, relações internacionais e 
demais áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento e a integração 

regionais. (Brasil, 2010) 

 

Ainda, na referida Lei (Brasil, 2010), há disposições sobre cargos a serem designados e 

recursos financeiros da universidade, que, por não serem o foco temático desta dissertação, não 

serão apontadas no texto. Entretanto, cabe destacar o Artigo 14 (Brasil, 2010), por estabelecer 

que, com o fim de que a UNILA cumpra sua missão institucional específica, poderão ser 

contratados professores visitantes com produção acadêmica relativa à integração latino-

americana ou do Mercosul, e que os processos de seleção de docentes serão abertos aos países 

da região, assim como os processos de seleção de discentes, devendo ser conduzidos em língua 

portuguesa e espanhola. 

Vista a Lei Nº 12.189/10, passo a analisar o Estatuto e o PDI. A análise documental terá, 

como foco, identificar as palavras utilizadas para referir-se à universidade, à produção do 

conhecimento e à disseminação do conhecimento nos dois textos, em conformidade com os 

objetivos dessa dissertação.  

Assim, inicio pelo Estatuto da UNILA (2012), documento de 27 páginas, que define o 

funcionamento, o propósito e a estrutura da universidade. Esse documento foi escrito no período 

inicial de funcionamento da UNILA, posteriormente à Lei da sua criação. Pelo foco do presente 

trabalho, restrinjo-me aos Títulos I “Da universidade” e II “Da missão, dos princípios e dos 

objetivos institucionais”, de páginas 01 a 04, e ao Título V “Da organização didático-científica”, 

de páginas 18 a 21. Diante disso, foi desenvolvido um quadro, separado por títulos e suas 

subdivisões, de modo a organizar o conteúdo em análise. 
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Título Artigo (subdivisão) 

DA UNIVERSIDADE 

a) Art. 1° 

b) Art. 2º 

c) Art. 3º 

DA MISSÃO, DOS 

PRINCIPIOS E DOS 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONAIS 

a) Art. 4° 

b) Art. 5º 

c) Art. 6º 

DA ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO-CIENTÍFICA 

a) Art. 48 

b) Do Ensino (Art. 49, Art. 50, Art. 51) 

c) Da Pesquisa (Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55) 

d) Da Extensão (Art. 56, Art. 57, Art. 58) 

         Autoria própria         

 

Na análise documental, identificou-se que o Estatuto é escrito de modo formal, tendo a 

organização em títulos e artigos, conforme diferentes aspectos de abordagem. Texto conjugado 

na terceira pessoa (singular e às vezes plural). 

No Título I “Da universidade” observa-se:  

a) o Art.1° tem o papel de situar a UNILA quanto a sua sede, Foz do Iguaçu, e a sua 

situação de autarquia federal. É ressaltada sua autonomia “didático-científica, administrativa, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal” 

(UNILA, 2012: 1);  

b) No Art.2°, a UNILA é relacionada com sua vocação, seu compromisso e sua atuação: 

“tem vocação latino-americana, compromisso com a sociedade democrática, multicultural e 

cidadã e fundamenta sua atuação no pluralismo de ideias, no respeito pela diferença e na 

solidariedade, visando a formação de acadêmicos, pesquisadores e profissionais para o 

desenvolvimento e a integração regional” (UNILA, 2012 :1). Assim, a UNILA é relacionada 

com a região latino-americana, tendo sua atuação na finalidade de desenvolver e integrar a 

região. Os adjetivos “democrática”, multicultural” e “cidadã” acompanham o substantivo 

sociedade.  

c) No Art. 3º, fala-se na finalidade da UNILA, pautada, para além da educação superior, 

“na geração de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico integrados no ensino, 

na pesquisa e na extensão” (UNILA, 2012: 1). Destaca-se dessa frase, as diferentes palavras 

que caracterizam o conhecimento: filosófico, científico, artístico, tecnológico. Também registro 

a articulação da geração de conhecimento com as três dimensões: ensino, na pesquisa e na 

extensão. O artigo segue “assim como estimular a produção cultural e o desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo de forma a gerar, transmitir, aplicar e difundir o conhecimento” 

(UNILA, 2012: 1). A palavra “pensamento” é acompanhada de “crítico” e “reflexivo”. Para a 

disseminação do conhecimento, relacionam-se as palavras “transmitir”, “aplicar” e “difundir”.  

No Título II “Da missão, dos princípios e dos objetivos institucionais” observa-se:  

d) O Art. 4º define a missão da UNILA, que é “contribuir para a integração solidária e 

a construção de sociedades na América Latina e Caribe mais justas, com equidade econômica 

e social, por meio do conhecimento compartilhado e da geração, transmissão, difusão e 

aplicação de conhecimentos produzidos pelo ensino, a pesquisa e a extensão, de forma 

indissociada, integrados na formação de cidadãos para o exercício acadêmico e profissional e 

empenhados na busca de soluções democráticas aos problemas latino-americanos” (UNILA, 

2012: 1-2). Nesse ponto, destaca-se mais uma vez a relação da universidade com o contexto 

latino-americano e suas funções perante ele. Ademais, a palavra “conhecimento” é 

acompanhada de “compartilhado”. E, mais uma vez, há a articulação das dimensões pesquisa, 

ensino e extensão, sendo significadas como “indissociáveis”. 
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e) No Art. 5º são referidos os princípios da universidade. Entre eles, consta novamente 

“a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (UNILA, 2012: 1-2). Também estão 

presentes a educação bilíngue e promoção da interculturalidade, como o pluralismo de ideias e 

de pensamentos. 

f) No Art. 6º são mencionados os objetivos institucionais da UNILA. Nesse ponto, são 

ratificadas as relações com a região latino-americana e caribenha, como afirmado na sua 

missão. “Cooperação”, “desenvolvimento (regional, social, político, cultural, científico, 

tecnológico e econômico)” e “inclusão social” são termos que se repetem e se reforçam ao 

longo dos objetivos. Mais diretamente a respeito da produção e disseminação do conhecimento, 

destaco: “construir diálogos entre saberes”, “promover o diálogo da Universidade com a 

sociedade, por intermédio de amplo e diversificado intercambio com instituições, organizações 

e a sociedade civil organizada”, “desenvolver pesquisa e atividades criadoras nas ciências, nas 

letras e nas artes tendo como objetivos precípuos a geração, o desenvolvimento e a aplicação 

de conhecimentos, visando a articulação dos saberes para a melhor qualidade da vida humana” 

e “praticar a interdisciplinaridade no conhecimento e em suas concepções pedagógicas, no 

ensino, na pesquisa e na extensão” (UNILA, 2012: 2-4). Ressalta-se as palavras “diálogos” e 

“saberes”, reforçadas mais de uma vez no texto para diferentes sujeitos. 

No Título V “Da organização didático-científica”, nota-se: 

g) O Art. 48 dispõe sobre com que meios será a integração entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão. Entre as possibilidades, são sugeridos intercâmbios, parcerias, diálogo e cooperação 

entre universidades, centro de pesquisas, instituições e movimentos sociais. Ainda, diretamente 

com relação à disseminação do conhecimento “disseminação pública dos resultados da 

produção acadêmica, científica e tecnológica nos campos do ensino, pesquisa e extensão e dos 

eventos acadêmico-científicos realizados no seu âmbito” (UNILA, 2012: 18). Há, então, o 

intuito disseminar publicamente os resultados que envolvam as três dimensões.  

h) Ensino (Art. 49, Art. 50, Art. 51): os adjetivos “bilíngue” e “interdisciplinar” são 

utilizados para referenciá-lo.  

i) A pesquisa (Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55) é definida como “função indissociável 

da Universidade, voltada à busca de novos conhecimentos, destinada ao desenvolvimento de 

uma atitude e cultura científicas indispensável à formação de nível superior” (UNILA, 2012: 

20). Destaque para o adjetivo “indissociável”, a pesquisa é, portanto, considerada fundamental. 

É mencionado o compromisso da pesquisa e da universidade com o desenvolvimento e a 

integração da América Latina e do Caribe, em conformidade com o já apontado na missão e 

nos objetivos. Repetem-se, então, mais uma vez, os substantivos “desenvolvimento” e 

integração”. Ainda, é afirmado, por meio do verbo “promover”, que cabe à universidade tanto 

o desenvolvimento da pesquisa quanto a difusão da produção acadêmica. 

j) A extensão (Art. 56, Art. 57, Art. 58) é apresentada do seguinte modo: “processo 

educativo, científico, tecnológico, social, e cultural, articulado ao ensino e a pesquisa e realizada 

pela interação entre a Universidade e a sociedade, que visa promover, por meio de ações 

interdisciplinares, a formação cidadã, a produção e a difusão dos conhecimentos” (UNILA, 

2012: 20). Assim, ela é abrangida em diferentes processos, com o uso dos adjetivos “educativo, 

“científico”, “tecnológico”, “social” e “cultural”. É reforçada mais uma vez a articulação entre 

as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Sua interação é entre a Universidade e a sociedade. 

Por meio da extensão, refere-se buscar, além da formação cidadã, a produção e a disseminação 

de conhecimentos. Assim como na pesquisa, menciona-se que cabe à universidade promover o 

desenvolvimento da extensão em todas as suas modalidades. 

Interpretação dos Resultados: realizada a análise documental, considero que as partes 

analisadas do Estatuto têm, ao longo da missão, dos objetivos e princípios, ênfase na região da 

América Latina e Caribe. Tais ligações com a região também são destacadas ao longo da leitura 
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do site. A pesquisa, o ensino e a extensão são também referenciados como parte desse contexto. 

Ademais, em praticamente todos os artigos observados, há uma forte referência à articulação 

dessas três dimensões. Intercâmbios e parcerias entre diferentes frações da sociedade 

(universidades, centros de pesquisa, organizações e movimentos sociais) são considerados.  

Mais especialmente em relação aos termos escolhidos para a análise (universidade, 

produção do conhecimento e disseminação do conhecimento), foi identificado que a 

universidade é acompanhada de funções e denominações que vão além de promover o ensino 

superior: a integração e o desenvolvimento da região parecem componentes imprescindíveis 

para a afirmação da sua “vocação latino-americana”. Esse fato diferencia-se da concepção de 

universidades convencionais, trazendo uma função que se conecta diretamente com a 

contribuição para a região que está inserida e que se relaciona.  A produção do conhecimento é 

colocada em diferentes momentos, seja relacionada ao ensino, à pesquisa ou à extensão. O 

mesmo acontece com a disseminação do conhecimento, que é referido pelas palavras “difusão”, 

“aplicação” e “transmissão”. Entretanto, ainda parece, pelo referido na letra “j)”, ser a extensão 

o campo em que se espera uma maior interação com a sociedade. Por fim, aponto que, para 

além de conhecimento científico, fala-se, no Estatuto, em conhecimentos filosófico, artístico e 

tecnológico.  

Analisado o Estatuto (2012), passo ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2013/2017 (2013). Este documento é escrito de cinco em cinco anos, com o propósito de afirmar 

sua missão e objetivos, as diretrizes pedagógicas, a estrutura organizacional e atividades 

acadêmicas presentes e futuras. Noto que o PDI 2019-2023 está na etapa de consultas públicas21 

(UNILA, 2019: notícias/PDI), não estando ainda finalizado, motivo pelo qual optei pelo de 

2013/2017. O PDI 2013/2017 tem 71 páginas, organizadas em diferentes seções. Pelo foco da 

presente dissertação, restrinjo-me às seguintes partes: “Perfil Institucional”, “Projeto 

Pedagógico Institucional” e “Organização Didático-Pedagógica da Instituição”, referentes às 

páginas 08 a 34. Para uma visualização do que se analisará, segue o quadro: 

 
Capítulo Subcapítulo 

PERFIL INSTITUCIONAL 
a) Missão e objetivos da instituição 

b) Histórico e desenvolvimento da instituição de ensino 

PROJETO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL (PPI) 

c) A inserção da UNILA no mundo atual 

d) Princípios filosóficos e metodológicos institucionais 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

e) Perfil do egresso 

f) Formação universalista 

g) Cooperação internacional 

h) Composição curricular dos cursos de graduação 

i) Política de ingresso na graduação 

j) Seleção de estudantes para a graduação 

k) Apoio pedagógico 

l) Estágios 

m)Atividades acadêmicas complementares 

n) Monitorias  

o) Tutorias 

p) Avaliação da aprendizagem na graduação 

q) Educação à distância – EAD 

r) Articulação ensino, pesquisa e extensão 

s) Educação inclusiva e responsabilidade social 

t) Acompanhamento dos egressos 

u) Política de ensino – aprendizagem 

                                                             
21 https://unila.edu.br/noticias/unila-que-queremos-0 
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v) Política de pesquisa 

w) Política de extensão 

Autoria própria         
 

Na análise documental, identificou-se que o PDI é escrito de modo formal, tendo a 

organização em capítulos e subcapítulos, conforme diferentes aspectos de abordagem. O texto 

está conjugado na terceira pessoa (singular e às vezes plural). 

No Capítulo “Perfil Institucional” foi observado: 

a) A missão da UNILA é definida pela contribuição da integração solidária da América 

Latina e Caribe. Para tal, é referida “a construção e a socialização da diversidade de 

conhecimentos”. Busca-se, com isso, “sociedades mais justas na região” (UNILA, 2013: 8). 

Destaque para a palavra “integração”, já bastante presente nos outros documentos vistos, 

acompanhado de “solidária”. O substantivo “conhecimento” está no plural, sendo identificado 

pela sua diversidade. A respeito dos objetivos, há novamente a ênfase na integração. 

“Cooperação”, “diálogos entre saberes”, “justiça social” e “interdisciplinar” são algumas das 

palavras referidas. O adjetivo “diferenciada” é utilizado para identificar a UNILA como 

“instituição diferenciada de ensino superior”, pela sua relação de integração com a região latino-

americana e caribenha (UNILA, 2013: 8). 

b) Tópico dedicado a histórico e desenvolvimento da instituição. O adjetivo “singular” 

é utilizado para referir o perfil da UNILA.  

No capítulo “Projeto Pedagógico Institucional (PPI)” foi identificado: 

c) Refere a necessidade de as universidades serem “repensadas em suas práticas”. Nesse 

sentido, menciona-se “construção científica de caráter inter e transdisciplinar” no lugar do 

“conhecimento fragmentado” (UNILA, 2013: 13). É ressaltada a necessidade de pensar no 

“local” e no “regional” a “partir do contexto global em que se inserem” (UNILA, 2013: 13). Na 

inserção da UNILA na região de Foz do Iguaçu, há a justificativa de que a universidade pretende 

preencher uma “lacuna”, trazendo pesquisa e extensão para uma região preponderantemente de 

ensino. 

d) As palavras “interdisciplinaridade”, “interculturalidade”, “bilinguismo” e 

“multilinguismo”, “integração solidária” e “gestão democrática” são utilizados para a definição 

dos princípios da UNILA. Fala-se no rompimento com a lógica da “colonização do 

conhecimento”, possibilitando uma “emancipação da América Latina e Caribe” (UNILA, 2013: 

15). O conhecimento e a universidade são relacionados com a “consciência do processo 

histórico” da região, marcado por diferentes dominações, de modo a “questionar os conteúdos 

sob novos parâmetros, novas perspectivas, gerando novas soluções e valorizando os seres 

humanos, sem distinções de nenhum tipo” (UNILA, 2013: 15). O substantivo 

“interdisciplinaridade” é, mais uma vez, ressaltado, dessa vez com a ideia de uma “cultura 

interdisciplinar”, para se referir a uma relação com toda a comunidade universitária. A 

interdisciplinaridade é apontada como importante na construção de conhecimentos que 

considerem a amplitude dos povos da região latino-americana. O bilinguismo é destacado, 

sendo considerado fundamental para o Projeto UNILA, entretanto, faz-se a ressalva da 

necessidade de promover e respeitar o contexto multilíngue existente.  

No Capítulo “Organização Didático-Pedagógica da Instituição”, foram observados:  

e) Os egressos da UNILA são acompanhados das seguintes qualidades: “formação 

humana e técnico-científica”, “postura transformadora e humanística”, “comprometidos com 

princípios éticos”, “capazes de avaliar, propor e atuar desenvolvendo soluções adaptadas às 

peculiaridades da América Latina e Caribe” (UNILA, 2013: 18). Assim, considero importante 

destacar que se faz uma relação direta dos egressos com a sua atuação perante a região. 
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f) No que toca a palavra “conhecimento”, fala-se, utilizando sua forma plural, na geração 

e no compartilhamento deste. O mesmo é relacionado com “os desafios de compreender a 

realidade latino-americana e caribenha em sua interface com a complexidade do mundo 

contemporâneo” (UNILA, 2013: 19). Há uma relação do regional, com o mundo global.  

g) Mais uma vez aparece no texto a relação da UNILA região latino-americana e 

caribenha, dessa vez por meio do conceito de “cooperação internacional”. 

h) Faz-se referência ao Ciclo Comum de Estudos, existente em todos os cursos de 

graduação, considerado importante, conforme o texto, na “formação de um profissional 

consciente das condições sociais, políticas, econômicas, culturais, linguísticas e ambientais que 

caracterizam a América Latina e Caribe e visando estimular a atitude investigativa” (UNILA, 

2013: 19). Pelo uso do adjetivo “consciente”, das diferentes realidades da região, busca-se 

pensar na formação do estudante da UNILA.   

i)   Refere-se à Política de Ingresso de 50% estudantes brasileiros e 50% estudantes de 

outros países da América Latina e Caribe. Mencionada a Lei das Cotas. 

j) Em caso de vagas sobrantes, não preenchidas por estrangeiros, poderão ser destinadas 

a brasileiros.  

k) “Será criado um Projeto de Apoio e Acompanhamento Pedagógico para os Discentes 

(PAAPD) que contribua para aprimorar o nível de aprendizagem e ensino na Universidade” 

(UNILA, 2013: 22). Entre as formas de ensino e aprendizagem, fala-se na “maior participação 

dos discentes” e “valorização de seus saberes” (UNILA, 2013: 22). 

l) Estágios. Não há elementos a ressaltar. 

m) Utilização da locução adjetiva “enriquecimento curricular” para se referir às 

atividades acadêmicas complementares.  

n) Monitoria. Não há elementos a ressaltar. 

o) Programa de tutoria, acompanhamento do estudante desde o início de sua trajetória. 

p) Atividades avaliativas. “Os mecanismos de análise de desempenho” são 

caracterizados pelo adjetivo “diferentes”. Faz-se referência à “priorização” de “métodos 

qualitativos de avaliação” (UNILA, 2013: 24). 

q) Educação à distância – EAD. Não há elementos a ressaltar. 

r) A “associação entre ensino, pesquisa e extensão” é referida por meio do substantivo 

“pretensão”. Faz-se menção às atividades curriculares e extracurriculares na “análise, 

interpretação e busca de soluções para os problemas latino-americanos e caribenho” (UNILA, 

2013: 24). A atitude, no “atuar investigativo”, é acompanhada nos adjetivos “reflexiva” e 

“problematizadora” (UNILA, 2013: 24). 

s) Educação inclusiva e responsabilidade social. Verbo “respeitar” para referir à 

“diversidade sócio-político-cultural”. Faz-se uso do substantivo “particularidades”, 

acompanhado dos adjetivos “históricas”, “sociais” e “culturais” (UNILA, 2013: 24), levadas 

em consideração no desenvolvimento dos estudantes. Utilização da locução adjetiva “de 

elevada sociodiversidade” para se referir ao ambiente da UNILA, assim como os adjetivos 

“multicultural” e “plurilinguístico”. A universidade é relacionada com a função de “promoção 

de debates e ações que visem superar a lógica excludente que permeia as sociedades 

contemporâneas (UNILA, 2013: 25).  O verbo “assumir” e o substantivo “compromisso” são 

usados para estabelecer a relação com a educação inclusiva, que é considerada, no texto, 

importante para cumprir com a missão da UNILA de integração. 

t) O acompanhamento dos egressos é diretamente relacionado com o seu desempenho 

na integração da região. Consideram uma forma de “apontar ajustes necessários na proposta 

pedagógica da universidade, promover sua formação continuada e a expansão do projeto da 

universidade” (UNILA, 2013: 25).   
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u) Política de ensino – aprendizagem, referenciada pelos seguintes substantivos: 

“interdisciplinaridade”, “integração solidária latino-americana e caribenha”, “desenvolvimento 

equitativo da América Latina e do Caribe”, “qualidade acadêmica”, “valorização das 

diversidades linguísticas e culturais”, “consideração do estudante como sujeito ativo”, 

“pluralidade de ideias e de concepções teórico-metodológicas” (UNILA, 2013: 26). Ressaltada 

a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A respeito da formação de profissionais, no 

ensino de graduação, prezam-se, como características: “éticos”, “com alta qualificação 

científica, tecnológica e artística”, “conscientes e capazes de contribuir para a transformação da 

realidade em que estão inseridos” (UNILA, 2013: 26). Nas políticas da pós-graduação, os 

objetivos de produção de conhecimento são qualificados como “em caráter internacional’, 

sendo mais adiante, especificada a região “sobretudo, sobre a América Latina e Caribe” 

(UNILA, 2013: 29). O substantivo “interdisciplinaridade” é, mais uma vez, utilizado, desta vez 

para referir sobre o funcionamento dos programas de pós. Faz referência à promoção da 

“diversidade de pensamento e de procedimentos científicos para a produção de conhecimento 

crítico.”  (UNILA, 2013: 29). Aparecem, nas políticas de ensino, o destaque para possibilidades 

de partilha, mobilidade e intercâmbio entre estudantes, professores/as e pesquisadores/as da 

região. 

v) Política de Pesquisa: uso dos adjetivos “essencial” e “indispensável” para caracterizar 

a pesquisa, ainda, mais adiante, como “princípio fundamental no desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento crítico” (UNILA, 2013: 31). Fala-se em “conhecimento 

compartilhado” e “respeito à liberdade e diversidade de métodos, critérios e procedimentos de 

pesquisa”. Referida como importante desde o início da graduação. Enquanto objetivos de 

pesquisa, faz-se referência ao propósito de “consolidar a UNILA enquanto centro de referência 

em estudos latino-americanos e caribenhos” (UNILA, 2013: 32). Articulada com o ensino e a 

extensão, pensa-se na “busca de soluções de problemas latino-americanos e caribenhos” 

(UNILA, 2013: 33). Como uma das metas, coloca-se desenvolver um intercâmbio, entre a 

Universidade e a comunidade externa, de conhecimentos produzidos. 

w) Política de extensão: a extensão é definida como “o elo entre a universidade e a 

comunidade”, “constitui-se como processo educativo, cultural, científico e político que, 

articulado de forma indissociável com o ensino e a pesquisa, viabiliza e media a relação 

transformadora entre a Universidade e a Sociedade.  A extensão é identificada como meio para 

“a criação de redes de conhecimento regional e para a inclusão de atores sociais locais, bem 

como para a própria inserção dos estudantes na comunidade” (UNILA, 2013: 33). Estabelecido, 

como objetivo geral, possibilitar a “troca de saberes” e “a aprendizagem mútua”, na relação 

entre a universidade e a comunidade. É mencionada a intenção de atuar em parceria com 

movimentos sociais e outros setores da sociedade.  

Interpretação dos Resultados: realizada a análise documental, considero que a referência 

latino-americana e caribenha é transversal às metas e objetivos da UNILA. É referido o 

processo histórico de dominações na região. Desde a graduação até os/as estudantes egressos, 

pensa-se no desenvolvimento da região e na integração solidária da mesma. As pesquisa, o 

ensino e a extensão estão alinhados com esse propósito. A UNILA estrutura-se voltada para sua 

internacionalização, que tem o foco na região. A interdisciplinaridade é um substantivo de uso 

constante no documento, sendo pensado no ensino, na pesquisa e na extensão. Embora a 

UNILA tenha um forte interesse de trabalho na região, ainda parece ser na extensão que há uma 

maior materialização da relação da comunidade, como também observado no Estatuto. Na 

pesquisa, a referência ainda parece estar mais relacionada com outras universidades e 

instituições de pesquisa, não tendo uma consistente demonstração de interesse em aproveitar os 

saberes já existentes na comunidade, embora, às vezes, se comente sobre a mesma.  O estudante 

como sujeito ativo, a valorização de suas experiências e o respeito pela diversidade são 
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elementos que aparecem e se repetem no PDI. Na formação do estudante, há uma direção para 

apontá-lo como agente ativo de mudança na região, aparecendo uma valorização das dimensões 

humanas e críticas, para além de sua especialização. O Ciclo Comum de Estudos é considerado 

um momento de conscientizar o estudante da realidade da América Latina e Caribe, nas 

diferentes áreas.   

 

 

 

 


