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RESUMO 

Esta pesquisa analisa a inclusão da diversidade cultural e epistemológica no ensino 

superior na Universidade de Integração Latino-Americana (UNILA). Para compreendermos 

como o princípio filosófico apresentado no Decreto-lei n. 12.189 se substancializa no projeto 

político-pedagógico que contém bases humanísticas de democracia cognitiva e politização 

científica, foi preciso realizarmos uma fundamentação teórica, histórica e social que sustenta 

as bases das matrizes coloniais de educação superior. As epistemologias não eurocêntricas 

constituirão a base teórica de fundamentação do novo projeto de ensino e educação superior, 

tendo em vista a inclusão da diversidade cultural e epistemológica numa perspectiva não 

ocidentocêntrica, descolonial, emancipatória e popular. A UNILA, como uma proposta de 

alternativa aos atuais modelos sistêmicos de educação superior, vem buscando contribuir para 

a integração latino-americana, reconhecendo a diversidade das identidades nacionais e dos 

elementos que unem nossas raízes e nossos destinos enquanto continente diante do mundo 

globalizado. Ela pretende ser e afirmar-se como um modelo de ensino de educação superior 

contra-hegemônico. Através de uma análise qualitativa perceberemos, nas vozes dos 

principais protagonistas, como se consolidam de fato as propostas humanísticas nesse quadro 

de integração da vocação internacionalista e solidária da UNILA. 

 

Palavras-chave: Diversidade epistemológica, Educação superior, Integração, 

Inovação. 



 
 

RESUMEN 

Esta pesquisa analiza la inclusión de la diversidad cultural y epistemológica en la 

educación superior en la Universidade de Integração Latino-Americana (UNILA). Para 

entender como el principio filosófico presentado en la ley 12.189 materializase en el proyecto 

político pedagógico que contiene como bases humanísticas, de democracia cognitiva y 

politización científica, se hizo necesario fundamentarlo teórica, social e históricamente, que 

sostienen las bases de las matrices coloniales de la educación superior. Las epistemologías no 

euro céntricas compondrán la base teórica del fundamento del nuevo proyecto de la educación 

de grado superior, incluyendo la diversidad cultural epistemológica dentro de una perspectiva 

no centrada en el occidente, des colonial, emancipadora y popular. La UNILA como una 

propuesta alternativa a los modelos de educación superior actuales busca sumarse a la 

integración latino-americana, reconociendo la diversidad de identidades nacionales y los 

elementos que unen nuestras raíces y nuestros destinos mientras se pone delante del mundo 

globalizado, cuando intenta establecerse como un modelo de educación superior contra 

hegemónicos. Pasando por un análisis de calidad, podremos percibir por los principales 

protagonistas como se consolidan de hecho las propuestas humanísticas en este cuadro de 

integración de vocación internacionalista y solidaria de UNILA. 

 

Palabras clave: Diversidad epistemológica, Educación superior, Integración, 

Innovación. 



 
 

ABSTRACT 

This research analyzes the inclusion of cultural and epistemological diversity in higher 

education at the University of Latin American Integration (UNILA.) Heading the 

comprehension of philosophical principle set forth in the decree law 12.189 as it substantiates 

the political-pedagogical Project that contains humanistic bases, politicization and cognitive 

science, democracy was necessary to conduct such social theoretical and historical reasons 

that underpin the foundations of colonial matrices of higher education. No eurocentric 

epistemologies form the theoretical basis of the new foundation design for education and 

higher education, in order to include cultural and epistemological diversity in no westcentric, 

decolonial and popular emancipator perspective. UNILA has offered alternative to current 

systemic models of higher education and sought to contribute to the Latin American 

integration, recognizing the diversity of national identities and the elements that unite our 

roots and our destinations throughout the continents once globalized, while its very important 

propose is meant to establish itself as a teaching model for higher education against the 

hegemonic. Through a qualitative analysis basis, shall we listen to the voices of such 

principals characters in order to consolidate proposals that the humanistic frame work for 

integrating and internationalist solidarity vocation of UNILA. 

 

Keywords: Diversity epistemological, Higher education, Integration, Innovation. 
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APRESENTAÇÃO 

Aos 22 de fevereiro de 1982, nasci na cidade de São Paulo, filha primogênita de José 

de Pontes Alexandre e Francisca Ferreira de Pontes, originários do estado da Paraíba. 

No ano de 2006, ingressei na graduação de licenciatura plena em Filosofia no Centro 

Universitário Assunção (UNIFAI), em São Paulo. Realizei um trabalho de conclusão de curso 

intitulado: “Reflexão sobre a Autoridade nas Universidades da Idade Média”, orientado pelo 

Professor Doutor Sidnei Ferreira de Vares, concluindo meus estudos em agosto de 2009. 

No ano de 2007, iniciei minhas primeiras experiências como docente na rede pública 

estadual de educação, mas, como não me sentia segura para atuar como profissional, 

interrompi minha atividade até a minha formação. 

Prestei um concurso público oferecido pela Secretaria Estadual de Educação no ano de 

2010 e assumi meu cargo em janeiro de 2012, mas, até tomar posse, no decorrer de 2011 

resolvi me atualizar. Julguei necessário expandir meus conhecimentos, pois somente os 

estudos realizados na graduação não eram suficientes. A realidade em que se encontra a 

educação pública estadual exige que busquemos novas formas de conhecimento que nos 

façam aprender a lidar com a nossa atual conjuntura educativa e política. 

Quando eu cursava as disciplinas de pedagogia durante minha licenciatura, não 

compreendia como as propostas construtivistas e freirianas eram alternativas às propostas 

tradicionalistas, e pensava tradicionalmente em razão de minha formação tradicional. Eu 

acreditava que, se na prática não houvesse disciplina, a escola pública estaria perdida. 

Fiz um curso como aluna ouvinte de uma disciplina oferecida pela professora Doris 

Accyoli e Silva na Universidade de São Paulo (USP), no segundo semestre do ano de 2010, 

que se chamava “Anarquismo e Educação”. Com esse curso, comecei a observar a educação 

sob outra perspectiva e me interessei em aprofundar os estudos e em conhecer mais sobre essa 

prática libertária. 

A professora Doris nos apresentou a Biblioteca Terra Livre e comecei a frequentar os 

grupos de estudo: “Anarquismo e Educação” e “Movimento Operário Autônomo”. Frequentei 

a biblioteca por cerca de um ano. Não consegui me tornar anarquista, mas aprendi muito com 

os meninos do grupo que compõem aquele espaço, e possuo um imenso carinho e respeito por 

todos. 

Concomitantemente a essa participação nos grupos de estudos, fui realizando diversos 

cursos de extensão. Comecei a estudar espanhol e fiz um ano de francês na USP. 
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Propus, ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Nove 

de Julho, um projeto de pesquisa com o título: “Reflexão sobre a importância dos estudos das 

práticas pedagógicas anarquistas e libertárias na formação do educador”. O projeto pretendia 

debater a importância de manter na memória social uma prática educativa já existente, mas 

distinta da nossa concepção formal e clássica de educação, pois o ocultamento da História não 

ajuda na construção de novos saberes e não contribui para a formação integral do educador. A 

relevância desse projeto estava em demonstrar a importância de inserir nas licenciaturas e na 

pedagogia as discussões sobre as práticas da educação anarquista que ocorreram no Brasil. O 

objetivo era trazer aos novos educadores a possibilidade de construir reflexões a partir de 

práticas existentes, no intuito de se formarem integralmente, não de modo alienado. E era 

exatamente como me sentia, quando pude reavaliar a visão de educação como formação para 

uma sociedade classista e não como um direito da humanidade. 

Conhecer essa prática me permitiu rever minhas concepções e ações como profissional 

da educação que se preocupa com a formação e o desenvolvimento social. Tinha baixa 

autoestima, mas estudar a biografia de Maurício Tragtenberg e Francisco Ferrer y Guardia foi 

um verdadeiro estímulo que me levou a dar continuidade aos estudos de pós-graduação em 

Educação. Independentemente das etiquetas, de se estudar em uma universidade tradicional 

ou não, o mais importante é o desempenho do aluno. 

No final do ano de 2012, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Foi a minha primeira tentativa na pós-graduação e 

estou muito contente por participar deste programa. Inicialmente fui orientada pelo Professor 

Doutor Carlos Bauer de Souza, num projeto sugerido por ele e intitulado: “Análise dos 

embates políticos na trajetória do sindicalismo docente universitário da América Latina na 

contemporaneidade (1990-2010) – Argentina, Brasil, Colômbia e México”, o que resultou em 

algumas publicações. 

Participei do I Congresso de Filosofia da Libertação e ali conheci Enrique Dussel. 

Mais uma vez fiquei decepcionada com minha formação de graduação, pois ela era totalmente 

eurocêntrica, e eu não conhecia nenhum filósofo latino-americano. A partir de então, senti 

necessidade de expandir meus estudos na linha da crítica epistemológica não ocidentocêntrica 

em educação. 

Apesar dessa trajetória, no final do mês de novembro de 2013, juntamente com o 

Professor Doutor Carlos Bauer, decidimos que o melhor seria a mudança de orientação, pois, 

infelizmente, eu não estava dando conta da pesquisa que vinha desenvolvendo e me afastei 
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muito do objeto de pesquisa. Foi uma crise em minha trajetória acadêmica que me 

proporcionou muito crescimento e aprendizado. 

O Professor Doutor Manuel Tavares passou a ser meu orientador. Acolheu-me com 

muita atenção e me deixou à vontade para escolher meu projeto de pesquisa, orientando-me 

sobre algumas possibilidades. Foi quando decidimos que o projeto seria sobre a inclusão da 

diversidade cultural e epistemológica na Universidade Federal da Integração Latino-

Americana, integrando o projeto de pesquisa do Observatório de Educação (OBEDUC) da 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sobre as Universidades Populares no Brasil, 

financiado pela CAPES, o que contribuiu para a obtenção de dados do nosso universo de 

pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa analisa, no âmbito da educação superior, a inclusão da diversidade 

cultural e epistemológica, mais precisamente nos processos que se desenvolveram nessa 

direção, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

Para que esta análise seja validada cientificamente, o Capítulo I apresenta as bases 

culturais que fundamentam teoricamente a construção histórica, tanto das universidades 

tradicionais quanto, recentemente, das que se nomeiam “populares”. Iniciamos a pesquisa em 

uma descrição breve das propostas político-pedagógicas e históricas que impactaram a 

reforma universitária na Convenção de Bolonha, pois foi a partir dessa Declaração que se 

retomou o debate sobre a construção de uma universidade de integração internacional da 

América Latina. 

Considera-se que os modelos tradicionais europeus e estadunidenses de educação 

superior, particularmente o modelo napoleônico e o humboldtiano, estão na base dos modelos 

que se consolidaram na América Latina e, especificamente, no Brasil. O primeiro, pela 

dimensão profissionalizante; o segundo, pela relação estabelecida entre ensino e pesquisa, e o 

terceiro, pelo caráter mercadológico e funcionalista de inspiração neoliberal. 

No Capítulo II analisa-se a trajetória das epistemologias contra-hegemônicas na 

educação superior. No século XX, as universidades assumem um papel fundamental no 

âmbito da pesquisa e da formação das elites que, por um lado, tem seu desenvolvimento 

profundamente marcado pelas leis e exigências do mercado capitalista, e, por outro, pelo 

paradigma cultural e epistemológico ocidental. Com níveis de desenvolvimento diferentes, em 

função dos processos de colonização de que foram vítimas, os países da América Latina 

acabaram por herdar os modelos coloniais, profundamente excludentes e elitistas, de educação 

superior. 

Na contemporaneidade, em função das políticas neoliberais, a educação superior 

tornou-se objeto de mercantilização, que não se restringe à esfera do ensino. As exigências do 

mercado de trabalho de uma mão de obra cada vez mais qualificada e a ausência de resposta 

do setor público a essas exigências abriram o caminho para a iniciativa privada no âmbito da 

educação, que, apesar dos objetivos de lucro, cumpre, muitas vezes, o papel que compete ao 

Estado, ou seja, a “democratização” do acesso à educação superior. Os grupos sociais mais 

desfavorecidos, que cursaram o ensino médio nas escolas públicas, são o público privilegiado 
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das universidades privadas. E este é um dos grandes paradoxos da Educação Superior no 

Brasil: os filhos das elites cursam as universidades públicas e os filhos dos mais 

desfavorecidos têm que pagar para ter o direito de acesso à universidade. 

Diante das ausências no âmbito da universidade dos saberes suprimidos, 

marginalizados e desacreditados, nascem novos modelos de educação superior que propõem o 

diálogo com diferentes áreas do saber decorrentes dos diversos lugares de enunciação. Ocorre 

que esses novos modelos são fontes alternativas à produção científica hegemônica e possuem 

o objetivo de uma transformação social emancipatória. 

Um dos modelos contra-hegemônicos de educação superior é o proposto por 

Boaventura de Sousa Santos – as Universidades Populares dos Movimentos Sociais (UPMS) 

– e surge como alternativa aos modelos universitários tradicionais, ou clássicos, que acabam 

por responder apenas às necessidades das elites. De acordo com Santos (2006, p. 156-157), 

o objetivo principal da UPMS é contribuir para aprofundar o 

interconhecimento no interior da globalização contra-hegemônica mediante 

a criação de uma rede de interações orientadas para promover o 

conhecimento e a valorização crítica da enorme diversidade de saberes e 

práticas protagonizados pelos diferentes movimentos e organizações. 

No âmbito dos novos modelos, surgem as novas universidades implementadas no 

Brasil nos últimos cinco anos que procuram responder às demandas dos países em 

desenvolvimento e possuem como foco o fortalecimento dos modos de resistência contra-

hegemônicos, como é o caso do universo de nossa pesquisa: a Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA). 

A educação brasileira é fruto de um contexto de colonização; processo que foi 

determinante (historicamente) para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países sul-

americanos. A cultura da América Latina tornou-se dependente do colonialismo intelectual, 

que acabou mercantilizando o conhecimento científico da universidade, distanciando-se da 

vida social pelo seu caráter elitista ou profissionalizante, como desenvolveremos no Capítulo I 

deste trabalho. 

Numa perspectiva pós-colonial, identificam-se as marcas que constituíram as bases do 

menosprezo e exclusão do colonizado no que se refere às questões de raça, etnia, sexualidade, 

entre outras, que se faziam presentes no discurso e na prática dos colonizadores. Todavia, 

todos os processos de colonização implicaram encontros e desencontros entre culturas 

diferentes que geraram o que muitos autores, entre os quais Canclini (2008), denominam 

hibridismo cultural. No entanto, sem querermos avançar nessa perspectiva, o hibridismo 
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cultural acaba por estabelecer uma predominância da cultura dos colonizadores, em 

detrimento das culturas colonizadas, quer em termos simbólicos, quer no que diz respeito à 

organização do trabalho e da economia e aos modelos de educação de qualquer nível de 

ensino. 

O objeto de estudo desta pesquisa é a problemática da inclusão da diversidade cultural 

e epistemológica na educação superior, especificamente, na Universidade que constitui o 

nosso locus de pesquisa – a UNILA. Utilizamos o conceito de inclusão porque entendemos 

que foram excluídas as culturas e as epistemologias dos oprimidos pelo totalitarismo 

científico moderno, atualmente neoliberal, que favorece o desenvolvimento dos países 

europeus e norte-americanos; por isso, utiliza-se aqui no texto o termo ocidentocêntrico 

proposto por Estermann (2013). 

Há novos modelos de educação superior que pretendem, precisamente, afirmar-se 

como anticoloniais. É possível a superação do processo colonial, a partir da tomada da 

consciência do modo como se constituiu esse modelo estruturado e imposto de saber. Trata-se 

de um projeto muito complexo, mas pelo qual é possível se tomar consciência da 

transformação das estruturas coloniais que imperam ainda nas bases do conhecimento e nas 

instituições que os promovem. Trabalhamos também com o conceito de diversidade por 

considerarmos, a partir do campo empírico de pesquisa e dos documentos analisados, que a 

UNILA tem como projeto institucional e pedagógico a promoção da diversidade cultural, 

numa perspectiva humanista, científica e tecnológica que leva em consideração o 

desenvolvimento latino-americano, sobretudo, dos países menos desenvolvidos. 

Na contemporaneidade, discute-se muito o multiculturalismo. No entanto, este 

conceito tem-se apresentado de modo algo polêmico. Ele é, sobretudo, uma perspectiva dos 

Estados em relação à diversidade cultural existente em cada uma das sociedades, assumindo, 

por isso, um sentido meramente descritivo, servindo para legitimar o monoculturalismo. Nesta 

perspectiva, não tem uma dimensão emancipatória nem dialógica, mas uma finalidade de 

legitimação da cultura dominante. Do ponto de vista da matriz institucional, o projeto da 

UNILA tem por finalidade a afirmação da diversidade cultural. Por isso, aponta para a 

asserção de uma visão multicultural e intercultural. Contrariamente à multiculturalidade 

descritiva, a perspectiva multicultural do projeto da UNILA é emancipatória no sentido de 

que propõe um movimento a favor da equidade cognitiva social, uma universidade para além 

de seus muros, que mantém o diálogo com os diferentes povos e culturas frequentadores de 

seu espaço. Considera-se, no entanto, que esse conceito adquirirá conteúdo se for 
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operacionalizado a partir de uma visão democrática multicultural e intercultural, utilizada 

como ferramenta para o processo de descolonização das mentes e dos saberes, buscando 

promover um diálogo entre as diversas culturas, a que Boaventura Santos (2010) denomina de 

“ecologia dos saberes”.  

Do ponto de vista do referencial teórico, considera-se que as epistemologias não 

eurocêntricas e, genericamente, as contra-hegemônicas são a base que fundamenta a nossa 

pesquisa, dado que o processo de colonização foi também uma imposição epistemológica que 

suprimiu as culturas e as epistemologias existentes nos países colonizados; supressão essa que 

impediu qualquer possibilidade emancipatória desses povos. O processo de colonização 

manifestou-se na estrutura curricular das universidades tradicionais, legitimando e 

reproduzindo as hierarquias sociais, o modo de produção econômica e um modelo de saber 

que privilegiou o conhecimento científico construído na modernidade ocidental. O saber 

difundido nas universidades apresenta-se compartimentado, fragmentado e especializado. 

Nesse sentido, os novos modelos de educação superior e, particularmente, aquele que nos 

ocupa, abrem novas possibilidades e alternativas aos modelos tradicionais. A 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são dimensões estruturantes da matriz curricular 

da UNILA, em oposição aos modelos tradicionais hegemônicos. 

Esta pesquisa enquadra-se nas reflexões e debates contemporâneos sobre a educação 

superior, tendo em vista a construção de modelos alternativos aos modelos eurocêntricos, que 

privilegiem uma produção de conhecimento fundamentada nos contextos sociais e na 

diversidade cultural e que respondam às necessidades e anseios das populações mais 

desfavorecidas. Os novos modelos de educação superior, nos quais se enquadra o nosso 

objeto de pesquisa, estão sustentados, do ponto de vista institucional, numa concepção 

democrática e emancipatória. Nessa perspectiva, as nossas referências teóricas são as que 

promovem o debate e a problematização da visão ocidentocêntrica, e dos modos sistêmicos e 

tradicionais de se pensar e se produzir conhecimentos que foram impostos aos países do Sul. 

Como já afirmado, a UNILA constitui o locus e o universo desta pesquisa. Sendo 

assim, no capítulo III faz-se a caracterização da instituição nos seus múltiplos aspectos. Do 

ponto de vista da origem do projeto, ela foi pensada como proposta de integração e 

internacionalização regional das universidades na América Latina e Caribe durante o Fórum 

de Educação Superior do Mercosul, no ano de 2006. Surgiu, primeiramente, o IMEA e, 

posteriormente, solidifica-se a ideia da formação de uma universidade integradora por 
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intermédio de uma comissão de implantação formada por especialistas em estudos sobre a 

América Latina e em Educação. 

A Universidade está situada em Foz do Iguaçu, no Paraná, por ser uma localização 

estratégica, pois é a região da tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, facilitando 

a integração dos diferentes povos e de suas culturas. 

A Universidade possui uma vocação solidária, tendo como missão a integração dos 

povos latino-americanos e caribenhos, ao propor a democratização e intercâmbio do 

conhecimento, imprescindível para a consolidação de sociedades mais justas do ponto de vista 

social e cognitivo. 

No que diz respeito à distribuição de vagas, a UNILA oferece 50% aos estudantes da 

América Latina e Caribe e outras 50% aos estudantes do Brasil. Os processos de seleção 

seguem a lei de cotas que dá prioridade aos estudantes vindos de escolas básicas públicas, e 

são conduzidos por bancas internacionais designadas pelo Conselho Superior da 

Universidade. A proposta da UNILA é, numa perspectiva interdisciplinar, e por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão, promover níveis de ensino de alto padrão. Em síntese, é 

feita uma descrição do Regimento Geral da Universidade, pois é este que organiza e disciplina 

os órgãos da instituição e definem a sua dinâmica administrativa e pedagógica. 

Nas suas matrizes curriculares identifica-se a presença de três disciplinas que são 

comuns a todos os cursos de graduação das diversas áreas: “Fundamentos de América 

Latina”, “Metodologia: Epistemologia e Filosofia” e “Estudo de Línguas”. Essa proposta 

nasceu da necessidade de nivelar o conhecimento entre estudantes de diferentes origens 

culturais. 

O Capítulo IV justifica e fundamenta a abordagem e o percurso metodológico 

utilizados  na pesquisa, que é de natureza qualitativa. Pretende-se, a partir dos documentos 

institucionais e do discurso dos atores que entrevistamos, compreender o contexto 

sociocultural de emergência da Universidade da Integração Latino-Americana, os princípios e 

fundamentos epistemológicos e políticos da sua matriz institucional e as propostas de 

integração da diversidade cultural e epistemológica nas suas matrizes curriculares. 

Como ferramenta de pesquisa, é utilizado o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que 

nos permitiu, a partir dos depoimentos dos entrevistados, extrair de cada um deles as ideias 

centrais relacionadas às categorias que selecionamos. O sentido era o de respondermos ao 

problema de pesquisa que nos orientou: Como, do ponto de vista institucional e da 



23 
 

 
 

organização curricular, se pensou a inclusão da diversidade cultural e epistemológica na 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana? 

O DSC descreve as ideias presentes enquanto Representações Sociais, em 

forma discursiva, de modo a revelar seus conteúdos ideativos, bem como os 

argumentos e justificativas nelas presentes (LEFEVRE, 2012, p. 48). 

Para além dos depoimentos coletados, sujeitos a uma análise discursiva, analisam-se 

todos os documentos disponíveis – legislação, projeto político pedagógico, matrizes 

curriculares, projeto de desenvolvimento institucional regimento interno, regimento geral –, 

tendo em vista a compreensão do fenômeno da inclusão da diversidade cultural e 

epistemológica do ponto de vista institucional e do discurso dos sujeitos de pesquisa. Dado 

que todo discurso é construído historicamente e em função dos contextos, a análise do 

discurso dos entrevistados permitiu-nos entender a dimensão política e ideológica, implícita 

ou explícita, nos diversos discursos, como nos explica Thomas Herbert (2012, p. 28): 

Os conteúdos ideológicos existem, dissemos, em continuidade com as 

práticas técnica e política: o segredo que cerca a ideologia e que nos 

propomos a examinar tem, então, alguma coisa a ver com as próprias 

práticas, em seu desenvolvimento próprio e em suas relações recíprocas. 

Diante dessa perspectiva, compreende-se que, pela interrogação das próprias práticas 

políticas e pedagógicas, se atingirão resultados intermediários que podem contribuir para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

No Capítulo V analisam-se, de acordo com as técnicas referidas anteriormente, todos 

os dados coletados, quer nas entrevistas, quer nos documentos institucionais que pesquisamos. 

Os dados são coletados em função de um conjunto de formações discursivas, segundo Orlandi 

(2005, p. 42), “determinadas pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-

histórico em que as palavras são produzidas”. Decidimos trabalhar, do ponto de vista 

analítico, com as seguintes formações discursivas: Inclusão da diversidade cultural e 

epistemológica; Obstáculos à inclusão da diversidade cultural e epistemológica; Processo de 

Internacionalização; Processo de Interdisciplinaridade; Matriz Institucional. 

Como a metodologia da pesquisa foi pensada de acordo com uma abordagem 

qualitativa – norteada pela representação social e política –, os referenciais teóricos que 

sustentam a pesquisa foram buscados nas categorias ontológicas e epistemológicas dos 

autores inseridos no universo das epistemologias contra-hegemônicas. Estes têm desenvolvido 

fundamentos, métodos e técnicas de abordagem da educação superior sob o olhar da teoria 
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crítica e contra-hegemônica, e dentre eles se destacam Aníbal Quijano, Boaventura de Sousa 

Santos, Immanuel Wallerstein, José Eustáquio Romão, Manuel Tavares, Paulo Freire, W. 

Mignolo, J. Estermann, entre outros. 
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CAPÍTULO I 

MODELOS TRADICIONAIS E POPULARES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Para compreendermos os novos modelos de educação superior, especificamente a 

inclusão da diversidade cultural e epistemológica na Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana, é preciso fazer uma breve análise descritiva sobre as bases que sustentam 

os modelos tradicionais de ensino superior, assim como os processos de reforma e alguns 

aspectos dos modelos emergentes e alternativos das denominadas universidades populares, 

que apresentam algumas características mescladas com as políticas de reforma neoliberais das 

instituições de ensino superior, como inclusão,  integração e diversidade. 

1.1.  Modelos  humboldtiano e napoleônico de universidade 

A universidade moderna é originária da organização da Universidade de Berlim, em 

1808, como é apresentado no texto de Humboldt (1997) sobre a Organização Interna e 

Externa das Instituições Científicas Superiores em Berlim. 

No modelo Humboldtiano de Universidade, quanto maior a independência das 

universidades dos interesses econômicos, materiais e político-sociais, mais eficazes são seus 

propósitos, pois a busca do conhecimento, assim como a sua preservação e difusão, poderá ser 

concretizada. O “espírito de universidade”, configurado por Humboldt, apresenta duas tarefas 

primordiais: por um lado, promove o desenvolvimento científico e, por outro, o compromisso 

com a formação intelectual e moral da nação. No entanto, nessa etapa a instituição é 

caracterizada pela combinação inovadora da ciência objetiva e da formação subjetiva. Ao dar 

o exemplo do que a universidade deveria promover, Humboldt deixa claro que sua finalidade 

é o enriquecimento moral da Nação e do indivíduo. 

Entre os princípios defendidos por Humboldt, estabeleceu-se que toda universidade 

deveria contribuir para o bem público e para o bem da nação. Embora tenha sido um projeto 

de universidade que, ao mesmo tempo, se adequava ao novo tempo e se projetava para além 

dele, o projeto, como planejado, teve pouca duração. De modo contraditório, esse projeto é 

uma grande referência para a construção da universidade moderna. 

O modelo Humboldtiano não é o único na modernidade; o modelo francês, 

napoleônico, também teve grande influência em vários países europeus e latino-americanos, 
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mas não foi um modelo de excelência científica ou moral, pelo seu relevo utilitarista, 

pragmático, funcionalista e profissionalizante. 

Fundamentalmente, a proposta formulada por Humboldt, de modo geral até hoje, tem 

sido defendida como um modelo que proporciona à universidade a sua especificidade, ou seja, 

uma universidade vocacionada para a formação humanística e científica e para a pesquisa, 

estabelecendo a relação entre ensino e pesquisa; a autonomia e a liberdade da administração 

da instituição e da ciência que ela produz; a relação integrada, porém autônoma, entre Estado 

e universidade. 

O marco da universidade moderna foi a associação programática entre ensino e 

pesquisa. O terceiro elemento do tripé, a extensão, apareceu mais tarde, com o modelo da 

universidade norte-americana. 

No Brasil, a caracterização de uma instituição como universidade, considerando os 

três elementos do tripé (ensino, pesquisa e extensão), foi instituída somente a partir da 

Reforma Universitária de 1968, na Lei n. 5.540/68. 

Os modelos referidos, humboldtiano e napoleônico, estruturam-se de acordo com duas 

perspectivas filosófico-sociológicas: uma idealista e, outra, funcionalista. Na concepção 

idealista, a universidade procura manter viva a “ideia de universidade”, sustentando uma 

formação universitária orientada para uma perspectiva de educação geral voltada: ao 

desenvolvimento do intelecto; à unidade do ensino e da pesquisa; à preservação da liberdade 

acadêmica, para que a pesquisa seja a busca da verdade – um verdadeiro direito da 

humanidade – em toda parte, sem ser constrangida pelas forças de poder político ou da 

sociedade civil; e à autonomia na constituição das normas de organização institucional, 

curricular e administrativa. 

Já a concepção funcionalista possuía outros propósitos para a universidade e outra 

forma de vinculá-la à sociedade e ao governo. Aspirava a uma universidade cuja missão era 

voltada para as necessidades sociais, com a função de servir a nação e a finalidade de ser de 

utilidade coletiva, sociopolítica e socioeconômica. Na perspectiva funcionalista, a 

universidade é tida, principalmente, como uma instituição instrumental de formação 

profissional. Esse modelo foi desenvolvido na França e nos países socialistas. 

A grande diferença entre as duas matrizes apresentadas é o modo como estão 

estruturadas e como concebem a universidade e as suas funções. Para Humboldt, o exercício 

da autonomia e da liberdade era matéria constitutiva das mais importantes; tal exercício pôde 

determinar a compreensão e a extensão da autonomia que a universidade deveria ter. 
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Humboldt entendia que a autonomia deveria ser total, estando desprendida de força 

externa, pois apoiava a ideia de que a universidade deveria se manter como uma instituição 

acima dos interesses do Estado, da religião ou de qualquer outro poder político ou econômico. 

Somente uma universidade livre e autônoma poderia, para ele, ser capaz de proporcionar base 

suficiente à ciência para contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

A ciência produzida pela pesquisa é, para Humboldt, um exercício próprio da 

instituição, pois faz parte da formação moral. Alguns autores, como Derrida (2003), enfatizam 

que o horizonte da responsabilidade e da legalidade está na origem e na organização das 

universidades. Desse modo, a Universidade de Berlim inaugurou um novo projeto de relação 

entre a investigação e o ensino que estava prestes a ser instalado em várias universidades 

americanas, no final do século XIX. O que foi desaprovado por alguns autores, como 

Newman, que conferia à universidade um fim específico: o ensino. Humboldt influenciou a 

ideia de liberdade de John Stuart Mill em On Liberty, um dos mais importantes ensaios 

oitocentistas. A concepção de autonomia das universidades ante ao Estado, bem como o 

conceito de educação liberal, se consolidou no universo da expressão inglesa. 

De acordo com a perspectiva de Nietzsche (2002), na contramão do projeto kantiano 

que está na base do modelo humboldtiano de universidade, esse modelo acabou por se 

degradar pelo desencanto em relação à universidade alemã. Ainda de acordo com Nietzsche, a 

decadência do espírito alemão revelou-se na diminuição do ato de pensar, fato que teve 

repercussões na universidade. 

O imaginário humboldtiano difundido na esfera anglo-americana demonstrava a perda 

da competência renovadora no que diz respeito à pesquisa, institucionalmente mensurada, que 

estabelecia a produção das universidades ordenada pelo império alemão. O modelo profícuo, 

que enaltecia a articulação entre o ensino e a pesquisa e persistia na independência da 

universidade em relação ao Estado, parecia instalado nas rotinas de renovação do saber e do 

serviço público. Tendo em consideração os aspectos negativos e positivos do modelo de 

educação e ensino superiores a que nos referimos, ele influenciou os modelos 

institucionalizados no Brasil e em muitos países da América Latina. Pode dizer-se que a 

importância atribuída à dimensão de pesquisa e à sua relação com o ensino é uma herança do 

modelo humboldtiano, tal como a tendência à disciplinarização, compartimentação do saber e 

departamentalização que ainda caracterizam a maior parte das universidades atuais brasileiras.  
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1.2. Influências das Reformas de Córdoba na instituição universitária 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) assume o 

compromisso, no seu projeto político-pedagógico, com o destino das sociedades latino-

americanas, cujas raízes estão referenciadas na herança da Reforma Universitária de Córdoba 

(1918). Contudo, com uma perspectiva futura voltada para a construção de sociedades 

sustentáveis no século XXI, fundada na identidade latino-americana, na sua diversidade 

cultural e orientada para o desenvolvimento econômico, a justiça social e a sustentabilidade 

ambiental. 

Iniciaremos nossa discussão fazendo um resgate histórico da Reforma Universitária de 

Córdoba, com a finalidade de compreender esse período e essa perspectiva de construção 

sustentável que encontramos nas propostas da UNILA e que consideramos ter havido 

influência da referida reforma. 

A Reforma Universitária de Córdoba é um marco na história da universidade latino-

americana. Anteriormente à sua reforma, a universidade possuía um forte modelo colonial 

vinculado à formação da elite intelectual, que era anterior ao modelo humboldtiano. Nos 

finais do século XIX e início do século XX, Córdoba era uma cidade que mantinha as 

características do período colonial e forte ligação às perspectivas jesuíticas no nível do ensino 

e uma resistência às mudanças, que marcavam o conservadorismo na cidade e na 

universidade, antes da primeira guerra mundial. 

No século XIX, sob a influência do liberalismo, Córdoba preservava a sua tradição e 

resistia às transformações. A liberdade de cátedra garantia o exercício da docência; em 

contrapartida, ela representava a perpetuação da oligarquia local, o que não incluía o debate 

intelectual nem o mérito, os quais, afinal, deveriam ser os critérios defendidos por uma 

instituição de ensino superior. As cátedras eram quase “hereditárias”, já que dominadas por 

“ilustres” que se instalavam no campo universitário, utilizando métodos dogmáticos de ensino 

e buscando privilégios políticos na principal cidade argentina da época. 

Podemos verificar no jornal El Manifesto de la Gaceta Universitaria de Córdoba que 

os estudantes manifestaram o seu descontentamento antes da eclosão do movimento de 1918, 

que reconfigurou as antigas formas de dominação imperiais. Houve interferências do clero nas 

atividades acadêmicas, pois estas se direcionavam para objetivos diferentes daqueles 

delineados e defendidos pela Igreja e que não tinham aceitação numa sociedade republicana. 

As manifestações estudantis chegaram a Córdoba justamente em 1918, como luta contra o 

caráter ainda livresco e medieval do ensino superior. Com a Reforma de Córdoba chega ao 
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fim uma concepção de universidade que tinha, por um lado, o seu núcleo teórico no 

dogmatismo pedagógico e, por outro, a elitização no que diz respeito ao acesso. A referida 

reforma pretende pôr fim a essa elitização e abrir a universidade a outros públicos a quem, 

tradicionalmente, era vedado o acesso. 

Chega ao fim uma concepção de universidade dogmática e excludente, ao estender seu 

acesso a um público amplo que pudesse frequentar as aulas. É o que refere Luna (2003, p. 95), 

nos seguintes termos, quanto à cronologia dos acontecimentos: 

A administração fechou a Universidade no dia 2 de abril sem contemplar 

nenhuma demanda do corpo discente, como a reabertura do internato e a 

mudança no sistema de cátedras. Os estudantes tomaram as ruas da cidade 

em frequentes protestos. Em Buenos Aires foi criada a Federação 

Universitária Argentina (FUA), agregando os estudantes de todo país em 

torno das demandas expostas em Córdoba. O presidente Hipólito Yrigoyen 

decretou a intervenção na Universidade no dia 11 de abril de 1918. A 

intervenção presidencial ocorreu, além da pressão estudantil, pela simpatia 

que o governo eleito em 1916 tinha entre as classes médias argentinas e 

como forma de romper o conservadorismo atribuído às oligarquias agrárias 

que assistiam à perda de poder político, após a criação da Lei Sáens Peña 

(1912), que estabelecia o sufrágio universal e secreto. Os estudantes da FUA 

encontraram o presidente para apresentar suas reivindicações e receberam o 

apoio do mandatário que afirmou, na ocasião, que a Argentina vivia um 

“tempo novo” e a “Universidade deveria nivelar-se com o estado de 

consciência alcançado pela República”. 

A Universidade de Córdoba foi reorganizada no âmbito do paradigma liberal; os 

estudantes perceberam que as mudanças não tinham estabelecido, de fato, uma democracia 

universitária, nem uma mudança em relação às estruturas internas de poder. O movimento de 

Córdoba nos permite perceber os desafios e as instabilidades ocorridas nas universidades 

latino-americanas. 

O movimento estudantil teve grande importância, mas não esgota as potencialidades 

da reforma universitária de Córdoba. Sem menosprezar o movimento estudantil, a aceleração 

dos processos de urbanização e modernização, assim como a imigração, no início do século 

XX, contribuíram, também, para a emergência da Reforma. 

Os efeitos da primeira grande guerra no ensino superior, sobretudo na América Latina, 

centram-se no anti-imperialismo europeu, na luta pela defesa da autonomia universitária, na 

exigência de mudanças no processo de ensino e de docência. Os países latino-americanos 

levantam bandeiras em defesa da autonomia universitária, da mudança no processo de ensino 

e de docência, da democratização da universidade, tanto em sua gestão quanto na garantia da 

permanência e participação de estudantes de todos os grupos sociais. 
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Conforme El Manifesto de la Gaceta Universitaria de Córdoba (1918), a bandeira da 

defesa da autonomia se alargou pela América Latina no ano de 1918, atacando as cátedras, 

preconizando a liberdade universitária e a reorganização da universidade. Portanto, esse foi 

um período muito importante para o estudo e a análise do ensino superior na América Latina, 

pois, por meio dessa Reforma, houve inserção social e democrática das demandas na 

universidade. Na medida em que o conhecimento não mais estava limitado aos centros 

acadêmicos que se passou a contar com a coparticipação dos estudantes na estrutura 

administrativa; com a participação livre nas aulas; com a extensão da universidade para além 

dos limites e da difusão da cultura universitária; com a criação de uma assistência social aos 

estudantes e, enfim, com autonomia universitária, o espaço da universidade passou a ser 

aberto para a população. Esses primeiros passos abriram, nas décadas seguintes, novos 

horizontes às universidades. 

1.3. Reforma do ensino universitário na Convenção de Bolonha 

A reforma do ensino universitário na Convenção de Bolonha, de 19 de junho de 1999, 

permitiu que na América Latina, se retomasse o debate acerca da construção de uma 

universidade de integração. Isso redundaria na construção da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA), num processo de ampliação do ensino superior que 

passou a ter em vista a educação como cooperação e desenvolvimento para o reforço de 

sociedades mais estáveis. 

No âmbito da construção do modelo de universidade da modernidade, o conhecimento 

científico, construído a partir do final do Século XVI, apresenta-se como a única visão 

epistemológica que configura a dimensão formativa e informativa ao nível da educação 

superior. O modelo de racionalidade moderna, pré-definido pelo conhecimento científico, 

determina a própria concepção de conhecimento ao nível das humanidades e também a 

dimensão pedagógica.  

O Tratado de Bolonha (1999) pôde estabelecer uma linha de ruptura com o modelo 

tradicional de universidade, sem descurar os domínios científico, político, pedagógico e 

social. A proposta de uma organização por ciclos significa a inexistência de rupturas entre os 

graus acadêmicos no nível da educação superior, ou seja, entre graduação, mestrado e 

doutorado; por outro lado, a convenção de Bolonha contribuiu para a abertura da universidade 

a grupos sociais historicamente excluídos do ensino superior, ou seja, democratizou o acesso a 

esse grau de ensino e educação. Mas contribuiu também para o processo de 
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internacionalização das universidades, promovendo a mobilidade de estudantes e professores 

entre universidades de diversos países e para a transnacionalização da pesquisa científica. 

O Tratado de Bolonha introduz também inovações no nível pedagógico, eliminando as 

relações tradicionais entre professor e aluno, transformando as relações com o conhecimento e 

os processos de avaliação. Um pouco na linha da pedagogia freiriana, os estudantes são 

coprodutores do conhecimento. Do ponto de vista das novas tecnologias, ao serviço da 

construção do conhecimento e das aprendizagens, o processo de Bolonha inaugura um novo 

paradigma: as novas tecnologias são ferramentas fundamentais para a pesquisa científica. Do 

ponto de vista sociocultural, abre espaço para inclusão de novos públicos, originários de 

culturas diversas, com backgrounds diferenciados, o que cria novos desafios à universidade 

no que diz respeito à definição da qualidade de ensino e de educação superiores em função de 

uma perspectiva multicultural e intercultural. Apesar das dificuldades processuais de 

implementação integral de todas as diretrizes da convenção de Bolonha, ela constitui um 

processo irreversível no lançamento das bases estruturais de um ensino superior integrado. 

1.4. Universidade no século XX 

É importante caracterizarmos a universidade no século XX, pois esse foi um período 

em que a presença do capital privado no setor se acentuou em larga medida e, por conta disso, 

surgiram movimentos de universidade antagônicos aos organismos multilaterais e que 

propuseram reformas ao longo do período. As reformas não podem ser analisadas 

simplesmente como informações tendentes a novas práticas, elas podem ser percebidas como 

parte de um plano estratégico das instituições em seu processo de modernização. 

Temos de levar em conta a crise do capitalismo real, pois o processo educacional 

passa a ser resultado dos processos de valorização do capital, porque não é a educação que 

produz a riqueza; é a riqueza que proporciona condições educacionais. 

A reorganização do capitalismo à escala global marcou ainda mais a relação entre o 

mundo do trabalho e a universidade. A educação superior que, tradicionalmente, se propunha 

a promover valores ligados à “alta cultura”, passou a ser também voltada para o mundo do 

trabalho e para a formação de quadros profissionais e dirigentes. No século XX, as principais 

finalidades da universidade eram o ensino, a investigação e a prestação de serviços. Como 

afirma Santos (2000, p. 188): 

Apesar de a inflexão ser, em si mesma, significativa e de se ter dado no 

sentido do atrofiamento da dimensão cultural da universidade e do 



32 
 

 
 

privilegiamento do seu conteúdo utilitário, produtivista, foi sobretudo ao 

nível de políticas universitárias concretas que a unicidade dos fins abstratos 

explodiu numa multiplicidade de funções por vezes contraditórias entre si. 

Na América Latina, foi somente depois da independência dos países da região que 

houve expressiva expansão do ensino. A partir daí, emergiram ondas de modernização no 

final do século XIX e início do XX induzidas pelas oligarquias progressistas, com a expansão 

do capitalismo e da democracia, ao lado do crescimento urbano e do início do processo de 

industrialização, que, no caso latino-americano, foi muito delongado. 

O atraso no desenvolvimento da industrialização, no caso brasileiro, contribuiu para 

que esses movimentos não conseguissem alcançar a modernidade europeia. É evidente que a 

modernização e a democratização não são semelhantes entre todos os países da região da 

América Latina e Caribe. Em termos globais a renovação experimental científica e a 

democratização cultural são privilégios de uma pequena minoria. 

Em termos de comparação, se tomarmos em consideração o caso do Chile, Canclini 

(2003) refere que na década de 1930 somente 10% dos estudantes de ensino secundário eram 

admitidos nas universidades. Então, podemos ter uma ideia de como a expansão da 

democracia e da modernidade ficaram restritas somente a um estrato elitizado da população 

na maioria dos países da América Latina. 

Foi a partir da modernização de tipo ocidental que a universidade como instituição foi 

sendo dominada pelo corporativismo e pela mercantilização. Nos últimos decênios do século 

XX, a universidade embarcou no projeto político neoliberal. Em relação a esse aspecto, 

Romão (2013, p. 95) nos explica que esse projeto 

imperou soberanamente nos sistemas nacionais de educação da América 

Latina, apesar das poucas vozes da resistência que se faziam ainda ouvir em 

alguns poucos nichos das universidades nacionais. […] no subcontinente 

latino-americano e no Brasil, implantando a lógica do mercado no universo 

da educação, cujo imperativo mais impactante foi (e continua sendo) a 

vinculação da remuneração e da progressão funcional docente à 

produtividade. 

No entanto, percebemos a transformação que ocorreu em grande parte do mundo ao 

lado da implantação de “sistemas nacionais de exames”: avaliações estruturais, 

classificatórias, meritocráticas. Como afirma Romão (2013), é uma forma “diabólica” que a 

hegemonia encontrou para universalizar a ideia de que nem todos possuem competência para 

atingir os benefícios que os processos civilizatórios propiciam. 
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Entre tantos conflitos, a universidade, atualmente, tenta equalizar a educação 

humanística e a formação profissional dos estudantes. Ao pensarmos a universidade não a 

dissociamos do universo do trabalho, ao contrário, é notória a comunicação entre ambos. No 

que se refere à relação entre universidade e mundo do trabalho e às transformações ocorridas 

no seio do “mundo ilustrado”, Santos (2000, p. 198) afirma: 

A resposta da universidade a esta transformação consistiu em tentar 

compatibilizar no seu seio a educação humanística e a formação profissional 

com o reforço da centralidade na formação da força de trabalho 

especializada. Esta resposta, plenamente assumida nos anos sessenta, trouxe 

consigo, como já referi, a diferenciação interna do ensino superior e da 

própria universidade. Ao lado das universidades “tradicionais” surgiram ou 

desenvolveram-se outras instituições especificamente vocacionadas para a 

formação profissional, mantendo graus diversos de articulação com as 

universidades. 

A acentuação da dicotomia educação-trabalho é esclarecida por Boaventura em dois 

níveis. No primeiro, o pesquisador destaca que o ato de sequência, em relação ao trabalho 

após a educação, “pressupõe uma correspondência estável, entre a oferta de educação e a 

oferta de trabalho, entre titulação e ocupação”. No segundo, “a própria concepção de trabalho 

tem vindo a alterar-se no sentido de tornar mais tênue a ligação entre trabalho e emprego, 

fazendo com que o investimento na formação deixe de ter sentido” (SANTOS, 2000, p. 197). 

De fato, ocupando ainda hoje o trabalho a centralidade na vida das pessoas e estando a 

produtividade condicionada ao trabalho, as universidades passaram a enfatizar a dimensão 

profissionalizante e, como tal, a relação com o mundo do trabalho. 

Em face da vocação tradicional da universidade, proposta, por exemplo, pelo modelo 

humboldtiano, que anteriormente descrevemos, parece haver alguma contradição perante a 

nova dicotomia educação-trabalho. Todavia, o surgimento dessa dimensão permite-nos 

compreender melhor o cenário político-cultural em que se situa a universidade. No seu 

interior, surgem contradições que geram diversas crises, entre elas: a crise institucional, a 

crise hegemônica e a crise de legitimidade, na medida em que descaracterizam 

qualitativamente o trabalho do intelectual ao promover a sua expansão quantitativa. Na crise 

de hegemonia, a universidade centra seu foco na produção cultural em um nível intelectual 

extremamente avançado, o que tende a afasta-la do debate público. 

Conforme aumenta a fragmentação do sistema universitário, resultante também das 

privatizações, ocorre a desvalorização dos diplomas. As universidades, por sua vez, foram-se 

multiplicando com base em processos de estratificação e massificação. Houve uma crescente 
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ampliação dos setores técnico-profissionalizantes e dos setores profissionais tradicionais. 

Romão (2013, p. 94) refere que: 

Foi criado o mito da incompatibilidade absoluta entre massificação e 

qualificação na Educação Superior na maioria dos países do mundo 

capitalista. Este ainda é o argumento que sustenta o elitismo da universidade, 

como se toda formação humana não fosse adequadamente desenvolvida em 

nível superior. Diante deste mito, cabe indagar (i) Por que somente uma 

minoria pode ter acesso aos processos e aos produtos do que há de melhor 

no “banquete civilizatório”? (ii) Por que a maioria da humanidade deverá ser 

condenada ao trabalho pesado, às atividades manuais, mecânicas, repetitivas, 

em suma, às tarefas mais desumanizantes? Somente uma sociedade 

dominada por uma visão de mundo que tem como ponto de partida e que 

exibe em seu frontispício o individualismo pode defender a superioridade 

gnosiológica (vanguardismo) e política (elitismo) de um grupo minoritário. 

O ensino superior, no mundo ocidental, destinado às minorias, deparou com grandes 

dificuldades impostas por teorias que tornavam inoportuna sua universalização. De acordo 

com os apontamentos de Romão, desde a sua criação a universidade sempre se manteve 

presente criticamente, resistindo contra a ignorância, a intolerância, o obscurantismo e outras 

formas de violência. 

Ao nos remetermos à história das universidades, apesar das enormes rupturas, é 

possível compreender a herança cultural do Ocidente, no funcionamento das sociedades. Em 

cada época se fez necessário resolver a questão da preservação do saber, da integração e da 

inovação, considerando as necessidades emergentes de cada período. 

O ensino superior se tornou importante como instituição, de modo global, na metade 

do século XX, sob forte influência europeia. Houve um processo de modificação no interior 

das instituições, ou melhor, um “processo de modernização” implicando a massificação e 

democratização de ensino que contribuiu para o aumento do número de estudantes. 

Na América Latina, a visão do papel social da universidade é bem singular: ela tem 

um propósito social de inclusão e democratização do acesso, apesar de se apresentar, em 

grande parte, condicionada pela visão eurocêntrica de ensino e de ciência. A educação latino-

americana foi engendrada em um modelo de formação de cidadania subalterna; que significa 

que a educação, aparentemente, está voltada para uma formação cidadã, mas em contrapartida 

submissa aos padrões coloniais. Streck & Moretti (2013, p. 35) nos explicam que, 

Entende-se que nossa educação parece estar presa ao seu destino de formar 

para a cidadania menor ou para a não cidadania, ou seja, está como que 

enredada sob uma forma de cidadania subalterna. A colonialidade é um dos 

elementos que constituem o padrão mundial do poder capitalista, que no 
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contexto de convergências de crises (econômica, ambiental, de 

representação política) sustenta a imposição de um determinado tipo de 

classificação social que opera nos planos materiais e subjetivos. 

O processo de descolonização deixa o colonizador, de certo modo, em grande 

vantagem; o colonizado, mesmo em liberdade, acaba dependendo cultural, econômica e 

intelectualmente do seu colonizador. Na América Latina, há uma resistência contra-

hegemônica, que busca a “superação da colonialidade pedagógica” a partir de um pensamento 

emancipador sustentado nos pressupostos filosóficos e epistemológicos da teologia da 

libertação e no pensamento de Paulo Freire. 

Diante de um ensino superior com finalidades estritamente produtivistas, percebemos 

que a universidade latino-americana ainda possui traços fortes eurocêntricos, remanescentes 

da cultura hegemônica. Apesar da expansão nos dias atuais e da ampliação do acesso, 

qualitativamente o ensino superior ainda está restrito às elites sociais, e são elas quem dão 

seguimento às culturas coloniais. 

As últimas décadas do século XX foram, grosso modo, marcadas por profundas crises, 

na maioria dos países, de ordem social, democrática, econômica e política, muitas delas 

provocadas por uma ordem global que afetam fortemente os países da América Latina. Estes, 

em termos geoeconômicos e geopolíticos, situam-se na periferia do capitalismo, por conta de 

sua dependência econômica e dos processos políticos de caráter neocolonial. Nesse contexto, 

as universidades latino-americanas vivem em um confronto complexo, numa dupla dimensão: 

aumentam-se as exigências da sociedade, ao mesmo tempo em que o Estado limita os recursos 

direcionados para a universidade. 

A instituição universitária, edificada e associada ao mundo ocidental no aspecto 

funcional de organização, é impermeável, rígida e avessa às mudanças. As crises resultantes 

dos processos de transformação social podem também ser entendidas pelos contextos dos 

processos de desestruturação econômica e política. As crises resultam do modo de produção 

econômica, de caráter capitalista, e da ideologia que o sustenta. Conforme a perspectiva de 

Romão (2013, p. 92): 

O que está em crise é o modo de produção específico, uma formação social 

histórica e uma teoria singular que lhes dá sustentação ideológica. Não é a 

ciência que está em crise, mas um tipo de ciência, formulada pelos 

intelectuais orgânicos de uma formação social que entrou em uma fase 

crítica, ou de transição para outro tipo de sociedade. 
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Não é o mundo que se encontra em crise, conforme professam as sociedades 

hegemônicas, que dão continuidade à ordem colonizadora. A crise existe no interior de uma 

sociedade mundial em transição, e a universidade é o reflexo de um processo que, 

tendencialmente, reproduz a sociedade dominante, suas hierarquias, seu modelo de ciência, de 

verdade e de conhecimento. Ao analisarmos os últimos decênios do século XX, observamos 

que a expansão da mundialização do capital e a queda do socialismo desestabilizaram 

algumas instituições de formação social. 

Santos (2011) deixa claro que a universidade está inflexionada em si mesma, em seus 

privilégios culturais e conteúdos utilitários e produtivistas. Esses fatores contribuíram para 

uma explosão da contraditória multiplicidade de funções que surge da ofensiva neoliberal no 

quadro da educação superior, como discutiremos em seguida. 

1.5. Educação superior no quadro do neoliberalismo 

Nas últimas décadas, na maioria dos países da América Latina, considerada por muitos 

periferia do capitalismo, a ordem social, democrática, econômica e política foi marcada por 

profundas crises, e delas emergiram novas exigências à economia e ao Estado. Ante a 

demanda da dita sociedade do conhecimento e da etapa da globalização neoliberal, as 

universidades passam a ser pressionadas a operar transformações. 

As mudanças impostas à universidade são provocadas pela transferência dos papeis do 

Estado, em diversos setores. No campo educacional, o Estado é provedor dos subsídios que 

proporcionam os serviços sociais referentes à saúde, à educação, à segurança. E também 

controlador, com um expressivo aumento da sua presença como avaliador e controlador dos 

interesses hegemônicos da globalização neoliberal. 

As reformas ocorridas no Estado, por influência das políticas neoliberais, seguem 

regras mundiais das leis de mercado, que estão de acordo com os interesses das empresas 

privadas. Nesse sentido, as mudanças seguidas na educação superior na América Latina são 

mediadas pelas autoridades dos organismos multilaterais de crédito, nomeadamente FMI – 

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, OCDE – Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, 

OMC – Organização Mundial do Comércio e OEA – Organização dos Estados Americanos. 

As agendas políticas no âmbito educacional provêm de entidades internacionais que definem 

os parâmetros e critérios de “desenvolvimento” sem ter em consideração as especificidades de 
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cada um dos países e os interesses das comunidades. Por isso, genericamente, a educação 

superior mantém uma dimensão elitista que resiste à democratização. 

Seguindo as exigências das políticas de reforma houve, nos diferentes países latino-

americanos, consequências expressas na redução de financiamento da educação superior 

pública, a respeito do duplo desafio referente à explosão da demanda e da pressão universal 

pela qualidade do sistema. As discussões no terreno da educação da América Latina são 

marcadas por conflitos políticos. Daniel Suárez e Pablo Gentili (2004) mostram referências 

críticas ao reunir estudos que problematizam as relações entre as reformas e os conflitos no 

palco da educação, que são reféns das políticas de privatização.  

Nesse quadro global de privatizações há a privatização direta, que abre campo para a 

iniciativa de empresas comerciais e de serviços, e a privatização indireta, que introduz nos 

mecanismos de administração e gerenciamento corporativo-empresarial os princípios  

definidos e determinados pelo mercado. A etapa da mundialização do capital controla e reduz 

gastos públicos, ao mesmo tempo que os governos nacionais proclamam, por meio de seus 

porta-vozes, a garantia de alguns direitos sociais; porém, não contribuem para a evolução da 

educação, que se encontra aparentemente estagnada. O processo dos conflitos é dinâmico, 

pois os protagonistas constroem práticas educativas e reivindicativas significativas contra a 

deterioração do sistema educativo público. Na perspectiva de Suárez e Gentili (2004), essas 

lutas organizam-se no âmbito de uma estrutura capitalista do trabalho. 

A democracia ainda está em fase de construção, não sendo possível aprofundá-la sem 

a efetiva participação das vozes sociais necessárias à formação dos direitos supostamente 

comuns a todos. O neoliberalismo defendeu absoluta liberdade de mercado, restringindo a 

atuação do Estado aos aspectos econômicos, repassados pelo FMI e pelo Banco Mundial, no 

intuito de disciplinarem a reforma tributária, a abertura comercial, a privatização de setores 

estatais, os juros de mercado, conforme refere Carlos Bauer (1994). Muitas das reformas 

educacionais estão fundamentadas nos grandes princípios neoliberais de submissão à lógica 

do mercado e serviço comercial; princípios estes regulados pelo Estado que, por sua vez, é 

refém das leis do mercado. Isso faz com que a educação perca o seu caráter de bem público e 

passe a assumir um caráter de bem mercadológico. O legado hegemônico estabelecido pelos 

Estados Unidos na década de 1990 passou a entrar em declínio nos governos diante das 

dívidas causadas pelas novas formas de mercado estabelecidas pelas políticas neoliberais. 

Na educação superior não é novidade a acentuada disputa pela concentração de poder 

das elites nas universidades, que perdem sua excelência de caráter qualitativo e assumem o 
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embate de caráter simbólico em relação ao status (não importando o conteúdo nem a 

qualidade). O século XX foi um período em que o capitalismo se acentuou; por conta disso, 

surgiram movimentos antagônicos no interior da universidade que propõem reformas 

institucionais de caráter organizativo e no domínio dos currículos e do ensino. O capitalismo, 

na dimensão individualista norte-americana, foi-se afirmando como um novo modelo 

econômico que afetou direta e indiretamente a educação, não só na América Latina como no 

mundo inteiro; a educação passou a ser orientada por uma nova ordem econômica mundial 

determinada pela mundialização do capital financeiro. 

Conforme os meios de comunicação (que prestam serviços aos interesses da elite 

econômica), o início dos anos de 1990 foi caracterizado pelo processo de globalização como 

uma suposta estratégia de prosperidade. Porém, podemos notar no final da década problemas 

econômicos que influenciaram as decisões políticas educacionais nos diferentes países da 

América Latina. No século XXI, surgem, sobretudo, as reformas de caráter neoliberal, mas 

devemos considerar também que a crise institucional e a própria crise hegemônica, citadas 

anteriormente, acabaram descaracterizando o perfil do intelectual universitário, conforme 

analisado em Santos (2011). 

A crise institucional corresponde à subordinação econômica em relação ao Estado, que 

por sua vez, vem reduzindo, progressivamente, as verbas para a educação. A universidade, 

como um bem público, constrói a sua autonomia e o Estado deve assegurar esse direito; no 

entanto, a partir da redução das atribuições políticas, a universidade e a educação em geral 

não são mais somente um bem público, o que induz à crise institucional. 

Na América Latina, que possui um histórico de ditadura militar, as crises institucionais 

no domínio universitário acabaram por reduzir a autonomia universitária, repercutindo na 

produção e na divulgação de um conhecimento não crítico, fragilizando-a e tornando-a 

permeável aos interesses dos projetos “modernizadores” do setor privado (SANTOS, 2011). 

Foi sobretudo na década de 1980, com a passagem da ditadura para o regime democrático, 

que as políticas neoliberais começaram a se efetivar nos setores político e econômico por 

influência das políticas neoliberais levadas a cabo, em primeiro lugar, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos da América, nos governos de M. Thatcher e R. Reagan, e com o consenso de 

Washington (1991). As políticas de privatização concluídas na década de 1990 acabam por 

abrir o espaço das universidades aos interesses do capital nacional e internacional. 

Tendo em consideração o passado colonial e as políticas neocoloniais que se lhe 

seguiram com a continuidade da exploração e opressão dos setores mais vulneráveis da 
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população, os projetos de modernização tiveram, na América Latina, uma expansão restrita, 

servindo apenas aos interesses das classes dominantes e contribuindo para a manutenção da 

sua hegemonia. Como refere Canclini (2003, p. 69): 

Os desajustes entre modernismo e modernização são úteis às classes 

dominantes para preservar sua hegemonia, e às vezes para não ter que se 

preocupar em justificá-la, para ser simplesmente classes dominantes. Na 

cultura escrita, conseguiram isso limitando a escolarização e o consumo de 

livros e revistas. Na cultura visual, mediante três operações que 

possibilitaram às elites restabelecer repetidas vezes, frente a cada 

transformação modernizadora, sua concepção aristocrática: a) espiritualizar 

a produção cultural sob o aspecto de “criação” artística […] b) congelar a 

circulação de bens simbólicos em coleções, concentrando-os em museus 

[…] c) propor como única forma legítima de consumo desses bens […] 

recepção que consiste em contemplá-los. 

O neoliberalismo é um projeto econômico e cultural que tem a pretensão de submeter 

as políticas sociais educativas à economia e que sempre procura relacionar a educação com o 

trabalho assalariado, como estratégia mercantilista. A educação é ressignificada, o 

conhecimento passa a ser palco de disputa e controle das elites, que pressionam tendo em 

vista a competitividade; democracia e  cultura passam a ser elementos de consumo. 

Diante da grande discrepância socioeconômica na América Latina, o acesso à cultura 

se tornou inacessível a uma grande parte da população. Boaventura Santos (2011) aponta que 

a região, ante seu atraso, sempre viveu “à sombra” do desenvolvimento dos países europeus e 

norte-americanos. O autor esclarece ainda que no século XXI a universidade entra no curso da 

nova transnacionalização, iniciando numa lógica mercantilista: 

Os dois processos marcantes da década – o desinvestimento do Estado na 

universidade pública e a globalização mercantil da universidade – são as 

duas faces da mesma moeda. São os dois pilares de um vasto projeto global 

de política universitária destinado a mudar profundamente o modo como o 

bem público da universidade tem sido produzido, transformando-o num 

vasto campo de valorização do capitalismo educacional. Este projeto, que se 

pretende de médio e longo prazo, comporta diferentes níveis e formas de 

mercadorização da universidade. (SANTOS, 2011, p. 21). 

No primeiro nível de mercadorização, o autor explica que a universidade passa a gerar 

receitas próprias, não dependendo mais de recursos externos, o que a faz privatizar certos 

setores internos para poder manter seus custos. Já o segundo nível refere-se à eliminação da 

distinção entre universidade pública e privada, que transforma a instituição em uma empresa 

que não produz somente para o mercado, mas ela é o próprio mercado. 
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Atualmente, a educação superior brasileira é uma das mais privatizadas do mundo, 

sendo um enorme palco de interesses e jogos de poder que desviam o foco das necessidades 

prioritárias da sociedade brasileira, assim como ainda carregam consigo o legado deixado 

pelas constituições republicanas anteriores. Um fator que intriga diversos pesquisadores é a 

mercantilização da educação, que é sustentada por argumentos liberais que orientam a ação do 

Estado. 

A massificação do ensino não se restringe aos limites do mercado; ela também 

envolve toda uma esfera cultural que se aproxima do mundo das ideias hegemônicas e que 

acaba por ditar normas de comportamento e o destino do indivíduo de acordo com as leis do 

mercado, negligenciando os propósitos educativos e preconizando especialmente os 

propósitos lucrativos. 

É também importante destacar, dentro desse quadro, a crescente heteronomia da 

universidade, que, segundo Marilena Chauí (2001), acarreta a perda da autonomia, a submete 

cada vez mais às leis do mercado e a faz entrar em um processo de funcionalidade, no qual 

passa somente a operar, limitando seu tempo de pensar; isso significa a mudança do ethos 

universitário. Essa nova reorganização universitária e esse ethos universitário estão agora 

moldados por um novo modelo de conhecimento que é comercializável. Juntamente com essa 

mudança, configuram-se novos modelos de educação superior populares.  

 

1.6. Universidade no Brasil 

 

Na contemporaneidade, a universidade brasileira não escapa aos princípios e aos 

mecanismos que à escala global são definidos para o ensino superior. O mercado, como 

entidade reguladora, substituiu o Estado nessa tarefa. A pressão exercida pelas entidades 

financiadoras, nacionais e internacionais, torna cada vez mais comprometida a autonomia 

universitária e a liberdade no âmbito da pesquisa. 

 É muito ampla a discussão sobre a universidade brasileira; a história da universidade 

no Brasil possui diferentes perspectivas e interpretações. Porém, ao consideramos que o 

estudo historiográfico da educação superior no país é um longo caminho a percorrer, 

compreendemos que não teremos condições de fazê-lo com o aprofundamento que a presente 

questão merece dado que não constitui objeto da nossa pesquisa mas, apenas, um cenário 

contextualizador que permitirá entender a emergência de outro modelo de universidade a que, 
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no âmbito desta pesquisa, apelidamos popular. Sobretudo, é importante para a nossa pesquisa, 

ressaltarmos algumas características fundamentais do debate teórico do ponto de vista da 

história das universidades brasileiras.  

 Primeiramente, cabe destacar, conforme pesquisas realizadas, que contextualizam a 

história da universidade brasileira, a impossibilidade de sua compreensão caso o percurso de 

fundação da universidade brasileira se desloque teoricamente da dimensão política. A 

dimensão social e política da universidade é inerente quer à sua fundação quer à sua história. 

 Diante disso, não poderemos iniciar essa breve discussão e reduzi-la para um simples 

fenômeno universitário, que seja “analisado fora de uma realidade concreta, mas como parte 

de uma totalidade, de um processo social amplo, de uma problemática mais geral do país.” 

(FAVERO, 2006, p. 19)  

Revela-se, na história da criação da universidade brasileira, em primeiro momento, 

uma forte resistência tanto por parte dos portugueses, como por parte dos brasileiros que não 

consideravam justificativas para a fundação de uma instituição dessa natureza na Colônia, já 

que teriam a Europa que oferecia estudos desse nível.  

Mas, diante do contexto da transmigração da família real portuguesa para o Brasil, aos 

18 de fevereiro de 1808, é decretado o curso médico de cirurgia no país no estado da Bahia, e 

no mesmo ano, 5 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, uma escola anatômica, cirúrgica 

e médica, sendo, no entanto, as matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Aos 4 de dezembro de 1810, por meio de uma carta régia, é fundada a Academia Real 

Militar, sendo que, foi nessa academia que se implantou o primeiro curso de engenharia da 

UFRJ. Posteriormente, foram criados os cursos jurídicos (1927), no Convento de São 

Francisco, em São Paulo e no Mosteiro de São Bento, em Olinda, Recife. Entretanto, no 

período do Império, não foram exitosas as tentativas de criação das universidades, como 

podemos analisar na citação a seguir:  

 

No Império, outras tentativas de criação de universidades se fizeram sem 

êxito, uma delas foi apresentada pelo próprio Imperador, em sua última Fala 

do Trono (1889), propondo a criação de universidades, uma no Norte e a 

outra no Sul do país, que poderiam constituir-se centros de alta organização 

científica e literária. (FAVERO, 2006, p. 21)  

  

 Mesmo após a proclamação da República, são realizadas outras tentativas. Mas, 

conforme a Constituição de 1891, o ensino universitário é atribuído pelo Poder Central. Até 
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1930, notamos muitas alterações no ensino superior, justamente pela decorrência de distintos 

dispositivos legais. Entre esse período, surge no ano de 1909 a Universidade de Manaus, a 

Universidade de São Paulo (1911), e, em 1912, a do Paraná, como instituições livres, como 

consequência da desoficialização do ensino resultantes da Reforma Rivadávia Corrêa, no ano 

de 1911 e considerada por muitos a universidade federal brasileira mais antiga. 

 O Presidente Epitácio Pessoa, instituiu a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), por 

meio do Decreto Lei n° 14. 343, em decorrência a 7 de setembro de 1920. Todavia, a 

instituição da universidade, tanto federal quanto estadual, ainda não foram consolidadas nesse 

período. 

 Como pudemos analisar, a primeira República é caracterizada pela descentralização 

política e após 1930, essa situação é revertida; a partir de então, começa a se acentuar uma 

grande centralização nos mais variados setores sociais. É nesse contexto, num governo ainda 

provisório, que o Ministério da Educação e Saúde Pública foram criados (14/11/1930). Nessa 

altura, o Governo Federal elabora o seu projeto universitário, por meio do Estatuto das 

Universidades Brasileiras (Decreto Lei n° 19.851/31); Universidade do Rio de Janeiro 

(Decreto Lei n° 19.852/31) e Conselho Nacional de Educação (Decreto Lei n° 19.850/31), 

estabelecidos pelo primeiro Ministro da Educação do Brasil, Francisco Campos.  

 Após a eleição de Getúlio Vargas (1934), as tendências centralizadoras e hegemônicas 

se estabelecem fortemente no país. Nesse ano foi instituída a Universidade de São Paulo USP 

(Decreto Lei n° 6.283), como segue no art. 2, possuindo como objetivos a promoção da  

pesquisa, o progresso da ciência, a transmissão o ensino  e conhecimentos que desenvolvam o 

espírito crítico para formação de especialistas em todos os ramos da cultura, assim como 

técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou artística, entre a 

realização de obra social de vulgarização das ciências, das letras e artes por meio de cursos 

sintéticos, conferências e palestras, assim como difusão pelo rádio, filmes científicos e 

congêneres.  

Em 1935 foi instituída a Universidade do Distrito Federal (UDF), por meio do Decreto 

Lei n° 5.513/35, fundada no Rio de Janeiro, como resultado do esforço realizado pelo Anísio 

Teixeira, possuindo características diferentes da USP.  

 

A UDF surge com uma vocação científica e estrutura totalmente diferente 

das universidades existentes no país, inclusive da USP, caracterizando-se 

como um empreendimento que procura materializar “as concepções e 

propostas da intelectualidade que, ligada à ABE e à ABC, empunhara, na 
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década anterior a bandeira de criação da universidade como lugar da 

atividade científica livre e desinteressada”. (FAVERO, 2006,p.25)1 

 

   

 Anísio Teixeira possuía a preocupação de efetivar um projeto de autonomia da 

universidade; por ser caracterizada pela investigação e produção de conhecimento a 

universidade exigia certa liberdade. Mas, no Estado Novo, esse objetivo não aparentava ser 

possível, e essa discussão levou ao afastamento de Anísio da Secretaria de Educação, e 

posteriormente essa universidade chegou a ser extinta, no ano de 1939 (Decreto Lei n° 1.063) 

de 20 de janeiro, pelo Ministro Capanema.  

 Após o Estado Novo, entre os anos de 1940 e 1950, é notória algumas tentativas de 

luta pela autonomia universitária. No entanto, se multiplicam as universidades com 

predomínio da formação profissional. Antônio Paim (1986), faz um levantamento apontando 

que no início dos anos de 1950 a pesquisa científica ainda não chega a assumir uma forma 

acabada. (FAVERO, 2006) 

 A partir da década de 1950, se inicia o processo de aceleração do delongado ritmo de 

desenvolvimento industrial no país, e esse projeto de modernização resulta na criação da 

Universidade de Brasília (UnB) por meio do Decreto Lei n° 3.998, de 15 de dezembro de 

1961, onde se inicia uma forte participação do movimento estudantil, diferentemente dos 

modelos precedentes a essa instituição.  

 A partir dos anos de 1968, já é expressiva a participação dos movimentos estudantis, 

dando início as crises universitárias, que nesse período enfrentavam diversos problemas que 

resultaram na Reforma Universitária de 1968. Nessa altura, as bases de organização das 

universidades brasileiras eram de faculdades tradicionais, que mesmo diante de alguns 

progressos, não eram capazes de responder as demandas necessárias para o desenvolvimento 

da investigação científica e tecnológica, como darem suporte para um mercado de trabalho 

cada vez mais diferenciado. 

A partir dos anos de 1980, começam a surgir diversas propostas de reformulação das 

universidades, e a emergência da consciência de que os problemas da universidade não são 

apenas problemas técnicos, mas acadêmicos e políticos, o que exige atenções mais 

específicas.   

 Cabe lembrar que a universidade não tem um papel profissionalizante, e existem 

muitos aspectos que a presença da faculdade pode contribuir para a construção humana. 

                                                           
1 A ABE refere à Academia Brasileira de Educação, e a ABC refere à Academia Brasileira de Ciências. 
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Porém, conforme percebemos nessas breves linhas que tentam resumir a história, a 

universidade, como instituição, acabou centralizando-se na construção profissional, pela 

nitidez das arbitrariedades metodológicas consolidadas nas academias, e as resistências de 

mudanças que não sejam pautadas nas características utilitárias que sustentam os moldes 

tradicionais de ensino superior.  

  

 

 

1.7. Universidades populares 

Romão refere que as universidades populares partem da necessidade de superar a 

institucionalidade do corporativismo e a lógica do mercado, tendo como uma das 

preocupações centrais formar para a igualdade. 

Surge, na primeira década do século XXI, no cenário da educação superior 

brasileira, uma tentativa de resposta às críticas tanto ao ensino superior 

tradicional, referenciado nas universidades europeias, quanto ao neoliberal 

pautado nas orientações norte-americanas: as universidades populares. Elas 

constituem uma tentativa de superação, seja ao corporativismo da 

“Universidade Brasão”, seja ao mercantilismo da “Universidade Logotipo” 
(ROMÃO, 2013, p. 99). 

Em oposição aos modelos tradicionais e neoliberais de ensino e educação superiores, 

as universidades populares se preocupam em responder às necessidades de estímulo ao 

desenvolvimento da massa crítica sobre ciência pública popular. A Universidade de 

Integração Latino-Americana (UNILA) é criada nesse processo das ofensivas neoliberais com 

uma proposta que se substancializa num projeto político-pedagógico de bases humanísticas, 

de democracia cognitiva e politização científica, como parte do contexto de uma universidade 

“popular” em termos de acesso. 

Em seguida, discutiremos precisamente os modelos populares de educação superior, 

no sentido de mostrar como os seus princípios se situam na contramão das teorias neoliberais 

e hegemônicas. 

A UNILA segue o projeto político-pedagógico de ampliação do acesso das classes 

populares à educação superior, implantado no governo de Luís Inácio Lula da Silva, conforme 

veremos no Capítulo III. Tal ampliação vem proporcionando o ingresso ao ensino superior 
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das camadas sociais desfavorecidas historicamente (negros, indígenas e classe trabalhadora 

mais pobre). Conforme referem Dirceu Benincá e Eduardo Santos (2013, p. 74), 

À educação popular de nível superior cabe promover práticas de libertação 

integral das pessoas e dos grupos sociais. Para tanto, será essencial valorizar, 

aprimorar e divulgar a agroecologia, a agricultura familiar, a economia 

solidária, os empreendimentos cooperativos, enfim, todos os saberes e os 

fazeres populares disponíveis. A universidade possui um papel relevante na 

construção de um projeto nacional de desenvolvimento alternativo ao 

modelo neoliberal. Assim, é imprescindível que a instituição universitária 

estabeleça relações sólidas com a sociedade, especialmente com os 

movimentos e vice-versa. 

Nesse sentido, a UNILA vem seguindo um modelo de educação que propõe a 

integração e a valorização dos conhecimentos científicos e populares para o desenvolvimento 

regional e nacional por meio da democratização cognitiva, que pretende ser alternativa aos 

modelos sistêmicos de educação superior impostos pela hegemonia neoliberal. 

No âmbito dos modelos de universidades populares surge, em 2003, a proposta das 

universidades populares dos movimentos sociais (UPMS). Esse modelo foi proposto no 

Fórum Social Mundial (FSM)2, em um encontro de intercâmbio dos movimentos sociais. A 

UPMS nasce da emergência de articular conhecimentos diversos, para que sejam fortalecidos 

os modos de resistência contra a hegemonia neoliberal. Elas possuem um formato 

institucional diferente das universidades tradicionais. A principal diferença é que elas formam 

estudantes dos países considerados “emergentes” ou em desenvolvimento, e surgem como 

alternativa ao modelo neoliberal da educação mercantilista. De acordo com Romão (2013, p. 

102), as universidades populares dos movimentos sociais 

situam-se, ainda tentativamente, no campo da inovação institucional e 

curricular, no universo da diversidade e da valorização do pensamento e dos 

interesses das maiorias, da construção de uma sociedade baseada na justiça 

social e na equidade. Já emergindo, constroem, processualmente e por meio 

da socialização do processo decisório, formatos institucionais adequados a 

políticas alternativas de “planetarização” contra-hegemônicas ao processo de 

globalização. (2013, p. 102) 

As universidades populares visam ao conhecimento que emerge dos movimentos e 

organizações sociais, na tentativa de se estabelecer uma ação conjunta de desenvolvimento, 

expandindo o conhecimento para além de seus muros. Essas universidades têm por finalidade 

                                                           
2 O Fórum Social Mundial (FSM) é um evento que ocorre anualmente desde 2001, organizado por 
movimentos sociais de muitos continentes, com o objetivo de elaborar alternativas para uma 
transformação social global.  
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resgatar as epistemologias populares e promover a ecologia dos saberes, lutando por uma 

justiça cognitiva e promovendo a diversidade e pluralidade de saberes para além dos padrões 

capitalistas, na tentativa de combater o “epistemicídio”. (SANTOS, 2010) 

O conhecimento científico sempre foi privilégio de estratos sociais elitizados, de 

representantes do colonialismo que historicamente sempre se ajustaram aos princípios e 

fundamentos da ciência moderna. As UPMS são uma nova proposta que se situa numa 

dimensão contra-hegemônica, tendo em vista a democratização do conhecimento e a 

construção de uma alternativa ao princípio de unidade da ciência e da cultura defendido pela 

modernidade. O princípio de unidade do saber é uma conceituação da epistemologia 

eurocêntrica moderna; uma antiga herança ainda presente nas universidades consideradas 

tradicionais, que resistem ao pensamento alternativo, à diversidade, à heterogeneidade. 

As UPMS, propostas por Boaventura de Sousa Santos, têm por finalidade contribuir 

para a formação de um pensamento contra-hegemônico. Esse novo formato de universidade, 

promotor de uma pluralidade de saberes, situa-se na contramão das propostas da ciência 

moderna, resgatando os saberes que foram silenciados e oprimidos ao longo da história. A 

constituição de redes de saberes que interagem e dialogam entre si opõe-se, por um lado, à 

compartimentação e à especialização, características da ciência moderna, e, por outro, visam à 

promoção de ações coletivas emancipatórias. No que se refere aos objetivos e à relação de 

compromisso do conhecimento com a emancipação social, Santos (2010, p. 169) esclarece: 

O objectivo principal da UPMS é contribuir para aprofundar o inter-

conhecimento no interior da globalização contra-hegemónica mediante a 

criação de uma rede de interacções orientadas para promover o 

conhecimento e a valorização crítica da enorme diversidade dos saberes e 

práticas protagonizados pelos diferentes movimentos e organizações. 

Espera-se que dessa reflexão saia facilitada a construção de coligações para 

acções coletivas mais ambiciosas no âmbito e mais eficazes nos resultados. 

Nesse caso, não se pretende substituir as instituições universitárias já existentes, mas 

construir um modelo de educação superior que tenha em consideração os diversos 

movimentos e organizações sociais e que, ao mesmo tempo, estabeleça uma articulação entre 

eles e as universidades. De acordo com o autor, as universidades populares dos movimentos 

sociais não têm por objetivo a formação de quadros dirigentes dos movimentos sociais. As 

UPMS são, assim, na sua fase ainda embrionária, uma espécie de laboratório das 

epistemologias do Sul na América. 
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1.8. Universidade, pluriversidade e democracia cognitiva omnilateral 

Ao longo do século XX, a universidade foi, sobretudo, promotora de um 

conhecimento disciplinar e completamente desconectado e indiferente às relações sociais, 

valorizando, apenas, o que a modernidade ocidentalentendeu por conhecimento científico. 

Para compreender mais claramente o ethos universitário e refletir as instabilidades 

desse modelo de conhecimento epistemológico e a necessidade do surgimento de um novo 

modelo institucional, centralizamos esse ponto da pesquisa no pensamento e na proposta de 

Boaventura de Sousa Santos. O conhecimento pluriversitário, advogado por esse autor, é um 

conhecimento transitório e contextual, que se contrapõe ao atual modelo de conhecimento 

centrado no paradigma científico dominante, na medida em que a sua aplicação se dá além 

dos muros da universidade, dialogando com outros tipos de conhecimento: 

Todas as distinções em que assenta o conhecimento universitário são postas 

em causa pelo conhecimento pluriversitário e, no fundo, é a própria relação 

entre ciência e sociedade que está em causa. A sociedade deixa de ser um 

objeto das interpelações da ciência para ser ela própria sujeita de 

interpelações à ciência […]. O conhecimento pluriversitário tem tido a sua 

concretização mais consistente nas parcerias universidade-indústria e, 

portanto, sob a forma de conhecimento mercantil. Mas, sobretudo nos países 

centrais e semiperiféricos, o contexto de aplicação tem sido também não 

mercantil, e antes cooperativo, solidário, através de parcerias entre 

pesquisadores e sindicatos, organizações não governamentais, movimentos 

sociais especialmente vulneráveis (imigrantes, portadores de HIV/AIDS, 

etc.), comunidades populares, grupos de cidadãos críticos e ativos. 

(SANTOS, 2011, p. 42, 43) 

É interessante notar que o conhecimento pluriversitário é singular, buscando romper 

com os padrões mercantis e desenvolvendo uma relação de alternativa que vem surgindo no 

interior da própria universidade: a relação da ciência com as sociedades. O pesquisador refere 

que, inserindo a ciência na sociedade, a sociedade se insere mais na ciência. Ocorre que nas 

universidades tradicionais a sociedade se encontra do lado de fora do campo do 

conhecimento. A proposta de Santos (1987) visa à constituição de uma sociedade em que a 

ciência se transforme em senso comum, rompendo com a ideia da epistemologia clássica de 

que a ciência, para se constituir, deverá estabelecer uma ruptura com ele. A justiça social, na 

perspectiva de Santos (2011), implica uma justiça cognitiva. Da mesma forma, para Romão 

(2013), se estabelece a justiça social pela democracia cognitiva omnilateral, significando este 

conceito o conhecimento construído pela academia a partir da diversidade de saberes sociais, 
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incluindo os populares, e regressando esse conhecimento à sociedade por intermédio da 

democratização do conhecimento. 

Em oposição ao caráter excludente do modelo tradicional de educação superior que se 

tem mantido, o qual veda a entrada aos mais desfavorecidos, aqueles que atualmente 

conseguem ter acesso esse nível de ensino acaba por ser excluídos, mesmo depois de 

incluídos, dado o caráter elitista e monocultural desse modelo. A universidade, como 

instituição de interesse público, tem responsabilidades sociais, mas não se estendem aos 

grupos sociais menos favorecidos. Todavia, as dinâmicas sociais levadas a cabo pelos 

movimentos sociais, ao exigirem transformações nas instituições superiores, geram núcleos de 

resistência no interior das universidades, que paulatinamente contribuem para a crítica social, 

ainda que com pouca visibilidade. 

Nesse sentido, podemos entender que a mudança do conhecimento universitário para o 

conhecimento pluriversitário é mais complexa do que a própria mercantilização do 

conhecimento. No interior do projeto neoliberal, a mercantilização do conhecimento faz parte 

de uma mudança política que contribuiu para a crise da universidade e para a diminuição do 

pensamento crítico em seu interior. Diante do fracasso dado pelo processo mercantil, emerge 

a necessidade de uma reforma democrática, emancipatória e humanista, se fazendo necessária 

uma educação para a emancipação, de uma educação popular que se contraponha à educação 

bancária, reforçando a construção de novas possibilidades de mudança, como referem Streck 

e Moretti (2013, p. 36): 

Quando se trata de alternativas, a América Latina tem sido herdeira das 

melhores tradições do pensamento emancipatório e libertador cujos reflexos 

aparecem na criatividade das lutas cotidianas. Existem algumas experiências 

“extraordinariamente pedagógicas”, para usar uma expressão de Atílio 

Boron (2006), que contrariam o paradigma ocidental dominante da educação 

que é aquela que deposita informações e que produz a passividade nos 

sujeitos e a fragmentação na leitura da realidade. 

Os autores mencionados enfatizam que a pedagogia crítica produzida na América 

Latina faz uma nova leitura da realidade, criando possibilidades para superar as condições 

impostas pelos paradigmas dominantes determinados pelas diretrizes de base colonial. Desse 

modo, compreendemos que a universidade ainda é vista como um bem mercadológico, 

restrito e hierarquizado. Conforme Santos (2011, p. 56): 

Globalização contra-hegemônica da universidade enquanto bem público 

significa especificamente o seguinte: as reformas nacionais da universidade 
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pública devem refletir um projeto de país centrado em escolhas políticas que 

qualifiquem a inserção do país em contextos de produção e de distribuição 

de conhecimentos cada vez mais polarizados entre processos contraditórios 

de transnacionalização, a globalização neoliberal e a globalização contra-

hegemônica. Este projeto de país deve resultar de um amplo contrato 

político e social desdobrado em vários contratos setoriais, sendo um deles o 

contrato educacional e, dentro dele, o contrato da universidade como um 

bem público. 

A pluralidade como outra forma de saber possibilita a emergência de conhecimentos 

alternativos à ciência moderna, garantida pela hegemonia do atual sistema capitalista. O 

sistema capitalista e colonial silenciou muitas formas de saber, reduzindo-as a uma única 

forma de conhecimento. A proposta de Santos (2011) vai ao sentido de resgatar todas as 

formas de conhecimento que foram silenciadas e oprimidas pelo esquema diverso de 

colonização para, partir da promoção de um diálogo entre todas elas, construir uma 

globalização alternativa à neoliberal. 
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CAPÍTULO II 

A TRAJETÓRIA DAS EPISTEMOLOGIAS CONTRA-HEGEMÔNICAS 

NO ENSINO SUPERIOR 

Para a compreensão da implantação dos modelos sistêmicos de ensino superior na 

América Latina, neste Capítulo II é feito um breve resgate das bases coloniais como produto 

histórico regional que requer um desprendimento para o processo de descolonização que 

emerge das epistemologias contra-hegemônicas. 

2.1. Colonialismo europeu na América Latina 

A colonização europeia faz parte da história da América Latina desde o século XVI, 

diferentemente dos países anglo-saxões as nações latino-americanas viveram a colonização da 

exploração: forneciam as riquezas da natureza (como madeira e pedras preciosas) e o cultivo 

dos produtos tropicais (cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros). O atraso 

socioeconômico e educativo da América Latina é resultante, em larga medida, do processo de 

exploração derivado desse modelo de colonização. 

Em contrapartida, os países pertencentes à América anglo-saxônica tiveram uma 

colonização de povoamento. Os interesses da metrópole consistiam em habitar e desenvolver 

a região. Essa perspectiva de colonização não possuía a intenção de explorar as riquezas com 

o interesse de enviá-las para a metrópole, mas sim de abastecer a própria população e criar um 

mercado interno. Esse processo levou países como Estados Unidos e Canadá a caminharem na 

direção de serem grandes nações, conforme encontramos nos livros de história que nos relata 

o processo de colonização. 

Com foco nas considerações epistemológicas, os autores que utilizamos para os 

estudos dos processos de colonização (W. Mignolo, B. S. Santos, M. Tavares, Streck e 

Moretti) deixam claro que o processo de colonização foi determinante para o 

desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos. Os processos de ocupação e 

de colonização ajudam a esclarecer as condições atuais dos países do continente, que se 

refletem na produção de um conhecimento submetido ao modelo epistemológico da 

modernidade, que apesar de estar em crise é ainda dominante. 

A produção do conhecimento na modernidade regeu-se por uma única linha 

epistemológica, “como se o mundo fosse monocultural e eurocêntrico” (TAVARES, 2011). O 
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conhecimento produzido e considerado universal não tinha em consideração os contextos 

sociais em que foi produzido. Numa perspectiva epistemológica não eurocêntrica, o 

conhecimento que se produz não pode ser exterior e alheio aos contextos sociais e políticos 

que o prefiguram e configuram. Nesse sentido, Tavares (2012, p. 4) refere o seguinte: 

Aquilo a que se chamou verdade, ao longo da História, como imposição de 

uma visão monocultural, foi o resultado de profundas ocultações, de 

enormes mentiras que se afirmaram como verdades, segundo a perspectiva já 

defendida por Nietzsche. A cultura dominante, eurocêntrica, que se afirmou 

historicamente como hegemônica, os conhecimentos que ela produziu, os 

valores que foram impostos, o modelo de racionalidade que configurou 

conhecimentos, valores morais, estéticos e religiosos, tomou a sua produção 

como verdade universal e absoluta. 

O modelo epistemológico dominante construiu-se de um modo abstrato, não tendo em 

consideração os contextos sociais que determinaram a sua produção. Por outro lado, a visão 

etnocêntrica da cultura dominante e hegemônica, afirmada historicamente, contribuiu para a 

produção dos valores morais, estéticos, religiosos, impôs um único modelo de racionalidade e 

uma única lógica com as ambições universalistas da epistemologia europeia. A verdade 

científica, produzida e enquadrada por princípios etnocêntricos, afirmou-se como única e, 

mais do que isso, como a verdade. 

A América Latina desenvolveu sua cultura numa relação de dependência com o 

colonialismo intelectual, incapaz de autocrítica e de pôr em causa um modelo de 

conhecimento que, por ser excludente, é colonizador e colonizante. A cultura do colonizador 

acabou sendo apropriada pelo colonizado e, após o processo de descolonização, há uma 

continuidade do imperialismo colonial e de um colonialismo interno no campo epistêmico, 

impeditivo de alargar os horizontes epistemológicos a outras formas culturais. 

No processo de colonização latino-americano também houve secularização, que foi 

intensamente violenta, na medida em que se introduziram novos conceitos de reorganização 

das subjetividades em torno do sagrado. O fenômeno da ocidentalização não se deu somente 

pela imposição jesuítica e franciscana do sistema colonial, mas também pelos efeitos 

provocados pela construção múltipla do imaginário, que gerou diversas representações 

sociais, sobre a vida e sobre a morte, sobre a existência e sobre o mundo, embarcados no 

processo de mestiçagem. Como refere Mignolo (2010), o processo de colonização gerou a 

colonialidade do conhecimento e colocou desafios enormes tendo em vista a sua 

descolonização: 
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Si el conocimiento es un instrumento imperial de colonización, una de las 

tareas urgentes que tenemos por delante es descolonizar el conocimiento. En 

los últimos tres o cuatro años, en los trabajos y conversaciones de los 

miembros del proyecto de investigación 

modernidad/colonialidad/descolonialidad se convirtió en la expresión común 

emparentada con el concepto de colonialidad y se extendió la colonialidad 

del poder (económico y político) a la colonialidad del conocimiento y la 

colonialidad del ser (de género, sexualidad, subjetividad y conocimiento); 

éstos fueron incorporados al vocabulario básico de los miembros del 

proyecto de investigación (MIGNOLO, 2010, p. 11). 

No início dos anos 1980, este autor relata que Aníbal Quijano apresenta “el 

inquietante concepto de colonialidad”, e em um artigo publicado em 1989, Colonialidad y 

modernidad – racionalidad, deixa explícito que Quijano vincula o poder colonial ao poder 

econômico e ao poder do conhecimento. Existe a necessidade de pôr fim à lógica do 

colonialismo, que possui uma matriz de poder entrelaçada a uma estrutura completa de 

controle, como demonstra Mignolo (2010, p. 12): 

Colonialidad del poder: Control de la subjetividad y del conocimiento; 

Control de la economía; Control de la autoridad; Control de la naturaleza y 

de los recursos naturales; Control del género y de la sexualidad. 

Essa estrutura faz parte do controle do saber que, implicada na matriz colonial do 

poder, atua racionalizando as ações. Portanto, se o conhecimento é um instrumento imperial, 

temos a emergente tarefa de descolonizá-lo. A descolonização se inicia como um projeto de 

desprendimento epistêmico que também se insere na dimensão da base social e no âmbito 

acadêmico. A ideia de emancipação e descolonização/libertação são dois projetos distintos, 

localizados em diferentes espaços geopolíticos. Para esse autor, essas duas ideias são 

fundadas em três principais experiências históricas: a Revolução Gloriosa de 1688; a 

independência dos colonos de Nova Inglaterra e de Virginia “con respecto al império 

britânico” (MIGNOLO, 2010, p. 21), na América de 1776; e a Revolução Francesa de 1789. 

A ideia de colonialidade pode ser traduzida pela colonialização das mentes, que 

instaura não só procedimentos, mas também uma forma de pensar a humanidade. Para além 

da colonização geográfica, os apontamentos de Quijano demonstram a colonização do próprio 

pensamento, na medida em que os índios, por exemplo, iam abandonando suas crenças, suas 

concepções de espaço e tempo e, nesse passo, os colonizadores iam apagando a memória dos 

colonizados e ocidentalizando suas consciências. No processo de descolonização das mentes e 

do conhecimento, o que está verdadeiramente em jogo é a construção de práticas  que 

conduzam a relações de independência e não de subalternidade entre colonizadores e os povos 
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outrora colonizados, tal como o reconhecimento dos saberes que foram marginalizados ao 

longo dos processos múltiplos de colonização. 

Todavia, os processos de colonização também geraram o encontro nem sempre 

conflituoso entre culturas diferentes, o que conduziu a um hibridismo cultural e a processos 

diferenciados de mestiçagem. Tal como as culturas indígenas absorveram, absurda e 

forçadamente, a cultura ocidental, houve também, por parte dos colonizadores, a aquisição de 

alguns valores culturais indígenas que, de acordo com Tavares (2012, p. 35), produziram 

novas identidades culturais: 

É verdade que os índios, sobretudo a nobreza indígena, assimilaram muitos 

elementos da cultura ocidental, mas também é verdade que os ocidentais 

assimilaram e integraram na sua cultura, nos seus comportamentos, nos seus 

cultos religiosos, muitos elementos das culturas indígenas tornando-se o 

processo de mestiçagem uma espécie de bricolage que se vai tecendo, 

construindo, e que torna cada vez mais problemático e polêmico o conceito 

de uma identidade cultural pura, tal como foi perspectivado pelo Velho 

Mundo. A mobilidade das identidades caracteriza, agora, o Novo Mundo. 

A política da libertação, como um processo de transformação, acaba oferecendo um 

aspecto mais amplo de inclusão de outros grupos étnicos que a burguesia europeia colonizou 

(direta e indiretamente); então, libertação e descolonização acabam sendo projetos conceituais 

(portanto, epistêmicos) de desprendimento da matriz colonial de poder, o que implica, 

necessariamente, a construção de um novo sistema conceitual. Nessa perspectiva, a 

pluriversidade começa a afirmar-se como uma alternativa epistêmica, denunciando os 

privilégios dos países industrializados em torno do conhecimento científico e contribuindo 

para a construção de uma nova geopolítica do conhecimento, fazendo simultaneamente 

emergirem sociedades e culturas negadas pelas diversas formas de dominação. 

O processo de emancipação também implica a existência de projetos pessoais de 

atores que se engajam no processo de descolonização e libertação, na medida em que incluem 

os valores adquiridos por meio do conceito de emancipação. A verdade absoluta não é 

propriedade privada; a solução para os problemas da população mundial só pode ser o 

resultado do encontro e diálogo entre perspectivas diferentes: 

Nadie detenta la razón y verdad absoluta y, por lo tanto, ninguna persona 

(ningún colectivo, ninguna iglesia ningún gobierno) de izquierda o de 

derecha, puede ofrecer una solución para la población del planeta en su 

conjunto. Y cuando se pretende hacerlo (como lo vimos en los 500 años de 

historia de la humanidad, y especialmente en los de la etapa neoliberal 

(1980-2008) los resultados dejan mucho que desear. Así es como los 
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universales abstractos ocidentales (cristiandad, liberalismo, marxismo) y no 

occidentales (islamismo) pasan de moda y se convierten en distintos 

contenidos de la misma lógica fundamentalista e imperial. (MIGNOLO, 

2010, p. 30-31) 

Impõe-se, por isso, um processo de descolonização ou decolonialidade, entendido 

como um procedimento ético, epistemologicamente orientado e economicamente necessário - 

uma dupla operação que envolve colonizadores e colonizados. Nesse caso, não existem 

detentores da verdade absoluta e não há dirigentes partidários de direita ou de esquerda que 

possam oferecer soluções para a sociedade, pois mesmo os que foram colonizados também 

fazem parte do processo colonizador quando dão continuidade à lógica imperial e pensam de 

acordo com a mesma racionalidade. 

As políticas coloniais sempre acabam controlando a política e a economia com sua 

hegemonia (neo)liberal capitalista que detém, consequentemente, o controle imperial sobre o 

conhecimento.  

O processo de descolonialidade, proposto por Quijano e Mignolo, é entendido como 

um “conjunto de procesos ética y, épistemicamente orientados, politicamente necesarios”, 

pois o processo de desprendimento tem como ponto de partida a mudança do pensamento 

hegemônico (MIGNOLO, 2010). Há um forte vínculo econômico, político, epistêmico e 

cultural entre o colonizador e o colonizado, tornando ainda mais complexo o processo de 

desprendimento no pós-colonialismo. 

2.2. Pós-colonialismo 

A ruptura com o processo de colonização somente mascarou suas raízes, pois teve sua 

continuidade de outros modos. A narrativa que constitui o corpo da UNILA apresenta, 

justamente, uma alternativa para o real processo de libertação quando propõe incluir a 

diversidade cultural e epistemológica, incorporando os saberes suprimidos das nações 

desintegradas pelo colonialismo. 

O pós-colonialismo pode ser analisado dentro de dois principais caminhos: o primeiro 

que “se sucede à independência das colônias” e o segundo são os discursos que desconstroem 

a narrativa do colonizador (SANTOS, p.233, 2010).  No primeiro caminho, é necessária a 

tradução do conjunto econômico e político, o modo como os Estados foram construídos e suas 

bases sociais, assim como a sua inserção no sistema econômico mundial, rupturas e 

continuidades com o sistema colonial. A partir dessa tradução é possível fazer a análise de 

qual é o ponto em que o colonizado possui aliança de dependência com seu colonizador. Em 
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segundo lugar, é necessária uma sociologia do silêncio e das ausências incutidas nas 

memórias apagadas ou silenciadas pelas narrativas coloniais e pós-coloniais no âmbito do 

controle imperial. 

É possível pensar o  pós-colonialismo como um produto da “viragem cultural” das 

ciências sociais da década de 1980, tendo como precursores Frantz Fanon (1961, 1971) e 

Alberti Memmi (1965), consolidados por meio dos trabalhos de Partha Chatterjee (1986), 

Paul Gilroy (1993), Homi Bhaba (1994) e Gayatri Spvivak (1996), conforme apontados por 

Santos (2010). 

Entre os debates postos pelo pós-colonialismo, coloca-se a questão da intelectualidade, 

de como se pensa a posição do intelectual. Para Boaventura de Sousa Santos (2010), o “lugar 

crítico pós-colonial tem de ser construído de modo que possa interromper eficazmente os 

discursos hegemônicos ocidentais”, pois através deles foram normatizadas as nações, as 

desigualdades sociais e as comunidades. 

Esta mescla de crítica e política revelará uma prática e uma temporalidade 

discursivas marcadas pela negociação, tradução e articulação de elementos 

antagônicos e contraditórios. Aqui reside a “terceira via” ou o “terceiro 

espaço” ocupado pelo crítico pós-colonial, a via ou o espaço da cultura. 

Spivak considera que a função do crítico pós-colonial consiste em contribuir 

para destruir a subalternidade do colonizado. Dado que a condição do 

subalterno é o silêncio, a fala é a subversão da subalternidade. Tornar 

possível a fala exige, porém, um trabalho político que vai para além da 

discursividade acadêmica. (SANTOS; 2010, p. 233-234) 

Nas sociedades denominadas pós-coloniais há marcas das instituições coloniais dentro 

de uma esfera múltipla de antagonismos e contradições que ocupam diversos espaços; a 

função crítica do pós-colonialismo é a ruptura da subalternidade do colonizado, com o 

desenvolvimento da fala para a construção política que vai além do debate acadêmico. 

Outra questão fundamental posta pelo pós-colonialismo é a hibridação nos regimes 

identitários, os extremos entre o colonizador e o colonizado constituindo uma ambivalência 

entre ambos. Há uma hibridez que os torna dependentes e impensáveis um sem o outro. 

Colonizador e colonizado estão vinculados de modo dialético, destrutivo e criativo ao mesmo 

tempo: 

O vínculo entre colonizador e colonizado é dialeticamente destrutivo e 

criativo. Destrói e recria os dois parceiros da colonização entre o 

colonizador e o colonizado. O primeiro é desfigurado, convertido num ser 

opressivo apenas preocupado com os seus privilégios e a defesa destes. O 

segundo é desfigurado, convertido numa criatura oprimida cujo 
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desenvolvimento é interrompido e cuja derrota se manifesta nos 

compromissos que aceita (Memmi, 1965: 89). A corrente que une o 

colonizador e o colonizado é o racismo, ainda que este seja para o 

colonizador uma forma de agressão e para o colonizado uma forma de 

defesa. (SANTOS, 2010, p. 235-236) 

A questão do estereótipo é evidenciada e a depreciação do colonizado, sobretudo na 

questão da diferença racial e sexual, faz parte do roteiro do discurso colonialista. 

Os autores contemporâneos preferem referenciar a natureza humana como “condição 

humana, condição porque há um conjunto de limites a priori” (SANTOS, 2010), que guia sua 

existência no universo, dado o fato de que a existência precede a essência. O que se entende 

como natureza humana é definido por “um quadro social de desagregação geral dos regimes, 

ideia de natureza de raças uniformes” – que vença o mais forte, por exemplo; já a condição 

humana se apresenta como uma modalidade desamparada e insegura, conforme predica 

Santos (2010). 

Não há espaços puros de culturas, que sejam originários; por isso, Bakhtin (2010, p. 

235 apud SANTOS, 2010) assume uma posição central no conceito de hibridez. E também 

realça a imitação como ambivalência que “afirma a diferença no processo de identificação do 

outro”, o que pode ser vista na raça colonizada que, por não ter presença e participação plena 

culturalmente, simboliza sua diferença e acaba reproduzindo, quando vai assimilando, o 

preconceito. A hibridez pode criar alterações “nas relações de poder entre os sentidos 

dominantes e os sentidos dominados”, então possibilita a abertura de espaços que colocam em 

xeque as representações hegemônicas, desequilibrando os antagonismos coloniais. (SANTOS, 

2010) 

É necessário desmontar as táticas do colonialismo, pois, no momento em que os 

colonizados obtiveram plena liberdade, passaram a viver sob ameaça constante de agressão 

gerada pela violência por parte do sistema imperialista. As colônias não são somente de 

exploração, mas também de povoamento, no qual o novo Estado acaba continuando nas mãos 

dos colonizadores. O filósofo nos explica que, portanto, também é necessária a 

descolonização dos colonizadores. 

Refletir sobre a descolonização é importante para que haja a possibilidade de resgatar 

o conjunto de saberes imersos em culturas expropriadas dos povos colonizados pelos 

colonizadores, para caminharem na direção da emancipação. Os países da América Latina 

tiveram longo prazo de um processo de colonização cognitiva que gerou um universo de 

relações culturais orientadas pela hegemonia eurocêntrica. 
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A exploração humana e a exclusão, inclusive, epistemológica, por meio de corpo 

mercantil requintado, são facetas do neoliberalismo que oprimem grupos sociais de modo 

agressivo, em defesa do desenvolvimento do capitalismo, cujo fim é previsível; porém, cabe 

se pensar em alternativas contra seus catastróficos efeitos. Para se libertar do totalitarismo 

científico, dessa perspectiva eurocêntrica do conhecimento que colocou os povos dominados 

numa situação de inferioridade, é necessário refletir sobre o complexo processo de 

descolonização das mentes, dos saberes e do conhecimento. 

2.3. Processo de descolonização dos saberes e diversidade 

A inclusão da diversidade cultural e epistemológica busca incorporar os saberes 

suprimidos historicamente, provenientes dos processos que elitizaram a educação. Isso nos 

remete ao processo de descolonização, fazendo-nos refletir sobre a caracterização das 

universidades de acesso popular, especificamente da UNILA. 

O processo de descolonização é iniciado a partir do momento em que os povos 

envolvidos tomam consciência dos efeitos do saber e do ser colonizados, significando a luta 

dos sujeitos no processo de libertação. A colonização do saber se constituiu na utilização do 

conhecimento de modo imperial com o objetivo de supressão das subjetividades e do 

silenciamento dos sujeitos. O projeto de descolonização do saber é complexo e pretende 

conduzir à consciência da transformação das relações estruturadas pelas diferenças imperiais e 

coloniais, dado que a história da estruturação do conhecimento no mundo moderno/colonial é 

resultante de um movimento de humilhação e marginalização imposto pelas matrizes 

coloniais de poder. 

O processo de descolonização do saber depende do reconhecimento de espaços, 

experiências e demandas contra a hegemonia colonial. Desse reconhecimento emerge a 

criação de novos horizontes do ser e do saber, conduz a novas experiências e modos de vida, 

de conhecimento e de visão de mundo. 

O conceito de diversidade é plural e vem sendo destacado nos setores educativos, 

fazendo parte dos debates, da literatura acadêmica e das pesquisas. Faz parte também do 

projeto político pedagógico da UNILA, quando se propõe atividades humanísticas, científicas 

e tecnológicas, voltadas para a integração dos países latino-americanos e caribenhos. Com as 

identidades impostas pelas diretrizes coloniais refletidas no campo educativo, a “autoimagem 

negativa atribuída pelos colonizadores a diferentes povos” (COPPETE; FLEURI; STOLZ, 
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2012, p. 234) deve ser desconstruída, fazendo-se necessário construir uma nova perspectiva 

que leve em consideração a diversidade, e seu papel social na integração. 

No Brasil, as políticas públicas de educação do final dos anos de 1990 passam a 

preocupa-se com a diversidade cultural e, em particular, com a articulação raça/etnia. Nos 

currículos esse universo foi designado para incorporar a pluralidade cultural como tema 

transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como em vários decretos-lei e 

artigos voltados a assegurar políticas de educação especial, de indígenas, etc., na direção da 

inclusão. 

Os conceitos de exclusão e desigualdade na sociedade moderna ocidental passam a 

assumir significados distintos e as políticas sociais vão se afirmando como princípios 

regulatórios que não contribuem para a emancipação social. 

Na construção da diversidade, tem-se como conceito primordial a associação ao 

multiculturalismo. Existe uma forte presença de hierarquias nas relações entre os distintos 

grupos culturais, e há dinâmicas político-culturais dos grupos que se modificaram ao longo da 

história, transitando de sociedades coloniais para sociedades pós-coloniais. Para Coppete, 

Fleuri e Stolz (2012, p. 236), também há “articulação ou não entre as desigualdades 

socioeconômicas e as diferenças culturais”, as desigualdades sociais se relacionam com as 

desigualdades econômicas, e aqueles que não fazem parte das culturas econômica e 

politicamente dominantes são vítimas da discriminação e da exclusão. A desigualdade, por 

sua vez, é um fator que leva à exclusão social. O multiculturalismo, que tratamos a seguir, é 

um fator que legitima esse domínio das culturas dominantes sobre as culturas minoritárias. 

2.4. Multiculturalismo 

As máscaras do problema das relações do poder, da exploração, das desigualdades, da 

exclusão estão impressas no multiculturalismo, que é um conceito eurocêntrico. É uma 

ferramenta hegemônica que domina os espaços sociais educativos, criando a ilusão de 

estabelecimento de diálogo intercultural. Somente uma visão multicultural de emancipação 

contribuirá de modo efetivo para o desenvolvimento real do interculturalismo, pois propõe 

dialogar com propostas culturais diversas. 

Em linhas gerais, o desenvolvimento do capital levou ao desenvolvimento da pobreza, 

que também acabou excluindo cultural e politicamente alguns espaços e culturas locais. 

Notamos que o caráter excludente não remete somente ao nível socioeconômico, mas também 

ao nível cultural e político. Como contrapartida, o pensar, em especial na era da globalização, 
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como uma forma de aproximação das culturas, permite a construção de novas solidariedades, 

que unem os homens pelos movimentos de luta pela emancipação. Parafraseando Milton 

Santos (2001), a globalização não é para todos, é somente para os países que a impõem; os 

demais países pouco a desfrutam. A construção da identidade nos países descolonizados, 

propriamente nos países do Sul da América, ainda é algo que não está claro. 

A Educação possui uma centralidade no processo de construção cultural e identitária 

que levanta a seguinte questão: Como uma escola resistiria contra uma cultura hegemônica e 

seus atributos de sedução e violência eurocêntricos que partem dos currículos monoculturais? 

A necessidade do rompimento das culturas silenciadas deixa clara a cultura oprimida. Há uma 

distorção da realidade que se expressa pela ideologia dominante que só pode ser mudada por 

meio de um processo de conscientização, transformando a percepção anterior em percepção 

crítica. 

O multiculturalismo, como parte da hibridação cultural, vem alterando os conceitos 

de identidade, diferença e desigualdade. No exame das culturas hibridas estabelece-se uma 

articulação entre a modernidade, a pós-modernidade, a cultura e o poder. Podemos considerar 

que numa sociedade multicultural residem grupos sociais de múltiplas culturas, tanto num 

contexto transnacional quanto num contexto global. Todavia, o multiculturalismo possui 

características distintas do interculturalismo, como referiremos em seguida. 

2.5. Interculturalismo 

O interculturalismo surge como uma proposta político-educativa que vem aprofundar 

o debate da democracia representativa no sentido de transformá-la em uma democracia mais 

participativa, numa cidadania multicultural e intercultural. Como a UNILA é uma 

universidade bilíngue, reconhecemos a importância de discorrer sobre essas duas 

perspectivas. 

O reconhecimento da existência dos diferentes grupos culturais pressupõe que as 

distintas sociedades devam ser tratadas como iguais dentro de suas diferenças, e esse é o 

passo para o interculturalismo, como consequência da multiculturalidade. O reconhecimento e 

o respeito pela diversidade cultural e pela riqueza que ela encerra constituem pressupostos 

fundamentais da transição de uma perspectiva multicultural para uma prática intercultural. 

Tavares (2012, p. 83) nos aponta que, atualmente, na América Latina um dos aspetos da 

interculturalidade na esfera educativa é a inclusão do bilinguismo como 
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um imperativo para que seja possível uma educação intercultural. Sem ela (a 

descolonização) a interculturalidade será mera retórica e uma miragem, um 

wishful thinking que, como tal, será ilusória; sem ela, toda a emancipação 

por meio da educação será, invertendo a expressão de Freire, um inédito 

inviável. Descolonizar significa dar visibilidade aos povos silenciados e 

oprimidos pelo colonialismo, capitalismo e neocolonialismo e para isso não 

basta o simbolismo das leis. Dar visibilidade significa que o projeto político 

intercultural deve viabilizar a participação equitativa no poder e assumir-se 

também como um projeto econômico redistribuindo a riqueza e reparar as 

injustiças provocadas por uma ordem global injusta. 

Atualmente não há dissociação da questão cultural em relação às questões econômicas 

e políticas. A mudança para uma sociedade intercultural passa, necessariamente, por 

transformações do modelo econômico capitalista para um modelo econômico solidário, neste 

caso, que respeite as diferenças culturais e os seus diferentes percursos históricos. 

A educação intercultural contém uma perspectiva unificadora da educação, que 

enfatiza as relações entre os diferentes sujeitos culturais, enquanto a educação multicultural 

consiste em buscar o reconhecimento da identidade das minorias étnicas. O inter marca a 

interação, a reciprocidade, o intercâmbio, que pode ser caracterizado como uma vontade de 

mudança no contexto de uma sociedade multicultural. 

Há distinção entre as epistemologias multiculturais e as que surgem em torno da 

interculturalidade. A perspectiva dos modelos de educação clássica reduz as relações 

interculturais às relações individuais, e a perspectiva dos novos modelos de educação superior 

popular aponta para a descolonização do saber, do poder, do ser e do viver, com a finalidade 

de garantir a convivência entre as diferentes culturas. Isso permite, também, uma maior 

proximidade com a natureza, com o seu locus, no sentido do reconhecimento dos povos 

subalternizados em sua própria realidade. Na perspectiva intercultural, o intercâmbio entre as 

diversas culturas possibilita a compreensão do processo de mestiçagem, os sincretismos e as 

transculturações são processos naturais. 

O grande objetivo da interculturalidade é a inclusão de toda a diversidade na estrutura 

social, investindo na promoção do diálogo, da tolerância e da solidariedade. Uma sociedade 

intercultural será aquela em que as diferenças se transformam em riqueza e as hierarquias 

entre culturas desaparecem dando lugar à completude. A interculturalidade pressupõe, assim, 

a multiculturalidade, mas supera-a no sentido de que promove a inclusão e o diálogo entre 

todas as culturas. 

Na educação, uma abordagem intercultural implica a possibilidade de auxiliar as 

pessoas a se apropriarem do universo do outro, da sua história, da sua cultura, do seu modo de 
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pensar, de ver o mundo e as coisas. Essa troca enriquece, muda a visão do outro, propõe um 

novo olhar sobre as mesmas coisas, sobre as suas próprias raízes, cultura e história. Isso torna 

a educação intercultural emancipatória, pois se constitui numa visão plural, construída pela 

multiplicidade de olhares e nas relações entre as diferentes culturas. 

Portanto, pode acontecer que, pela própria impossibilidade de me identificar 

com a consciência do Outro por intermédio de minha própria objetividade 

para ele, eu seja levado a me voltar deliberadamente para o outro e olhá-lo. 

Nesse caso, olhar o olhar do outro é colocar-se a si mesmo em sua própria 

liberdade e tentar, do fundo desta liberdade, afrontar a liberdade do Outro 

(SARTRE; 2012, p. 473). 

Nesse sentido, notamos que a relação com o outro se coloca à frente da luta individual 

pela liberdade. Esse movimento nem sempre é tranquilo, dado que apropriar-se de outra 

cultura implica reinventar sua própria história, o que não é uma tarefa simples. A educação 

intercultural é configurada como uma pedagogia do encontro/confronto, no entendimento de 

que essas distintas narrativas proporcionam uma oportunidade singular de crescimento 

pessoal, como afirma Santos (2004). 

O interculturalismo, como processo de mudança e descolonização, representa uma 

alternativa ao modelo multicultural proposto pelo neoliberalismo, meramente descritivo e 

legitimador de uma cultura ocidentocêntrica. O multiculturalismo pelo viés capitalista é, nas 

suas intenções, uma visão monocultural na medida em que a suposta tolerância em relação à 

coexistência da diversidade cultural é uma forma de afirmar a superioridade da cultura 

dominante. (SANTOS, 2004) 

No domínio da educação superior tradicional predomina, ainda, o monoculturalismo, 

muitas vezes “enfeitado” de multiculturalismo. Do mesmo modo que a cultura implica uma 

análise política do poder, exige-se também que se entendam as dinâmicas em que se formam 

os diversos grupos de poder. A prática política universitária é diferente da prática política 

“profissional”, porém são os mesmos atores, intelectuais da classe média que transitam entre a 

universidade e as estruturas de poder, ocupando os cargos de ministros, deputados, senadores. 

Aparentemente, isso poderia facilitar o desenvolvimento da interculturalidade, estabelecendo 

uma relação entre os problemas políticos e a diversidade cultural. 

A interculturalidade no ensino superior também nos remete ao campo da produção dos 

bens simbólicos, de novos elementos culturais e intercâmbios, com valores de reconhecimento 

e respeito para com o outro. (YAPU, 2013) 
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Esclarecidos os conceitos colonialismo, multiculturalismo e interculturalismo, 

partiremos para a compreensão das epistemologias não eurocêntricas, que fazem parte do 

rompimento epistêmico como resposta à hegemonia colonial. 

 

 

2.6. Epistemologias contra-hegemônicas 

Se nos remetermos à história das universidades, apesar de algumas reformas, é 

possível verificar, na sua estrutura e funcionamento, a herança cultural do Ocidente. As 

universidades assimilaram, em cada período histórico, os modelos de ensino e educação 

superior, o modo de organização das universidades, o seu elitismo e, também, o modelo de 

saber. 

A instituição de ensino superior se tornou importante, de modo global, na segunda 

metade do século XX, com forte influência europeia. Nos últimos anos, já no século XXI, a 

alteração de algumas políticas para a educação superior conduziu a modificações no interior 

das instituições, que contribuíram para o aumento do número de estudantes e para um 

processo, ainda que tênue, de democratização. 

Na América Latina, a visão do papel social da universidade é singular: ela tem um 

propósito social, de inclusão, democratização de acesso, e também se apresenta em grande 

parte condicionada pela visão eurocêntrica de ensino. Apesar de o processo de 

descolonização, do ponto de vista político, ter terminado, nos países da América Latina, até o 

fim do século XIX, a influência da colonização manteve-se pela dependência econômica, 

cultural e intelectual diante dos países colonizados e dos modelos de colonização. O debate 

sobre a colonização/descolonização constitui o núcleo central do nosso referencial teórico, 

dado que as novas epistemologias se tornam emergentes como crítica ao eurocentrismo e aos 

modelos estadunidenses, quando seus efeitos criam condições para o resgate dessas 

epistemologias que a colonização invisibilizou, silenciou, destruiu ou oprimiu. Como já 

afirmamos, as universidades tradicionais, com o seu modelo antidemocrático, fechado e 

elitista, continuam legitimando a cultura e os saberes hegemônicos de raiz colonial. Não são, 

por isso, universidades democráticas e populares nem, como afirma Nóvoa (2000), têm 

condições para se afirmar como tal pelos seus compromissos com os centros de poder e pela 

submissão às regras de regulação do mercado. Nesse sentido, as novas epistemologias 

implicam a construção de novos modelos de educação superior, fundamentados em novos 
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princípios que visem à ciência pública, à interculturalidade, à emancipação e à democracia 

cognitiva omnilateral. Porque apesar da expansão nos dias atuais e da facilidade do acesso, do 

ponto de vista quantitativo, o ensino superior ainda está ao alcance de uma minoria, dos 

estratos sociais mais elitizadas que dão seguimento à colonização cultural. 

Com o processo de colonização, a América Latina experimentou níveis elevados de 

violência, opressão, discriminação e exclusão. Foi também a colonização que estabeleceu, do 

ponto de vista geográfico, a dicotomia entre o Norte e o Sul como inferior, em termos 

hierárquicos, o superior e o inferior (SANTOS, 2006; ESTERMANN, 2013). O processo 

colonizador e os seus mecanismos de regulação estabeleceram, assim, uma geopolítica do 

conhecimento fundamentada na discriminação dos povos do “Sul” e das suas culturas. 

A imposição epistemológica levada a cabo pela colonização e pelos processos 

posteriores de neocolonialismo impediu a realização de possibilidades emancipatórias que 

dessem visibilidade a novos modelos epistêmicos, impedindo também a afirmação de novos 

modelos sociais. É verdade que, atualmente, as culturas não são puras, mas o resultado do 

encontro conflituoso ou pacífico entre culturas diversas que constroem novas dinâmicas 

identitárias. Como no passado, aquilo a que se chama pensamento ocidental não é, na sua 

origem, um pensamento puro, homogêneo e monocultural, pois o próprio pensamento que se 

produziu no Ocidente foi o resultado da incorporação, ao longo da história, de elementos de 

outras culturas que, algumas delas atualmente, são menosprezadas pelo próprio Ocidente: as 

culturas egípcias, grega, romana, árabe, semita, hindu, anglo-saxônica etc. O pensamento 

ocidental é, assim, uma criação do próprio Ocidente. E as novas epistemologias, como 

defendem Estermann (2013), Canclini (2008), Gruzinski (2007), Santos (2010) e Tavares 

(2013), são o resultado desses encontros e de hibridismo e mestiçagem culturais. 

As epistemologias do Norte, apesar de serem do Norte, também contêm em si o Sul, 

ou seja, a opressão e a dominação existem quer no Norte, quer no Sul. Conforme Tavares 

(2014, p. 3), que faz essa discussão utilizando Boaventura de Sousa Santos e Serge Gruzinski, 

numa tentativa de desconstrução do pensamento ocidental – não com intuito de destruí-lo –, 

“a riqueza do mundo é irredutível a uma única visão”. E esse poderá ser o ponto de partida, 

conforme o pesquisador, para novas “interseções interculturais e intercâmbios multilaterais”. 

Já as epistemologias do Sul são denominadas pelo pesquisador como “epistemologias das 

razões oprimidas”. 

No Sul é percebida a face epistemológica eurocêntrica, que mantém o direcionamento 

científico, reduzindo as possibilidades alternativas de conhecimento que, para Estermann, 
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também estão com “a fé, a intuição, os sentimentos, o ritual, a celebração e a representação 

artística” (2008, p. 39-40). Além disso, as epistemologias eurocêntricas também colocam em 

xeque a cientificidade das ciências sociais “pela dificuldade da sua redução a um modelo 

matemático”. Como aponta Tavares (2014, p. 6), 

O problema do conhecimento é indissociável da sociedade e dos contextos 

que o produziram. Neste sentido, o modelo de conhecimento na 

modernidade, essencialmente matemático, está de acordo com o modelo 

social dos séculos XVII e XVIII, e, naturalmente, com os grandes interesses 

e aspirações da burguesia em ascensão que via na sociedade em que 

começava a dominar o estádio final da evolução da humanidade. 

Pensar a lógica do colonialismo nos remete a pensar a dominação epistemológica que 

acabou conduzindo à supressão dos saberes dos dominados. Houve uma violência 

epistemológica com a proibição do uso das línguas, com imposições religiosas, com 

discriminações culturais e raciais, contrariamente às epistemologias contra-hegemônicas que 

partem dos princípios da diversidade e da interculturalidade. Se tivermos em consideração o 

paradigma dominante que se inicia nos finais do século XVI e se aprofunda com o 

positivismo, do século XIX, toda a visão do mundo e do homem foi predeterminada pelo 

modelo da ciência moderna, da sua racionalidade, da sua lógica e da sua suposta verdade. 

Como um dos críticos do positivismo e promotor da fenomenologia, com grandes implicações 

no pensamento ocidental do século XX, sobretudo com as filosofias da existência, e como 

crítico de um modelo absoluto de racionalidade, Husserl (2012, p. 4) explica que: 

A verdade científica, objetiva, é exclusivamente a verificação daquilo que o 

mundo, de fato, é, tanto no mundo físico como espiritual. Mas pode o mundo 

e a existência humana nele ter na verdade um sentido, se as ciências só 

admitirem como verdadeiro aquilo que é deste modo objetivamente 

verificável, se a história não tiver mais nada a ensinar senão que todas as 

figuras do mundo espiritual, todos os vínculos de vida que a cada passo 

mantêm o homem, os ideais, as normas, se formam e voltam a se dissolver 

como ondas fugazes, que sempre assim foi e será, que a razão sempre terá de 

se tornar o sem-sentido, a benfeitoria, uma praga? Será que podemos nos 

satisfazer com isso, será que podemos viver neste mundo, cujo acontecer 

histórico não é outra coisa senão um encadeamento interminável de ímpetos 

e amargas decepções? 

O filósofo alemão faz uma crítica ao modelo de ciência europeia, substancializada na 

ciência experimental, ao pretender reduzir a totalidade do mundo e da existência humana à 

objetividade, fundamentada numa “razão sem sentido”. Ao falarmos da presença das 

epistemologias eurocêntricas no Sul, também devemos pensar na sua história, e nos limites 
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epistemológicos dados pelo positivismo, que foram, grosso modo, impostos no Sul, ou seja, a 

epistemologia eurocêntrica implantada na América Latina trouxe consigo os seus ideais, 

normas e crises, o que veio a desprezar qualquer outra forma de conhecimento. 

A crise do paradigma da modernidade traz um modelo de conhecimento científico 

configurado por um modelo de racionalidade a que se submete, mas que, simultaneamente, 

desencanta. A crise desse modelo não surge, sobretudo, por razões de natureza externa, mas 

como o resultado do desenvolvimento da própria ciência que se dogmatizou. Em relação a 

essa questão Tavares (2014, p. 7) refere que: 

A crise a que nos referimos não é resultante de um processo de importação, 

isto é, ela não emerge, essencialmente, por razões de natureza externa. É o 

próprio desenvolvimento científico que revela o desajustamento dos 

princípios e pressupostos de que partiu o modelo epistemológico dominante 

para se afirmar e perpetuar. A crise é, assim, o resultado da interação de uma 

pluralidade de condições: condições teóricas e condições sociais. 

Se todo o conhecimento é uma mera representação do real e não um conhecimento 

absoluto, a diversidade de representações é tão válida quanto a representação científica. Não 

há, por isso, razões que possam legitimar que a ciência se tenha afirmado como o único 

conhecimento válido e se tenha imposto de um modo universalizante. Se todo “o 

conhecimento é fenomênico e, por isso, uma representação da realidade e não a realidade tal 

qual ela é, todo o conhecimento que se produz está dependente das condições históricas, 

sociais e culturais em que os sujeitos se movem e das suas representações”. (TAVARES, 

2014, p. 8) 

As  transformações ocorridas ao longo da história permitem-nos problematizar os 

interesses que sempre estiveram envolvidos na produção do conhecimento, sempre ao serviço 

da classe dominante e legitimando a exclusão social e os saberes periféricos. Por outro lado, a 

vida social foi condicionada pelas transformações científicas e pelos seus critérios de verdade. 

As dicotomias sociais, a exclusão e discriminação de grupos, minorias e saberes têm o seu 

suporte numa concepção dicotômica de conhecimento. A esse propósito, Tavares (2014, p. 

10) aponta que: 

O paradigma da modernidade estabeleceu a distinção entre saberes e 

hostilizou todas as formas de conhecimento irredutíveis ao modelo 

matemático e experimental. Nesse sentido, afirmou-se como um modelo 

dualista diferenciando ciências naturais e ciências sociais. A própria 

emergência das ciências sociais, no século XIX, tem a marca de um modelo 

positivista que, a nosso ver, contribuiu para o atraso das ciências sociais. 
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Se tivermos em consideração que todo o conhecimento é o resultado de fatores sociais 

e culturais, portanto, produzido numa determinada sociedade, a dicotomia entre ciências 

naturais e ciências sociais reflete as dicotomias e hierarquias sociais, a discriminação e 

exclusão sociais. Como defende Boaventura Santos (1987), todo o conhecimento científico- 

natural é científico-social. Nesse sentido, a produção do conhecimento científico no âmbito 

das ciências da natureza é produzido em determinadas condições sociais. Daí a necessidade de 

questionar a dicotomia entre ciências naturais e ciências sociais. 

O fenômeno da globalização, para além dos seus aspectos negativos, tal como a 

tendência de imposição de uma cultura e pensamento únicos, promove a dissolução entre 

fronteiras alterando, substancialmente, as noções de espaço e de tempo. O que acontece em 

espaços longínquos e em tempos diferentes torna-se presente por meio dos canais de 

comunicação. Promove-se, assim, o conhecimento de outras culturas, outrora perdidas e 

reduzidas à permanência em memórias locais. A globalização alargou os horizontes do 

conhecimento e pode ser um instrumento a serviço da recuperação do sentido de humanidade 

e de uma visão libertadora do conhecimento. Todavia, alguns desafios se colocam, tal como o 

modo como os saberes silenciados e oprimidos farão o diálogo com o conhecimento ainda 

dominante. Que instrumentos conceituais utilizará para estabelecer esse diálogo? Como o 

silêncio poderá ter voz sem utilizar a linguagem daqueles que produziram o silêncio? Essas 

questões são um grande desafio para as epistemologias contra-hegemônica emergentes. 

Santos (2002) sugere uma teoria da tradução que nos permita entender o modo como 

se expressam as outras culturas. Propõe também uma hermenêutica diatópica que permita 

interpretar muitas das tradições orais das outras culturas e a produção de outra linguagem que 

possa exprimir a riqueza cultural dos povos que foram silenciados. Só a partir de uma teoria 

da tradução e de uma hermenêutica diatópica é possível uma ecologia dos saberes como 

diálogo entre a diversidade de saberes. O resgate de um pluralismo epistemológico existente 

no mundo superará a redutibilidade ao paradigma dominante, alargando os horizontes do 

conhecimento. A aprendizagem com o Sul (SANTOS, 2010) significa que o paradigma 

dominante atingiu uma fase de esgotamento e que não tem soluções para os problemas que ele 

próprio criou. Por isso, devemos aprender com o Sul não imperial, 

essencialmente com os povos e culturas menos contaminados pelo 

colonialismo: aprender com o Sul à margem de todas as dicotomias 

construídas pelo Norte, “pensar o Sul como se não houvesse Norte” 

(SANTOS, 2006, p. 94). No contexto atual vivemos problemas-aspirações 

que são modernos, aqueles que estavam inscritos na matriz da modernidade 

e não foram cumpridos – precisamente os decorrentes da não realização 
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prática dos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade, para os 

quais não dispomos de soluções modernas. (TAVARES, 2014, p. 15) 

A responsabilidade social da universidade não se reduz à produção do conhecimento 

de acordo com as exigências da sociedade, cabe a ela também responder aos problemas locais. 

Só um conhecimento fundamentado na diversidade, socialmente referenciado, poderá dar 

resposta e apontar soluções para os problemas colocados pelas comunidades locais. 

A UNILA é orientada por princípios filosóficos e metodológicos que rompem com as 

epistemologias clássicas, eurocêntricas. São princípios contra-hegemônicos que reformulam 

teoricamente os saberes e as práticas de ensino, pesquisa e extensão, assim como sobre a 

própria gestão da universidade: o bilinguismo e o multilinguismo, a interdisciplinaridade, a 

interculturalidade, a gestão democrática e a integração solidária fazem parte de sua arquitetura 

institucional. 

2.7. Interdisciplinaridade 

Não é uma tarefa fácil falar sobre a interdisciplinaridade; não faz parte do nosso 

contexto, o que torna difícil a sua compreensão. Embora a interdisciplinaridade atualmente 

tenha sido usual em vários contextos, é um conceito que possui certa complexidade e, por 

isso, nos convida a pensar. Conforme Evaldo A. Vieira (1987), a criação das disciplinas é 

mera representação social do trabalho. 

A base da palavra disciplina possui também outros prefixos que a antecedem: multi, 

pluri e trans. Os prefixos multi e pluri, apesar da aparente distinção, possuem aspectos 

interdisciplinares; já o prefixo trans apresenta características holísticas, uma superação 

qualitativa, enquanto o inter faz valer as convergências, os valores da complementaridade. 

Passando do nível das palavras ao nível das ideias, ou, se preferirem, das 

“coisas”, verificamos que a interdisciplinaridade é um conceito que 

invocamos sempre que nos confrontamos com os limites do nosso território 

de conhecimento, sempre que topamos com uma nova disciplina cujo lugar 

não está ainda traçado no grande mapa dos saberes, sempre que nos 

defrontamos com um daqueles problemas imensos cujo princípio de solução 

sabemos exigir o concurso de múltiplas e diferentes perspectivas. (POMBO, 

2014, p. 4) 

A interdisciplinaridade é, por isso, um fenômeno que exige a relação entre a 

diversidade de saberes, ultrapassando os territórios em que nos situamos, muitas vezes 

confortavelmente. Steil (2011, p. 210) relata que a expressão “sociedade de conhecimento” 
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está em uma dimensão multidimensional que segue buscando compreender as transformações 

atuais das sociedades. Também podemos dizer que essa expressão tem sido muito utilizada na 

descrição do fenômeno social. 

É muito importante descrever a utilização da expressão “sociedade do conhecimento” 

para a compreensão do conceito interdisciplinaridade, pois se trata de um recurso intelectual 

que pretende a descrição de uma nova situação que implica produzir novas informações. Para 

se compreender melhor essa nova situação, conforme Steil (2011), precisamos compreender 

que: 

Um posicionamento comum da pesquisa interdisciplinar é o de que ela busca 

a resolução de “problemas reais” da sociedade. […] Interdisciplinaridade é 

confirmada como um meio de transformar a ciência do campo do geral e 

abstrato para a completa complexidade e especificidade da realidade 

concreta, e é, portanto, imputada com o propósito de resolver problemas 

reais socialmente relevantes, cujas soluções estão além do escopo de uma 

única disciplina, área ou prática de pesquisa. 

No ano de 2008, no Brasil, a interdisciplinaridade renomeou a Área Multidisciplinar 

estabelecida pela CAPES no ano de 1999. Há o reconhecimento de que a interdisciplinaridade 

é a representação de uma área de conhecimento que se contrapõe às raízes históricas 

disciplinares. 

Percebemos uma mudança no ponto de vista da educação superior que é explicada 

pela sociedade do conhecimento e que impacta as instituições de ensino superior – IES. 

Recentemente, também há mudanças nas padronizações de ensino conservadoras, com a 

criação de novos modelos de universidade. O nosso universo de pesquisa – uma universidade 

pública – tem um forte caráter interdisciplinar, o que nos leva à necessidade de buscar 

compreender um pouco mais o conceito. Há uma extensa literatura referente à 

interdisciplinaridade que foi produzida pela sociedade de conhecimento e que se situa numa 

perspectiva não hegemônica nos modos de produzir e pensar o conhecimento e na relação 

entre a diversidade de saberes. 

2.8. Trajetória da formação interdisciplinar 

Uma visão contemporânea que agrega a dimensão da formação acadêmica à dimensão 

das singularidades dos indivíduos forma o modelo acadêmico interdisciplinar, como cita Steil 

(2011, p. 216): 
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Um indivíduo possui uma trajetória de formação interdisciplinar quando 

tiver realizado sua formação acadêmica com atuação interdisciplinar, ou 

realizado um curso de graduação em uma área do conhecimento e o de pós-

graduação em outras áreas, particularmente quando estas não sejam 

pertencentes à mesma classe. Por outro lado, um indivíduo tem uma 

trajetória profissional interdisciplinar quando possui experiências 

profissionais não relacionadas diretamente com sua formação acadêmica, ou 

quando, em suas experiências profissionais, aprendeu e utilizou 

procedimentos e técnicas de diferentes disciplinas. 

Fica entendido que a trajetória interdisciplinar possui duas dimensões: uma se refere à 

formação acadêmica e a outra dimensão às experiências profissionais que, em conjunto, 

resultam da trajetória da formação interdisciplinar. 

Nós vimos o trabalho interdisciplinar como um meio para alcançar uma meta 

cognitiva ou prática (por exemplo, compreensão, resolução de problemas), 

de forma oposta a um fim em si mesmo. Nossa definição estipula que a lente 

disciplinar seja integrada em redes mutuamente informativas de relação e 

não seja simplesmente justaposta. (STEIL apud MANSILLA; GARDNER, 

2011, p. 218) 

O ciclo comum de estudos e as disciplinas oferecidas pela UNILA apontam para uma 

tentativa de integração de conhecimento e de modos de pensamento que agregam mais do que 

uma disciplina. O intuito é ampliar a compreensão dos fenômenos, assim como a resolução de 

problemas de modo sistêmico, no uso do pensamento e das práticas disciplinares. Um dos 

grandes desafios da UNILA é o trabalho interdisciplinar. 
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CAPÍTULO III 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA:  

UMA NOVA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Neste capítulo, procuramos descrever os documentos (regimento geral, plano de 

desenvolvimento institucional, projeto político-pedagógico) que caracterizam a universidade 

no seu modelo epistêmico e institucional. Buscamos também descrever o surgimento da 

universidade por meio dos estudos da Comissão de Implantação (CI-UNILA), no intuito de 

analisar as bases do discurso dos sujeitos envolvidos na parte empírica deste trabalho. 

3.1. Caracterização institucional e epistêmica da UNILA 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana aparenta ser uma tentativa de 

superação do imperialismo colonial no campo epistêmico. Em sua proposta político-

pedagógica é identificada a intenção de promover a difusão científica, a inclusão da 

diversidade e a democracia cognitiva omnilateral, em uma dimensão multilíngue e 

multicultural, rompendo com os padrões tradicionais do ensino superior público. No seu 

projeto político-pedagógico, a UNILA busca a diversidade epistêmica, a inclusão de outras 

culturas, estando voltada para a inclusão das tecnologias de inovação em bases humanísticas. 

A proposta de criação da UNILA se deu em dezembro de 2007, com o projeto de lei 

que o Ministério da Educação apresentou ao presidente da República, à época Luís Inácio 

Lula da Silva. Foi decidido que a sua sede seria no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu; 

estratégia que permite a ligação entre o Nordeste da Argentina, o Oeste do Brasil e o Leste do 

Paraguai. Propositadamente, essa interação fronteiriça favorece o diálogo e a interação 

regional, tal como a cooperação e o intercâmbio solidário entre  demais países. 

É notória a presença de grandes contradições no processo de construção da UNILA. O 

Ministério da Educação do Brasil exige a produção de conhecimento da universidade na 

mesma medida que as universidades clássicas, que, no presente projeto de pesquisa, 

denominamos de tradicionais. 

Cabe aqui rapidamente frisar, para não desviar dos interesses da nossa pesquisa, que 

os novos modelos de universidade são próprios dos países em desenvolvimento e pretendem 

ser alternativas tanto ao corporativismo das universidades públicas estatais quanto ao 

mercantilismo das instituições particulares de ensino superior.  
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A UNILA, em sua proposta de criação, possui vários objetivos: atender à necessidade 

de formação de recursos humanos de alta especialização; contribuir para o desenvolvimento e 

a integração cultural e social, estimulando o desenvolvimento do intercâmbio científico e 

tecnológico entre as universidades e institutos de pesquisa da região, ao promover redes de 

cooperação solidária; e fazer intercâmbio acadêmico entre os países da América Latina. Para 

isso, desenvolve programas de pesquisa e cursos que enfatizam o desenvolvimento 

econômico, a sustentabilidade, os recursos naturais, sociais e linguísticos, as relações 

internacionais e as áreas pensadas para o desenvolvimento da região latino-americana. 

A Universidade busca, assim, oferecer uma contribuição para o amadurecimento da 

democracia, ao apoiar jovens que desenvolvem estratégias de inserção na sociedade do 

conhecimento, conforme o Decreto-Lei n. 12.189, de criação da universidade. 

Um dos grandes desafios da UNILA é o de responder à demanda não só nacional 

como internacional, tendo em conta que a universidade integra outros países. Ela propõe uma 

produção científica de alto nível de qualidade, tanto na questão acadêmica quanto na questão 

social, fundamentada em uma ética de respeito à diversidade e aos direitos humanos 

universais. 

Cabe destacar que uma universidade, para enfrentar os desafios que se colocam à 

América Latina, necessita ser concebida com flexibilidade e versatilidade, de forma a 

enfrentar, com sucesso, as diferentes situações que se apresentam. A UNILA pretende ser 

uma universidade sem muros e sem fronteiras, que combine o avanço da ciência e da 

tecnologia e a interação entre os saberes elaborados pela academia e aqueles produzidos pelos 

mais diversos segmentos sociais, com vistas a fazer do conhecimento um instrumento de 

emancipação humana. 

Em sua proposta, a Universidade procura superar  a “soberania” disciplinar das 

universidades tradicionais. Em seu discurso, apresenta projetos interdisciplinares de gestão e 

de produção do conhecimento, fazendo emergir uma universidade não hegemônica, ao 

favorecer a materialização das epistemologias do Sul. Aparentemente, é uma possibilidade de 

superação de muitos problemas dos povos latinos, podendo ser o embrião que resulte em 

novas formas acadêmicas de socializar o conhecimento de modo peculiar, humano e efetivo, 

tendo extrema relevância e um enorme papel social de desenvolvimento da região latino-

americana. Essa discussão está muito presente na proposta de criação da UNILA. 

3.1.1. Histórico e desenvolvimento da UNILA 
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Na década de 1960, em reunião organizada pela União de Universidades da América 

Latina – UDUAL, surgiu uma proposta de criação de uma universidade latino-americana com 

a intenção de internacionalizar as universidades. Essas discussões pretendiam tornar a 

universidade precursora da integração latino-americana. Os debates não terminaram, sendo 

retomados e consolidados após quatro décadas, em 2006, em período posterior ao processo de 

Bolonha. 

Durante o Fórum de Educação Superior do Mercosul, no ano de 2006, o debate girou 

em torno da integração latino-americana. Os Ministros da Educação de diversos países da 

América do Sul, presentes no Fórum, se comprometeram a realizar um projeto que tornasse 

possível um Espaço Regional de Educação Superior do Mercosul, visando à promoção de 

uma cooperação acadêmica solidária entre os países em questão. 

O Brasil apresentou a proposta de constituir uma universidade multicampi, voltada 

para o desenvolvimento da integração regional, que não foi aprovada. O ministério brasileiro 

de educação procurou outras possibilidades: primeiramente propôs a criação do Instituto 

Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), aprovado pelos ministros da educação de outros 

países do Sul da América como alternativa à Universidade do Mercosul; posteriormente, o 

então presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva propôs a criação da Universidade da 

Integração Latino-Americana, por meio de um projeto de lei encaminhado ao Congresso 

Nacional. Essa universidade seria estabelecida na região de Foz do Iguaçu, como forma de 

viabilizar a integração, já que a região é localizada na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil 

e Paraguai. 

3.1.2. O Instituto de Estudos Avançados – IMEA 

O Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) precedeu a UNILA como uma 

forma de ampliação. Orientado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi posteriormente 

encaminhado o projeto de lei ao exame do Congresso Nacional para criar-se a Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana. Na primeira etapa, abrangeria os países da América 

Latina e, em uma segunda etapa, incluiria também o Caribe. 

O IMEA antecedeu a UNILA, possuindo uma vocação internacional latino-americana. 

É um laboratório que elabora as linhas de pesquisa avançada em um espaço de reflexão 

acadêmico-científica, contribuindo para a integração dos povos da América Latina e do 

Caribe. 
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No IMEA, integrado à instituição, se pretende a interação com o centro de 

documentação da Universidade e a difusão das atividades de produção científica, 

estabelecendo relações acadêmicas  no âmbito nacional e internacional. É composto de uma 

coordenação colegiada e de um conselho científico de professores pesquisadores vinculados à 

UNILA e pesquisadores colaboradores de outras universidades. 

3.1.3. A Comissão de Implantação da UNILA (CI-UNILA) 

Em 2008 o projeto institucional começou a ser desenhado pela Comissão de 

Implantação da Universidade (CI-UNILA), criada pelo Ministro da Educação Fernando 

Haddad, que tinha como principal desafio vincular esse novo modelo institucional de 

educação ao Sistema Federal de Educação Superior, para assegurar a vocação inovadora que 

parte do conhecimento compartilhado e da cooperação solidária entre os governos. 

A UNILA foi criada pela Lei n. 12.189, de 12 de janeiro de 2012, com a missão de 

contribuir para a formação de sociedades mais justas, cooperando para a integração 

internacional solidária e na “indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão”. (PDI; 2013-

2017, p. 7) 

A proposta da universidade de integração da cultura, da ciência e da tecnologia 

também foi pensada do ponto de vista econômico, porém, este não foi o eixo norteador da 

proposta que levou adiante a construção de uma universidade que também pretende ter um 

significado educacional histórico para as futuras gerações da região. 

3.1.4. A missão e os objetivos da UNILA 

A grande missão da UNILA é a contribuição para a integração solidária na América 

Latina e Caribe, o que requer a socialização da diversidade de conhecimentos necessários para 

a consolidação de sociedades mais justas, como segue no seu Estatuto: 

Art. 4º A UNILA tem por missão contribuir para a integração solidária e a 

construção de sociedades da 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. 
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Entre seus objetivos, constituir uma instituição de ensino superior diferenciada, na 

medida em que viabiliza condições para a formação acadêmica latino-americana, no quadro 

da integração entre os países. Desse modo, a UNILA contribui para o avanço de modo 

solidário ao desenvolver novos processos de construção de conhecimento, quando se propõe 

atender às demandas sociais, culturais, políticas, ambientais, científicas e tecnológicas da 

região. 

O artigo 4o possui um parágrafo único que indica como deverá ser materializada a 

missão da UNILA. Para realizar sua missão, ela desenvolverá o intercâmbio acadêmico-

científico, tecnológico e cultural com instituições universitárias, centros de pesquisa – 

públicos e privados –, órgãos governamentais e organizações nacionais e internacionais, desde 

que preservada a autonomia universitária. 

A formulação e o desenvolvimento de políticas universitárias visam à formação de 

profissionais éticos, com espírito crítico e interdisciplinar capazes de promover diálogo entre 

diferentes áreas do saber. 

São desenvolvidos na UNILA programas para a formação continuada dos membros da 

comunidade universitária que viabilizam a construção de conhecimentos políticos, 

pedagógicos e de gestão, contribuindo para a vocação da integração latino-americana e 

caribenha. 

Entre os objetivos institucionais de formação acadêmica que fazem parte do seu 

estatuto, salientamos: 

• Formar com qualidade os recursos humanos em nível superior, que terão a 

competência acadêmico-científica para dar contribuições ao avanço e desenvolvimento 

regionais – os estudantes deverão promover soluções e conhecimentos relacionados 

com os problemas sociais, econômicos, políticos, ambientais, científicos e 

tecnológicos dos diferentes países da América Latina e Caribe. 

• Construir diálogos entre os saberes dentro de princípios que garantam “condições 

dignas de vida com justiça social”. 

• Praticar a interdisciplinaridade na integração solidária, garantindo a igualdade de 

acesso e condições de permanência na UNILA. 

• Combater a intolerância e a discriminação que decorrem das diferenças linguísticas e 

culturais. 

• Promover a difusão de programas sobre temas relacionados à América Latina em rádio 

e televisão, sem fins comerciais. 
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3.1.5. O multilinguismo 

A região de Foz do Iguaçu, por integrar as fronteiras de Argentina, Brasil e Paraguai, 

possui características multiculturais que favorecem a interação  regional e o diálogo entre as 

nações. 

A região apresentava uma escassez de vagas universitárias, em particular nas 

instituições públicas, o que também justifica a implantação da UNILA. Também há uma 

preocupação de expansão do acesso às classes menos favorecidas. 

A estratégia da UNILA foi de implantar num cenário multilíngue, de línguas 

autóctones, alóctones e de fronteira. Essa especificidade faz com que a universidade adote em 

seu planejamento a pluralidade linguística, atenta a que o projeto bilíngue não descaracterize 

o contexto multilíngue em que está inserida. O bilinguismo e o multilinguismo é destaque 

essencial da condição da integração cultural dos povos da América Latina e Caribe. 

A UNILA realiza projetos pedagógicos de pesquisa e extensão que buscam promover 

encontros de diversas situações de pesquisa em outras línguas, para o desenvolvimento das 

competências necessárias a uma ativa participação nos diálogos e processos interculturais e 

para o estabelecimento da integração solidária. 

3.1.6. O ingresso à UNILA 

A UNILA propõe ser uma universidade que visa incluir aqueles que foram excluídos 

historicamente da Educação Superior e contribuir para o desenvolvimento da integração 

regional, ofertando cursos nas diversas áreas da graduação e da pós-graduação. 

Com a sua vocação internacional, pretende contribuir para o desenvolvimento regional 

no que respeita ao processo de integração, por meio do compartilhamento de conhecimentos 

em uma teia intercultural que abrange diversas áreas do conhecimento artístico, humanístico, 

científico e tecnológico. Essa integração se dá nas dimensões epistemológica, social, cultural, 

política, econômica e tecnológica, promovendo cooperações estáveis entre diferentes grupos 

sociais dos diversos países que compõem a América Latina. 

No âmbito da política de ingresso, disponibiliza 50% das vagas para alunos brasileiros 

e 50% para os alunos estrangeiros que pertencem à América Latina e Caribe. Conforme seu 

PDI, utiliza a Lei de Cotas (Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012) priorizando estudantes 

que tenham cursado o ensino básico na escola pública. Além dos autodeclarados negros, 

pardos e índios (inclusão étnico-racial) que se encontram em situação de vulnerabilidade 

econômico-social, indo ao encontro da expectativa de inclusão da diversidade cultural, 
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proposta pela Universidade. Podemos notar que o perfil dos alunos é bem singular diante do 

perfil dos estudantes que ingressam nas universidades tradicionais. 

Os processos de seleção dos estudantes na graduação seguem a Lei n. 12.189/2010, 

conduzidos por Banca de Composição Internacional designada pelo CONSUN. É esse 

conselho que irá pronunciar-se sobre o número de vagas para cada curso de graduação e pós-

graduação, após consultar todas as Comissões Acadêmicas de Ensino. 

No caso dos estudantes estrangeiros, a UNILA os induz a realizarem os procedimentos 

necessários quanto aos documentos para matrícula e para residência no país. Caso não sejam 

preenchidas as vagas que forem designadas aos estrangeiros, a Universidade as abre aos 

estudantes brasileiros. 

Afirma-se, assim, como uma proposta inovadora e alternativa, ao pretender equalizar o 

conhecimento entre os estudantes latino-americanos de diferentes origens. O plano de 

desenvolvimento previu a criação de um Projeto de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 

para os Discentes (PAAPD) que pretende contribuir com o aprimoramento do nível de 

aprendizagem dos estudantes no aprofundamento de seus conhecimentos para apresentação de 

trabalhos em grupos coletivos. 

3.1.7. A pós-graduação na Universidade da Integração 

A proposta da UNILA é oferecer cursos de pós-graduação em todas as áreas e níveis 

de conhecimento, relacionadas ou não com outras instituições nacionais e estrangeiras. 

Os cursos de Mestrado e Doutorado objetivam à formação de recursos humanos de 

alto nível, para o exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Também podem ser concedidos títulos de Doutorado diretamente para a defesa de 

tese, em casos excepcionais, a candidatos altamente qualificados após o exame dos títulos e 

trabalhos pela Comissão Superior de Ensino. 

Os cursos de especialização permitem o domínio científico ou técnico de uma 

determinada área do saber, aprimorando o conhecimento para o melhor exercício da profissão, 

atualizando graduados do nível superior. São os programas de pós-graduação que definem 

seus critérios de avaliação. 

Em todos os níveis de ensino é desenvolvida a pesquisa na UNILA, que obedece às 

disposições das diretrizes estabelecidas pelo CONSUN (Conselho Universitário), instância de 

deliberação superior mais importante e normativo que planeja e controla as atividades 

acadêmicas, garantindo as competências definidas pelo Estatuto. 
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O CONSUN é composto pelo Presidente, o Reitor, e o Vice-Presidente, o Vice-Reitor, 

pelos Pró-Reitores – que não têm direito a voto –, pelo IMEA, por representantes da comissão 

superior, por representantes docentes e discentes técnico-administrativos e comunidade 

externa. 

A grande proposta da UNILA é levar seus estudantes a uma formação que os torne 

capazes de ser críticos e reflexivos, comprometidos com os princípios éticos que lhes permita 

avaliar, propor e atuar no desenvolvimento de soluções para os problemas regionais da 

América Latina e do Caribe. Essa conjuntura proporciona o constante aprendizado, 

materializando na criação de espaços solidários e integradores do conhecimento acadêmico e 

da vivência multicultural. 

Esta instituição se propôs buscar a garantia do compartilhamento do conhecimento 

numa perspectiva interdisciplinar, que direciona sua trajetória acadêmica nos campos do 

ensino, pesquisa e extensão, conforme apontados no Regimento Geral da Universidade. 

3.1.8. Sobre o regimento geral da UNILA 

No que compete ao nosso universo de pesquisa, faz-se necessária uma breve descrição 

do Regimento Geral da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, pois é o que 

disciplina e organiza o funcionamento dos seus órgãos de administração superior, das 

unidades acadêmicas e os demais órgãos. Isso complementa os planos didático e científico do 

seu Estatuto, além dos planos financeiro, administrativo, patrimonial e familiar. 

A administração universitária, coordenada pela Reitoria, é quem faz a articulação dos 

órgãos e das unidades acadêmicas. Ela é composta de pró-reitores de Graduação, de Pesquisa 

e Pós-Graduação, de Extensão, de Assuntos Estudantis, de Planejamento, Orçamento e 

Finanças, de Administração, de Gestão e Infraestrutura, de Gestão de Pessoas e de Relações 

Institucionais e Internacionais. 

Atualmente, o Reitor da instituição é Josué Modesto dos Passos Subrinho, graduado 

em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Sergipe (1977). Mestre e doutor em 

Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1983 e 1992), é professor 

associado da Universidade Federal de Sergipe. Foi vice-reitor, também por dois mandatos, da 

instituição, no período de 1996 a 2004, e reitor entre 2004 e 2012, por dois mandatos. 

Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 

(ABPHE). 
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O Vice-Reitor é Nielsen de Paula Pires, graduado em Filosofia e Ciências Sociais, 

com mestrado na Université de Anvèrs, na Bélgica. Foi pesquisador do Instituto Latino-

Americano de Desenvolvimento Econômico e Social (Ilades), do Centro de Estudos Latino-

Americanos (Cela), da FCPyS da UNAM e da Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe (Cepal), no Chile. Posteriormente, foi professor visitante da Faculdade de Ciências 

Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), onde 

coordenou o Programa de mestrado e doutorado em Estudos Latino-Americanos. Foi também 

professor assistente do Departamento de História da State University of New York. Na 

Universidade de Brasília, foi professor adjunto de Ciências Políticas e Relações 

Internacionais, coordenador do Núcleo de Estudos Caribenhos e Latino-Americanos 

(NECLA), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) e do Mestrado em 

Ciências Políticas. Integra, também, a Comissão Anísio Teixeira da Verdade e Memória, da 

mesma universidade. 

São competências próprias do CONSUN elaborar as diretrizes para a constituição de 

planos de gestão e deliberar sobre a política de avaliação de desempenho do pessoal técnico-

administrativo e docente. O CONSUN é quem aprova os regimentos internos de 

administração e os planos de trabalho das comissões superiores e demais órgãos superiores da 

Universidade. As comissões superiores têm como presidentes as Pró-Reitorias de ensino, de 

pesquisa e de extensão, a quem compete a aprovação dos currículos dos cursos de graduação e 

pós-graduação. A Reitoria é a representação máxima da Universidade, e as Pró-Reitorias 

planejam, organizam e coordenam, acompanhando as atividades administrativas e acadêmicas 

da Universidade. 

Cabe destacar que na UNILA há os centros interdisciplinares, que também possuem a 

competência de planejamento, organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; são constituídos por um colegiado composto de todos os docentes representantes do 

corpo técnico-administrativo e dos discentes, conforme estabelecido em lei. 

O Regimento Geral prevê o Conselho Consultivo Latino-Americano integrado por 

especialistas do Brasil e de outros países da região, que viriam propor orientações acadêmicas 

numa perspectiva de integração da América Latina e Caribe. 

O regimento da Universidade também possui formas de estimular os docentes no 

trabalho com a temática relacionada aos assuntos latino-americanos. Os docentes chegam com 

certa resistência a essa perspectiva educativa, pois o trabalho com a diversidade não é 

simples. Os salários dos docentes das instituições superiores são regidos pela lei federal, o que 
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vem a dificultar o interesse mútuo entre os professores envolvidos nesse processo; por isso, se 

fez necessário um estímulo para o trabalho com as temáticas interdisciplinares que compõem 

o ciclo comum. 

3.1.9.  A UNILA inserida no mundo atual 

Os efeitos da globalização têm levado o mundo ao contato com dimensões complexas, 

ampliando os horizontes da sua compreensão, o que se torna um grande desafio da vida social 

contemporânea. 

O modelo global de internacionalização reorientou os processos políticos, econômicos, 

sociais, educacionais e culturais, gerando diversas crises nos diferentes setores. Por conta 

disso, as universidades foram organizadas e se estruturaram nas matrizes das propostas 

tradicionais, que precisam ser repensadas, pois não conseguem lidar com as mudanças e 

demandas da contemporaneidade. 

Houve um processo de reorganização das instituições de ensino superior que teve 

como marco a Declaração de Bolonha, ao estabelecer um Espaço Europeu de Ensino, 

comprometido com a promoção de reformas nos sistemas de ensino. Esse processo promoveu 

a internacionalização das universidades na Europa, o que facilitou a mobilidade discente e 

docente dos cidadãos europeus. 

Ante tais desafios, a região latino-americana e caribenha tem nesta instituição um 

espaço de promoção de uma educação que visa contribuir para equidade nas relações, que se 

baseiam no princípio de compartilhamento das perspectivas de desenvolvimento das nações. 

As formas de organização de ensino-aprendizagem, cada vez mais interdisciplinares, 

são necessárias para atender às demandas mundiais, nacionais e locais, na nossa atual 

conjuntura; por conta disso, a UNILA, conforme apresentado no PDI, atua a partir dos 

seguintes pilares: 

• da interação em termos nacionais e internacionais, mas de forma solidária e com 

respeito mútuo; 

• do compromisso com a sustentabilidade econômica, social e cultural, indissociáveis da 

justiça social e do equilíbrio ambiental; 

• do compartilhamento de recursos e conhecimentos científico e tecnológico. 

3.1.10. Os princípios metodológicos e filosóficos da UNILA 
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A UNILA busca dar prioridade ao processo de ensino-aprendizagem, com conteúdos 

fundamentais e significativos relacionados às temáticas latino-americanas e caribenhas. Tem 

como princípios a interdisciplinaridade, a interculturalidade, o bilinguismo e o 

multilinguismo, a integração solidária e a gestão democrática, o que são desafios que podem 

auxiliar na sua missão de contribuir para a produção de conhecimento na perspectiva da 

integração solidária. 

Para romper com a lógica da colonialização do saber, implantada na região marcada 

pelo processo colonial histórico, a Universidade se propõe caminhar em busca da 

emancipação da América Latina e Caribe, quando questiona os conteúdos curriculares de 

novos parâmetros, com o olhar atento a novas abordagens e perspectivas. A finalidade é 

encontrar soluções que valorizem os seres humanos sem quaisquer discriminações. 

O acelerado processo de desenvolvimento científico e tecnológico e a complexidade 

que acomete o mundo moderno desafiam os grandes campos de conhecimento a reverem seus 

métodos e trilharem na direção de uma perspectiva que busca dialogar com os distintos 

campos de conhecimento científico, de modo multi e interdisciplinar, pressupondo outras 

possibilidades de produção de conhecimento. 

3.1.11. As matrizes curriculares  

A matriz curricular dos cursos de graduação da UNILA possui disciplinas que foram 

fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. São disciplinas obrigatórias, complementares 

ou não às Diretrizes Curriculares. 

Existe a necessidade de pensar as práticas derivadas desses novos modelos de 

universidade no quadro de suas propostas de integração; sendo a referida Universidade um 

novo modelo, a sua operacionalização envolve grandes desafios, inclusive alguns 

constrangimentos relacionados ao quadro jurídico legal comum a todas as universidades 

federais, independentemente de serem clássicas ou “populares”. 

Nas Matrizes Curriculares, existe um ciclo comum de estudos: Fundamentos de 

América Latina, Estudo de línguas (portuguesa e espanhola) e Metodologia (filosofia e 

epistemologia). Essas disciplinas são obrigatórias a todos os cursos e fazem parte integrante 

da missão da UNILA na direção da integração regional. 

Pretende-se, com o ciclo comum de estudos, nivelar o conhecimento entre os 

estudantes, o que aparenta ser uma tentativa de rompimento com as universidades 

tradicionais. O ciclo comum de estudos, coordenado administrativamente pela Pró-Reitoria de 
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Graduação (PROGRAD) e academicamente por docentes, compõe a primeira fase das 

atividades dos cursos de graduação, com duração de três semestres. No âmbito curricular, a 

Universidade pretende contribuir para a integração da América Latina e Caribe 

compartilhando conhecimento para a formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento e a equidade sociais, conforme exposto nos currículos dos seus cursos de 

graduação (PDI, p. 19). A finalidade é alicerçar a formação de um profissional consciente das 

condições sociais, políticas, econômicas, culturais, linguísticas e ambientais que caracterizam 

a América Latina e Caribe, e que incorpore a atitude investigativa. Todos os cursos de 

graduação da UNILA possuem em seus currículos o Ciclo Comum de Estudos, subdividido 

em três eixos, distribuídos ao longo de três semestres, e obrigatório a todas as entidades de 

todos os cursos: 

1) Estudo, em uma perspectiva interdisciplinar, de compreensão do cenário cultural e 

político dos países da América Latina e Caribe: são debatidas criticamente as múltiplas 

características continentais e os problemas que assombram essas realidades, visando 

encontrar soluções para os diferentes problemas que, historicamente, afetam as 

populações. 

2) O conhecimento da Metodologia (filosofia e epistemologia): permite construir bases 

para que os estudantes venham a desenvolver uma postura investigativa, trabalhando 

os métodos científicos necessários aos diversos campos de pesquisa e as diversas áreas 

de atuação profissional, sem deixar de lado os desafios postos pela 

interdisciplinaridade. 

3) Estudo das línguas portuguesa e espanhola: como universidade multicultural, a 

UNILA busca tornar-se multilíngue; portanto, os estudos da língua portuguesa para os 

estudantes de língua espanhola e o estudo de espanhol para os estudantes brasileiros 

irão prepará-los à pesquisa em clave internacional. 

A Universidade sempre preserva o diálogo interdisciplinar sem prejudicar os estudos 

relacionados a cada área. O ciclo comum procura manter uma dinâmica de comunicação entre 

os conhecimentos das diversas áreas. Também há as disciplinas optativas, como parte de uma 

proposta preestabelecida nos currículos, em que os alunos possuem a livre escolha e o acesso 

autorizado pelas coordenações dos cursos envolvidos. E contribuem para uma formação 

profissional mais consistente e abrangente. Os estágios curriculares ou extracurriculares 

podem ser obrigatórios ou não, seguindo as normas do Conselho Nacional de Educação. As 
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atividades complementares e o trabalho de conclusão de curso também compõem a matriz 

curricular dos cursos de graduação da instituição. 

O projeto pedagógico de um curso é elaborado pelos Centros Interdisciplinares, que 

elaboram as bases pedagógicas e as normativas internas, com observação das normas 

vigentes. 

O projeto político-pedagógico desenvolve a pesquisa na modalidade da iniciação 

científica, visando ao desenvolvimento e à aplicação de conhecimentos acadêmicos. São as 

atividades de extensão que estabelecem a interação com os variados setores da comunidade da 

América Latina e Caribe, quando ampliam e desenvolvem o ensino e a pesquisa. Nessa 

dimensão desenvolvem-se ações que integrem os alunos, buscando interação com a 

comunidade em que estão inseridos. 

Como a base epistemológica fundadora da Universidade é a oferta de cursos 

interdisciplinares, ela se propõe a construir um pensamento voltado para o conhecimento dos 

problemas regionais, que são sociais, políticos, econômicos, ambientais, científicos e 

tecnológicos, dos diferentes países do Sul da América. 

A UNILA não rompe com as Diretrizes Curriculares Nacionais; simplesmente 

complementa os conteúdos disciplinares com o Ciclo Comum de Estudos, que tem por 

finalidade estabelecer o diálogo entre as diferentes áreas da graduação. Essa é uma 

consideração importante, que nos ajuda a compreender os limites postos para esse novo 

modelo de educação superior “popular”. Cabe aqui destacar que não há uma legislação 

própria que rege essa nova instituição, ou seja, são as mesmas diretrizes das universidades 

clássicas que se aplicam às universidades “populares”. 

Ante essas considerações, é importante destacar que esses emergentes modelos de 

universidade se inserem na lógica política que estabelece as diretrizes políticas para o sistema 

universitário brasileiro. Como pudemos notar, não há uma participação direta dos atores de 

outros países na construção da matriz curricular originária. Mas não podemos perder de vista 

que os projetos pedagógicos dos cursos da UNILA possuem a característica da flexibilidade, 

oferecendo aos estudantes a possibilidade de construírem os percursos diferentes em subáreas 

de suas futuras carreiras. 

A Universidade possui uma estrutura institucional constituída por centros 

interdisciplinares que, aí sim, rompem com a clássica divisão dos conhecimentos 

disciplinares, apresentando-se como eixo norteador das diretrizes curriculares. 
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CAPÍTULO IV 

PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1. O tipo de pesquisa 

No século XXI, o Estado democrático de direito possui o controle sobre as 

universidades, que devem obedecer às normas da Constituição Federal e da LDB. No caso da 

UNILA não é diferente, as exigências são as mesmas, apesar de ser uma universidade 

“popular”, oriunda de uma constituição estatal que propõe um novo modelo de Educação, 

pensada para a integração latino-americana e caribenha. 

A grande proposta dessa Universidade é a integração do ensino superior no continente 

latino-americano no viés das epistemologias construídas a partir do reconhecimento da 

identidade regional. 

O nosso campo de pesquisa, portanto, é multicultural, pois estão inseridos sujeitos de 

diferentes países que possuem cultura, língua e costumes distintos. Como vimos, tal 

instituição propõe, em seu projeto político-pedagógico, a interdisciplinaridade, a democracia 

cognitiva e uma educação humanística numa perspectiva de inclusão, o que também justifica 

a escolha da dimensão qualitativa da pesquisa, tendo em consideração uma análise em 

profundidade do objeto de estudo. 

A entrevista foi o instrumento metodológico escolhido. Realizamos quatro entrevistas, 

em março de 2014, com os principais responsáveis pela implementação do projeto UNILA. 

Caracterizaremos os referidos sujeitos quando abordarmos, mais em detalhe, os sujeitos de 

pesquisa. Do ponto de vista das técnicas de análise, decidimos optar pela Análise de Discurso 

e pelo Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), por considerarmos que é possível, a partir das 

falas dos entrevistados, construir um discurso-síntese em relação a cada uma das formações 

discursivas que selecionamos. 

Lefevre (2012, p. 22) afirma que “a sociedade (toda sociedade) é constituída por um 

plano simbólico”; apesar de os sujeitos das diferentes culturas se comunicarem através da 

mesma língua, não significa que compartilhem o mesmo habitus, ou que tenham os mesmos 

costumes. Ao trabalharmos com as representações devemos levar em consideração os 

“atributos ou lugares de onde seus sujeitos portadores falam: nacionalidade, gênero, 

religião/crença, idade, condição social”. 
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O DSC utiliza ferramentas que visam à emergência da Representação Social (RS), que 

tratam da vivência social do indivíduo traduzida pelo discurso e atualizam as variações 

individuais de diferentes opiniões inseridas no plano social, podendo ser compartilhadas ou 

não, conforme os aponta Lefevre (2012, p. 18): 

Qualitativa porque no DSC cada distinta opinião coletiva é apresentada sob a 

forma de um discurso (e não, por exemplo, sob a forma de escolhas 

alternativas pré-fixadas de resposta, nem sob a forma de meras categorias) 

que recupera os distintos conteúdos e argumentos que conformam a dada 

opinião na escala social ou coletiva. 

Ao considerarmos a UNILA como o nosso campo de pesquisa, tivemos em 

consideração uma multiplicidade de dimensões que a constituem (político-institucional de 

integração internacional, curricular, inclusiva). Procuramos estabelecer uma relação dialética 

entre elas no sentido de uma compreensão profunda do nosso objeto de pesquisa: a inclusão 

da diversidade cultural e epistemológica nessa Universidade, sobretudo o modo como foram 

pensadas e disputadas  suas matrizes curriculares. 

A pesquisa qualitativa permite-nos compreender como os principais protagonistas, que 

representam a macropolítica, pensam e operam os projetos e programas de sustentabilidade, 

assistência estudantil, inclusão social, nos ajudando a identificar processos e práticas, e 

identificar inovações/alternativas. 

É de extrema importância o esclarecimento do modo como se materializa o projeto no 

Decreto Lei n. 12.189 quanto à constituição desse novo modelo de universidade, assim como 

entender os desdobramentos das discussões sobre o próprio desenvolvimento científico. 

Iremos aprofundar o estudo das matrizes curriculares, pois é a partir delas que se inferirão os 

princípios epistemológicos fundantes que estabelecem uma relação com as matrizes 

institucionais das universidades tradicionais. 

Optamos pela análise do discurso dos principais protagonistas da UNILA, dando 

seguimento ao estudo do ponto de vista institucional. Para tanto, selecionamos alguns sujeitos 

comprometidos, do ponto de vista institucional, com este novo projeto. 

4.2. Os sujeitos da pesquisa 

Entrevistamos os pró-reitores de Assuntos Estudantis; Extensão; Relações 

Institucionais e Internacionais, e a Coordenação de Relações Institucionais e Internacionais, 

inseridos no campo das macropolíticas de gestão da universidade. Pelo fato de a nossa 
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pesquisa ser exploratória, julgamos o quadro de entrevistas suficiente, pois pretendemos, com 

o uso desse instrumento metodológico, resgatar as ideias compartilhadas no quadro da 

integração das culturas latino-americanas e caribenhas e o modo como, do ponto de vista 

institucional, foi pensada a inclusão da diversidade epistemológica. 

4.2.1. A caracterização dos sujeitos da pesquisa qualitativa 

4.2.1.1. Sujeito 1 – sexo feminino: Coordenadoria de Relações Institucionais e 

Internacionais 

Possui graduação em Química (2003), mestrado em Química Analítica (2006) e 

doutorado em Química Analítica (2011), todos pela Universidade Federal do Paraná. 

4.2.1.2. Sujeito 2 – sexo masculino: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(2002). Especialização na modalidade Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

Experiência profissional no atendimento a pessoas com necessidades especiais. Atua na 

docência, ministrando os seguintes temas: Estágio Supervisionado, Formação Profissional, 

Família, Pesquisa em Serviço Social, Fundamentos do Trabalho Profissional e Exercício 

Profissional. Coordenador de Estágio Supervisionado em Serviço Social no Curso de Serviço 

Social da Faculdade União das Américas – UNIAMÉRICA/FOZ DO IGUAÇU – PR. Possui 

experiência profissional nas áreas de planejamento e avaliação de políticas públicas. 

4.2.1.3. Sujeito 3 – sexo feminino: Pró-Reitoria de Extensão 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1994), mestrado (1998) e doutorado (2009) em Antropologia Social e pós-doutorado no 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, na mesma Universidade. 

É docente da UNILA desde 2011, tendo sido coordenadora do eixo América Latina. Tem 

experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Urbana, atuando 

principalmente nos seguintes temas: rap, movimento hip-hop, relações raciais, consumo e 

música. 

4.2.1.4. Sujeito 4 – sexo feminino: Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais 



86 
 

 
 

Possui Graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2001). Mestrado 

em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004), na área de concentração de 

Relações Internacionais. Diploma de Estudos Avançados em Direitos Humanos e 

Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, Espanha (2007), e doutorado em 

Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide (2009). 

Atualmente é Professora Adjunta II da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

– UNILA e Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais na mesma Instituição, e 

Professora Visitante no Programa de Mestrado em Democracia, Direitos Humanos e Boa-

Governação da Universidade Técnica de Moçambique. Tem experiência na área de Direito, 

com ênfase em Direitos Humanos, Direito Internacional Público e Relações Internacionais. É 

membro do grupo de pesquisa – Observatório de Direitos Humanos – na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

4.3. Técnica de análise de dados 

A metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, tendo como finalidade a 

análise dos sentidos dos depoimentos, se divide em dois momentos: coleta de dados e 

respectiva análise. 

Selecionamos, a priori, um conjunto de formações discursivas, procurando inserir o 

discurso dos entrevistados em cada uma delas. A análise do discurso permitirá detectar as 

confluências discursivas, os pontos de vista divergentes, os pressupostos políticos que 

sustentam cada um dos discursos e a sua adequação ao modelo de educação “popular” da 

instituição. 

A entrevista exploratória é a nossa “matéria-prima”. Os depoimentos foram coletados 

por meio de questões abertas e semiestruturadas, e os entrevistados foram convidados a expor 

o seu pensamento tendo em consideração o objeto que definimos para esta pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas individualmente e devidamente gravadas, com assinatura de 

autorização de cada entrevistado. 

4.4. Análise de discurso 

Não há como fazer uma introdução da análise de discurso. Seria um engano a 

suposição de uma unidade, ou homogeneidade para as introduções, pois não devemos estar 

sujeitos à linguagem, a seus equívocos e opacidades (ORLANDI, 2012). O trabalho com a 

análise de discurso também requer um comprometimento no sentido político. Os sentidos 
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nunca estão desconectados, eles sempre são administrados, ou seja, os discursos são também 

imbuídos de uma construção, além de histórica, ideológica. (PÊCHEUX, 2012) 

O projeto UNILA é um compromisso com uma educação para a emancipação social, 

para a democracia cognitiva omnilateral, para a inclusão dos povos e, do ponto de vista 

político, um suporte acadêmico de uma política internacional voltada aos países da América 

do Sul e Caribe, no âmbito, inicialmente, do Mercosul. Como um projeto inovador do 

governo Lula, se forma um corpo teórico-político que vai de encontro aos interesses estritos 

da ordem burguesa, ao mesmo tempo em que pretende a alta formação de recursos humanos 

que vão ser inseridos no mercado. Visto desse modo, Michel Pêcheux (2012, p. 114) esclarece 

que 

Nesse campo, a expressão “luta de deslocamento ideológica” – contra as 

lógicas inscritas na forma estável da fortificação – poderia descrever os tipos 

de choque de deslocamentos, que não colocam em oposições classes, 

“interesses”, ou determinadas posições prévias, mas que tratem da 

reprodução/transformação das relações de classe. Trata-se, portanto, de uma 

série de choques, que questionam a definição e fronteira do “discurso 

político”, na medida em que elas se baseiam nos processos, através dos quais 

o domínio/exploração (no campo da sexualidade, da vida privada, do 

ambiente, da educação, etc.) capitalista se reproduz, na medida em que ela se 

adapta, transforma, reorganiza. Pois “reprodução” nunca significou 

“repetição do mesmo”. 

Michel Pêcheux nos explica que esse é o modo como se mantém a hegemonia dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado. A função dos Aparelhos Ideológicos do Estado é a de 

legitimar, reproduzir e perpetuar a ideologia dominante. Nesse sentido, o campo ideológico é 

constituído por tensões e conflitos permanentes, dado que os Aparelhos Ideológicos do Estado 

não refletem as ideologias que se situam em oposição à dominante. Se considerarmos que 

uma das dimensões importantes no âmbito de uma educação superior popular diz respeito à 

possibilidade de acesso dos mais desfavorecidos, o projeto UNILA obedece a essa dimensão, 

embora o conceito de “popular” não surja em nenhum dos documentos institucionais. Do 

ponto de vista ideológico, como projeto popular, poderemos considerá-lo em oposição à 

ideologia dominante. 

A fala do homem é objeto de um estudo do discurso, que sempre nos remete à 

etimologia da palavra: notamos a ideia de percurso, de movimento. Portanto, a base da análise 

de discurso está na produção propriamente humana, e representa um modo de dar significação 

quando os homens estão fazendo o uso da fala, como sujeitos que são membros de certa 

comunidade. Afinal, não pode existir um discurso sem um sujeito, o que supõe também uma 
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perspectiva ideológica. O sujeito, ao pretender significar, também se significa, atribui sentido 

a sua fala. 

No caso da nossa pesquisa de campo, fizemos uma análise exploratória da entrevista 

dos protagonistas responsáveis pela macropolítica, os pró-reitores, tendo em vista suas 

singularidades e diferentes posições ideológicas trazidas consigo, fazendo parte do contexto 

do nosso próprio universo. O discurso é, justamente, o texto do qual se pode estabelecer a 

relação entre a língua e a ideologia. A língua produz sentidos para os sujeitos, enquanto a 

ideologia, na abordagem do indivíduo enquanto sujeito, é o que proporciona o sentido para a 

língua. A linguagem tem seu objeto próprio que é a língua, e não há unicidade na relação com 

o mundo e com o pensamento, ou seja, não é um engessamento homogeneizante, muito ao 

contrário: a análise de discurso também emerge da historicidade. O sujeito, além de ser uma 

construção histórica, é também afetado por essa história, pois o sujeito é quem constitui a 

relação com o simbólico na história. E no caso da universidade, temos um espaço que, além 

de ser intelectual, é também simbólico, como explica Michel Pêcheux (2012, p. 125). 

Ao conceito (científico) de língua se opõe, pois, a noção de fala, 

representando o modo como cada indivíduo usa a língua, maneira única pela 

qual “cada sujeito falante” manifesta sua liberdade dizendo “aquilo que 

nunca será ouvido uma segunda vez”. 

As falas dos sujeitos são representações das linguagens constituídas pelas 

determinações sócio-históricas que geraram a liberdade discursiva, que instituíram certa 

oposição num sentido em que a linguagem excluiu de seu campo a expressão das 

significações; portanto, cada indivíduo fala de acordo com as representações definidas pelas 

ideologias constituídas de sistemas que foram regidos por leis, determinadas por épocas ou 

meio social onde os sujeitos estão inseridos.  

O sujeito do discurso funciona “pelo inconsciente e pela ideologia” (ORLANDI, 2012, 

p. 18). Na UNILA, há sujeitos de diferentes formações ideológicas que estão envolvidos no 

processo de formação de uma proposta humanística, de equidade e democracia omnilateral e 

cognitiva, âmbitos de uma integração dos diferentes universos da América Latina. Portanto, 

esse projeto é concebido de diferentes formas por diferentes sujeitos, que utilizam diferentes 

falas para expressar algumas contradições, que deverão ser analisadas. 

Na Análise de Discurso não se tem a proposta de uma análise de interpretação com 

abordagem linear dos elementos da comunicação, pois o discurso acaba sendo uma forma de 

os interlocutores darem efeito aos diferentes sentidos. 
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Não pretendemos estacionar as interpretações no campo da macropolítica; visamos 

não só à compreensão de como a inclusão da diversidade cultural e epistemológica produz 

sentido e qual sua significação para os sujeitos envolvidos que ocupam posições hierárquicas 

distintas, como também buscamos compreender os obstáculos da inclusão cultural e 

epistemológica no âmbito da diversidade. É essencial obtermos o esclarecimento do modo 

como se processa a interdisciplinaridade no campo da internacionalização com base nas 

matrizes curriculares da instituição. 

Do ponto de vista empírico, a Análise de Discurso permite esclarecer o modo como se 

articulam a linguagem e a ideologia. Analisar os efeitos produzidos pelo processo de 

colonização é parte do nosso trabalho de pesquisa, pois, além de ser uma teoria que norteia 

nosso objetivo, ela deixou marcas que afetaram a formação histórica da América Latina. 

A utilização do termo inclusão pressupõe que os indivíduos tenham sido excluídos 

anteriormente pela própria estrutura do sistema capitalista. Nesse sentido, o interdiscurso é, 

como refere Orlandi (2012, p. 80), 

a relação do discurso com uma multiplicidade de discursos, ou seja, ele é um 

conjunto não discernível, não representável de discursos que sustentam a 

possibilidade mesma do dizer sua memória. Representa assim a alteridade 

por excelência (o Outro), a historicidade. 

Em suma, a Análise do Discurso permite compreender a historicidade do próprio 

discurso que faz com que os sentidos se encontrem e se transformem. No caso desta pesquisa, 

há múltiplas relações geradas pela trajetória das diferentes nacionalidades que podem produzir 

diferentes discursos, o que inclui os processos de exclusão e inclusão e os posicionamentos 

distintos. Por isso, optamos em utilizar a Análise de Discurso, pois ela irá reunir 

dialeticamente as formas materiais com os objetivos formais do universo da nossa pesquisa. 

Os que praticam a análise de discurso concordam, geralmente, com a necessidade de 

distinguir, de um lado, os universos discursivos logicamente estabilizados (cf. discurso das 

ciências da natureza, das tecnologias) e, de outro, os espaços discursivos não estabilizados 

logicamente (destacando-se os espaços do filosófico, do sócio histórico, do político, do 

estético e dos múltiplos registros do cotidiano) (PÊCHEUX, 2012, p. 143). 

De acordo com Michel Pêcheux (2012), os espaços estabelecidos logicamente estão 

num campo privilegiado, o que compreende a manipulação teórica do sujeito epistêmico, que 

direciona os sujeitos que operam na prática por meio de instruções estratégicas cognitivas. 
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Diante disso, compreendemos que a existência de uma base cognitiva repousa na 

memória dos sujeitos que operam. Os docentes e discentes da UNILA já estão munidos de 

uma base cognitiva e lógica, que lhes permite a construção de um sentido para o processo de 

ressignificação e adequação desse novo modelo de ensino superior. 

Logo, a interpretação das aplicações tanto do projeto político-pedagógico quanto das 

matrizes curriculares na UNILA é constituída por um corpo sócio-histórico que possui traços 

discursivos, do modo como nos apresenta Michel Pêcheux (2012, p. 146): 

A condição essencial da produção e interpretação de uma sequência não é 

passível de inscrição na esfera individual do sujeito psicológico: ela reside 

de fato na existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos que 

constitui o espaço de memória da sequência. O termo interdiscurso 

caracteriza esse corpo de traços como materialidade discursiva, exterior e 

anterior à existência de uma sequência dada, na medida em que esta 

materialidade intervém para constituir tal sequência. O não dito da sequência 

não é, assim, reconstruído sobre a base de operações lógicas internas, ele 

remete aqui a um já dito, ao dito em outro lugar: assim, a noção discursiva 

de pré-construído deve ser distinta da noção lógica de pressuposição, da 

mesma forma a noção discursiva de discurso transverso se distingue da 

noção lógica de implicação. 

O autor aponta que há um eixo que orienta e faz a interação entre os sujeitos 

envolvidos, os quais interpretam a realidade predeterminada. Os discursos representam a 

materialização das leituras dos estados de configuração estabelecidos, girando em torno da 

análise linguístico-discursiva de uma sequência do corpo interdiscursivo que possui traço 

sócio-histórico. 

Falando da memória, Pêcheux nos mostra a necessidade de refletir sobre o 

estatuto social da memória como condição de seu funcionamento discursivo 

a partir da produção e interpretação de redes de traços. (ORLANDI, 2012, p. 

18) 

A pesquisadora nos esclarece, ainda, o aspecto do interdiscurso em Michel Pêcheux, 

que compreende as condições determinadas por uma conjuntura histórica enquanto nível de 

existência, pois não é a língua nem a literatura que remete às condições verbais de existência 

dos objetos. 

É preciso não confundir o que é interdiscurso e o que é intertexto. O interdiscurso é 

todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Para 

que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já façam sentido. E isto é efeito do 

interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento 
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particular, se apague da memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer sentido 

em “minhas” palavras. No interdiscurso, diz Courtine (1984), fala uma voz sem nome. 

(ORLANDI, 2012) 

O interdiscurso como historicidade, juntamente com o intertexto, mobilizam as 

chamadas relações de sentido; entretanto, o esquecimento intertextual não é estruturante como 

é para o interdiscurso.  

Os sujeitos envolvidos no projeto UNILA colocam-se num universo que já está em 

processo, por isso, a necessidade da compreensão do modo como incorporam na prática 

teórica e social a inclusão da diversidade cultural e epistemológica. No entanto, 

desenvolveremos um estudo com abertura ao campo simbólico, considerando os conteúdos 

ideológicos nas práticas teóricas e institucionais. 

Não é pretendido, na análise de discurso, instituir-nos como especialistas da 

interpretação dos que possuem domínio sobre o sentido dos textos, mas sim expor o olhar-

leitor, como apresentado por Michel Pêcheux (2012, p. 291), 

a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (tais como a relação 

discursiva entre sintaxe, léxico, no regime dos enunciados, com o efeito do 

interdiscurso induzido nesse regime, sob a forma do não dito que aí emerge, 

como discurso outro, discurso de um outro ou discurso do Outro). “Não se 

trata de pontos de vista possíveis para melhor aí se reconhecer, mas de uma 

leitura em que o sujeito é ao mesmo tempo despossuído e responsável pelo 

sentido que lê”3. 

Nesse sentido, fica esclarecido que, na perspectiva da análise do discurso, os homens 

não são como objetos, inclusive de si mesmos, que se distinguem dos fenômenos qualitativos; 

esses fenômenos são próprios da subjetividade humana. Não se trata de uma subjetividade 

equacionada ao individualismo, ao contrário, o outro é o ser que ensina sobre nós mesmos, e o 

outro é indispensável à minha existência. Eu sou responsável por mim e pelo outro, sendo o 

outro uma liberdade colocada diante de mim. Assim, observamos como J. P. Sartre (2013, p. 

34) nos revela um mundo, o qual ele chama de intersubjetivo, em que o “homem decide o que 

ele é e o que os outros são”. Os discursos poderão revelar, por meio da análise, uma 

intersubjetividade constituída pela adesão comum a um projeto que envolve dimensões 

políticas e ideológicas, uma espécie de “crença coletiva” num modelo que se situa em 

oposição aos projetos tradicionais de ensino e educação superiores. 

                                                           
3 Jean-Marie Marandin, Algorithmes, 81. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

5.1. Análise das entrevistas  

Analisamos as bases em que se fundamentam os discursos, por meio dos documentos 

que regem as diretrizes da UNILA. Porém, há um conjunto complexo de execução de um 

projeto de ensino superior, diferentemente das propostas tradicionais, que precisam atender à 

demanda social, o que acaba sendo algo que também atende às necessidades do sistema. 

Não podemos deixar de lado o caráter ideológico automaticamente apresentado nos 

discursos. Há uma ideologia consistente nas relações sociais que respondem ao comando de 

adaptação das práticas globais que não podemos deixar de levar em consideração. 

As formações discursivas que foram selecionadas, no âmbito do nosso objeto de 

pesquisa, nos ajudam a compreender o pensamento dos atores institucionais sobre a inclusão 

da diversidade cultural e epistemológica e como se pode construir um modelo de educação 

“popular” alternativo aos modelos hegemônicos de caráter burguês e elitista. 

Apresentaremos, em seguida, as unidades de discurso que selecionamos para cada 

formação discursiva, relativas a cada um dos sujeitos entrevistados. A respectiva análise, que 

faremos posteriormente, terá em consideração o referencial teórico que nos serviu de 

fundamentação. 

 

Tabela 1: Inclusão da diversidade cultural e epistemológica nas matrizes curriculares 

Sujeitos Unidades Discursivas 

S1 […] dentro da UNILA nós temos o que se chama ciclo comum, que é o 

ciclo comum de estudos; dentro desse ciclo comum tem todos os 

cursos, nós temos a disciplina de Fundamentos da América Latina, 

onde todos os estudantes vão estudar sobre a América Latina, essa 

coisa da diversidade cultural, da diversidade de línguas, enfim, e tudo 

que se trata de América Latina.  

S2 […] o fortalecimento de núcleos de resistência, no sentido da 

resistência, da defesa da ideia de integração, de emancipação, aquelas 

concepções que estão muito contidas na ideia do projeto UNILA, como 

uma universidade de integração muito latino-americana, principalmente 

daqueles alunos do exterior que vêm de países com uma história de luta 

e uma história de educação muito vinculada a esse processo 

emancipatório […]  

S3 Nós temos o chamado núcleo comum aqui que são das disciplinas de 
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letras, de línguas, espanhol e português, de metodologia e fundamentos 

da ciência e fundamentos da América Latina […] 

S4 São três eixos: América Latina, metodologia e línguas. E as disciplinas 

obrigatórias e as optativas de seu curso. Dentre estas disciplinas, 

algumas delas ele vai poder cursar conjuntamente ou em outros, 

principalmente disciplinas em seu centro interdisciplinar. Então, há 

uma conjugação de possibilidades de formação de que ele obtenha 

disciplinas em outros cursos também que formam parte do seu centro e 

até em disciplinas de outros institutos. 

 

Tabela 2: Obstáculos à inclusão da diversidade cultural e epistemológica 

Sujeitos Unidades Discursivas 

S1 […] A maioria dos nossos professores é muito jovem, são recém-

doutores. Nós temos pouquíssimos professores que já têm uma carreira 

ou já têm uma experiência de universidade, então, recém-doutores que 

chegam, eles… Alguns são como eu, ficam encantados com o projeto e 

querem fazer com que a coisa dê certo, querem fazer com que a 

universidade funcione. Outros acham que não tem jeito, que se não for 

quadradinho não tem como fazer uma universidade como a UNILA 

virar uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O pensamento 

deles é mais ou menos assim: a UNILA nunca vai ser uma URFJ. 

S2 […] a grande dificuldade que nós temos, primeiro, é a ausência de 

colaboração com recursos financeiros dos demais países da América 

Latina que compõe o corpo discente desta universidade […] Segundo, 

ausência de contribuição fundamental dos países. 

S3 […] Então qual foi a forma que nós encontramos, foi trabalhar com os 

professores a partir das nossas próprias experiências acadêmicas. Como 

cada um de nós professores poderia trazer contribuições? Não para 

dizer como a lei tem que ser aplicada, mas trazer indícios, trazer 

instrumentos que possam ser trabalhados pelos professores, porque a 

gente não tem como responder de forma que é isso, tem que fazer 

aquilo, ou tem que ser assim, seria ignorância e das grandes […].  

S4 Nós precisamos de um organismo internacional que financie o projeto 

UNILA. Que financie nossos cursos, que legitime a nossa universidade 

para manter a nossa diversidade, porque, senão, nós iremos ter um 

declínio de estrangeiros na instituição e ela vai se tornar uma 

universidade brasileira. E isso não pode acontecer. Se acontecer isso, 

perder a diversidade, nós podemos ter problemas de epistemologia, de 

implementação de princípios… agora, a diversidade, ela é a riqueza de 

nossa instituição. É ela que força as respostas diferentes das 

universidades tradicionais […]. 

 

Tabela 3: Processo de internacionalização 

Sujeitos Unidades Discursivas 

S1 […] Ao meu ver a UNILA, ela tem… é uma universidade federal 

brasileira, mas ela tem uma vocação internacional, certo? E tem essa 
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coisa da integração com a América Latina, além de nós termos 50% de 

alunos estrangeiros e 50% de alunos brasileiros  

S2 […] Daquilo que se materializou no PDI e corresponde à lei de criação 

da UNILA, tem dois elementos que são fundamentais: primeiro a 

vocação internacionalista da universidade que se fez presente no PDI, 

na lei de criação da universidade e no PDI. […] a ideia por essa via da 

educação, de se construir uma universidade democrática, popular, 

latino-americana e laica. Estes elementos presentes no PDI são 

fundamentais para manter as características do projeto UNILA […]. 

S3 […] Temos projetos que são desenvolvidos, sim, tanto no Paraguai 

quanto na Argentina; temos alguns desafios burocráticos que não são 

muito simples de lidar, por exemplo, para atravessar fronteira, ou 

coisas do gênero, porque oficialmente a Universidade é brasileira, em 

termos de toda a legislação brasileira; portanto, ela não é uma 

Universidade internacional, então por isso como qualquer Universidade 

tem esses empecilhos.  

S4 […] a lei da criação da UNILA, ela fala em Mercosul, ela fala em 

integração, mas ela chega a citar Mercosul, especialmente do Mercosul. 

Há uma mudança de trajetória, então, quando percebemos que o 

próprio Celso Amorim chama o reitor à época e fala: “Não, a UNILA 

também tem que entrar na América Central e no Caribe e chegar ao 

México”. E quando Dilma assume, então, ela vai dizer que nós 

devemos ser um braço acadêmico da CELAC. Nosso desafio é, 

portanto, todo o continente latino-americano, inclusive o Caribe […].  

 

Tabela 4: Processo de interdisciplinaridade 

Sujeitos Unidades Discursivas 

S1 […] a gente tem a questão do bilinguismo, a nossa universidade é 

bilíngue, então nós temos ensino de português e espanhol e a 

interdisciplinaridade, todas as áreas, todos os cursos eles tem um fundo 

interdisciplinar. Eles estão dentro de centros interdisciplinares, esses 

centros eles estão dentro de institutos que são, nós temos quatro 

institutos latino-americanos dentro da universidade: um instituto de 

Línguas, Artes e História, o Instituto Latino-Americano dentro da 

universidade, o Instituto Latino-Americano de Economia Política e 

Sociedade e o Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura 

e Território,  

S2 […] o processo de integração também se dá na discussão em uma 

disciplina, num projeto pedagógico, num plano de ensino de uma 

disciplina. 

S3 […] a interdisciplinaridade não é juntar áreas de conhecimentos 

distintos, e aqui tem uma questão epistemológica bem interessante, 

porque, se mudam epistemologias com esse debate interdisciplinar, 

com pressões sobre essa forma de produção do conhecimento, passam a 

ser frutos também desse diálogo entre áreas. Eu costumo dizer, nós 

temos uma disciplina de fundamentos de América Latina. 

 

S4 […] a interdisciplinaridade é um princípio estruturante da nossa 
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instituição. […] O coração, a potência da UNILA está em seus centros 

interdisciplinares. Esses centros congregam cursos de graduação. 

Diversos cursos que tentam implementar os seus currículos e 

programas de forma conjunta. Então, existe o centro de economia, 

ciência política, sociologia e relações internacionais. 

 

Tabela 5: Formação Discursiva 1 – Matriz Institucional 

Sujeitos Unidades Discursivas 

S1 […] Eu não vou dizer que ela tem um papel muito diferenciado, ela não 

é uma universidade tão diferenciada assim; tem suas diferenças, mas 

não é uma coisa que eu não posso dizer assim que é uma universidade 

super, ultradiferente das demais […].  

S2 […] ela é uma universidade que tem perspectivas e características 

completamente inovadoras, no âmbito de pensar a universidade, mas 

que convive também com mecanismos, elementos, formas, processos 

tradicionais de todas as universidades brasileiras […]. 

S3 […] por ser uma proposta de uma Universidade Latino-Americana, ela 

nos obriga a repensar parâmetros, diretrizes que são instituídas dentro 

desses modelos, dentro dessas matrizes; então, trabalhar uma 

perspectiva de integração latino-americana a partir da produção do 

conhecimento, da relação que se estabelece entre essas, não diria só 

nações, mas entre culturas, ela é bastante complexa.  

S4 […] Todo o desenvolvimento da matriz curricular, dos projetos 

pedagógicos de curso é feito internamente, mas, é claro, quando você 

tem um número de professores estrangeiros, que tiveram formação 

fora… Por isso a importância da diversidade… Eles têm uma 

contribuição fundamental, porque eles tentam equalizar com a 

formação que eles tiveram no seu país.  

5.2. Inclusão da diversidade cultural e epistemológica 

A difusão da cultura latino-americana, conforme descrito no Capítulo II, sempre 

manteve a dependência do colonialismo intelectual, que impôs um modelo de conhecimento 

excludente. Porém, para que a produção científica tenha impacto numa região, contribuindo 

para o seu desenvolvimento, é necessário uma reconstrução epistemológica que anseia suprir 

as reais necessidades das populações. Isso implica uma crítica e desprendimento do 

colonialismo no campo epistêmico. 

Na base do processo de exclusão epistêmica existe uma matriz de poder referente a 

uma estrutura completa de controle, em que o conhecimento é instrumento de controle 

imperial. Nesse sentido, torna-se urgente a descolonização do conhecimento, o que não é 

tarefa exclusiva da universidade, nem dos novos modelos de ensino superior emergentes. 
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Ao longo do tempo, a produção do conhecimento foi regulada por um único modelo 

epistemológico que se afirmou como universal e absoluto. A universalização e absolutização 

conduziram à exclusão de uma diversidade de saberes que apresenta visões do mundo e da 

vida tão legítimos como as apresentadas pelo paradigma da ciência moderna. Afinal, a ciência 

moderna é uma invenção da burguesia, construída como instrumento de exploração do 

capitalismo e contribuindo para a legitimação dos processos de exclusão social e 

epistemológica. 

A inclusão da diversidade cultural e epistemológica refere-se, precisamente, à 

diversidade de conhecimentos que foram excluídos e desperdiçados ao longo da história 

colonial e neocolonial e que urge resgatar. Nesse sentido, o projeto de uma educação superior 

contra-hegemônica tem como desafio político, social e epistemológico contribuir para a 

inclusão de todos os saberes que foram marginalizados ao longo da história. Como defende 

Santos (2010), a justiça social supõe a justiça cognitiva e, por isso, a questão da emancipação 

social implica um processo democrático e solidário no campo epistêmico, contribuindo para a 

dissolução de todas as hierarquias no nível do conhecimento. 

A UNILA é uma universidade federal que, no seu projeto institucional, visa ampliar o 

acesso das classes populares mais vulneráveis à educação superior, apesar de seu contexto 

conjuntural não bastar para a superação do crônico quadro de exclusão estrutural que impera 

nos sistemas políticos nacionais da região latino-americana. 

Podemos perceber que esse novo modelo de universidade compreende a educação 

inclusiva como um aspecto da integração, pois procura observar a diversidade do contexto 

social, que é marcada pela desigualdade entre as regiões da América Latina e Caribe. 

Na UNILA não há o resgate dos pilares emancipatórios do conhecimento científico, 

porque ela não é uma universidade revolucionária; não identificamos um pluralismo 

epistemológico nem metodológico. Mas o ciclo comum de estudos presente nas matrizes 

curriculares é um trabalho que acaba conduzindo à inclusão da diversidade, o que é uma 

singularidade da universidade em face dos modelos tradicionais de ensino superior. Conforme 

nos aponta o sujeito 1, 

dentro da UNILA nós temos o que se chama ciclo comum, que é o ciclo 

comum de estudos; dentro desse ciclo comum tem todos os cursos, nós 

temos a disciplina de Fundamentos da América Latina, onde todos os 

estudantes vão estudar sobre a América Latina, essa coisa da diversidade 

cultural, da diversidade de línguas, enfim, e tudo que se trata de América 

Latina. 
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O ciclo comum de estudos é composto de três disciplinas: além de Fundamentos da 

América Latina, também há um estudo das línguas, que é o espanhol para brasileiros e o 

português para espanhóis, e a disciplina de Metodologia, que, conforme o discurso do sujeito 

1, faz parte da Filosofia que trata da epistemologia mais voltada para América Latina. 

Conforme descrevemos no Capítulo III, o conhecimento da Metodologia, além de promover o 

nivelamento de conhecimentos entre os estudantes de diferentes regiões, permite a construção 

de bases para que os estudantes desenvolvam uma postura investigativa, trabalhando os 

métodos científicos necessários aos diversos campos de pesquisa e nas diferentes áreas de 

conhecimento. Ao referir-se ao ciclo comum, o sujeito 4 esclarece que, além dos três eixos 

que compõem o ciclo comum, há 

disciplinas obrigatórias e as optativas de seu curso. Dentre estas disciplinas, 

algumas delas ele vai poder cursar conjuntamente ou em outros, 

principalmente disciplinas em seu centro interdisciplinar. Então, há uma 

conjugação de possibilidades de formação de que ele obtenha disciplinas em 

outros cursos também que formam parte do seu centro e até em disciplinas 

de outros institutos. 

A grade curricular da UNILA não é engessada; existe, como já citamos, o ciclo 

comum, as disciplinas obrigatórias e optativas de cada curso. Algumas disciplinas podem ser 

cursadas concomitantemente nos centros interdisciplinares. Isso não significa que haja a 

bititulação, ou seja, o estudante sair com dois diplomas. O sujeito 4 relata que essa questão foi 

discutida, mas não implementada. 

Apesar da conjugação de possibilidades não ser ainda perfeita, “outra epistemologia 

tem se traduzido um pouco na tentativa de se implementar a interdisciplinaridade”, como 

destaca o sujeito 4, que defende a ideia de que só irá ser implementada novas formas 

epistemológicas com o desenvolvimento da pós-graduação, “porque é ali onde você tem 

espaço para eleger sua metodologia de pesquisa, de produção de conhecimento”. 

Como no discurso do sujeito 4, a Metodologia ainda pretende ser desenvolvida. Fica 

subentendido, então, que a disciplina de Metodologia é moldada pelos princípios da tradição 

e, por isso, não há uma pluralidade metodológica e de conhecimento científico que permitam, 

nesse caso, que a universidade seja considerada tão diferenciada das universidades clássicas, 

como uma nova proposta de produção epistemológica não hegemônica. 

Já o sujeito 3 possui uma visão da universidade como um espaço privilegiado de 

aprendizagem, pelo fato de o aluno ter que, constantemente, dinamizar seu aprendizado de 

línguas, indicando 
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que há uma mudança epistemológica há; ela não é possível de se perceber de 

forma tão imediata. Agora, ela nos traz indícios, e eu acho que isso é o mais 

importante e nós precisamos estar atentos pra esses indícios. Mas eu acho, 

sim, que nós vamos ter condições de perceber essas diferenças a médio e 

longo prazo, porque, quando nós vamos ter condições de voltar pra pensar o 

que era extensão que nós iniciamos na universidade, que extensão nós temos 

hoje, nós ainda estamos no início. Nós temos uma trajetória, mas ver como 

era, conseguir fazer essa mudança de perspectiva, inclusive em termos 

temporais, vai ser importante pra percebermos o que nós temos de 

reconstruções, de ressignificações e de concepções epistemológicas, 

também. Então essa é uma questão que eu acho que ela vai se afinar, se 

lapidar com o tempo. 

Esse relato vai ao encontro da proposta institucional da UNILA de buscar priorizar o 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a realidade latino-americana constitui um 

dos conteúdos programáticos de relevância, o que significa o indício de uma ruptura com a 

lógica de colonização epistêmica. 

Cabe destacar a existência de estudantes originários de países que possuem um 

histórico revolucionário, em que a educação se relaciona com o processo de emancipação. 

Isso fica evidenciado no discurso do sujeito 2, quando indica 

o fortalecimento de núcleos de resistência, no sentido da resistência, da 

defesa da ideia de integração, de emancipação, aquelas concepções que estão 

muito contidas na ideia do projeto UNILA, como uma universidade de 

integração muito latino-americana, principalmente daqueles alunos do 

exterior que vem de países com uma história de luta e uma história de 

educação muito vinculada a esse processo emancipatório. 

Nota-se que, embora a universidade não seja revolucionária, nem possua como foco o 

processo de emancipação, existem sujeitos nela envolvidos que alimentam um discurso 

contra-hegemônico e resistem para que a universidade não perca sua característica de 

integração e acabe se tornando uma universidade federal comum. Para tanto, é fortemente 

presente o debate relacionado aos movimentos sociais, às políticas públicas, às políticas 

sociais, às políticas de inclusão como parte do contexto do discurso de surgimento da 

universidade. 

A proposta da diversidade é parte do projeto político-pedagógico da UNILA, que 

propõe atividades humanísticas, científicas e tecnológicas norteadas pelo processo de 

integração da América Latina. Como uma universidade multicultural, a construção da 

diversidade é um grande desafio para essa nova proposta de universidade. 

Conforme descrito no Capítulo II, o multiculturalismo legitima o domínio das culturas 

dominantes sobre as culturas minoritárias. Com os 50% de vagas distribuídas aos estudantes 
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brasileiros e os outros 50% distribuídos para outros estudantes de diferentes culturas, pode-se 

dizer que a cultura brasileira sobrepõe-se às outras culturas. Isso não quer dizer que o Brasil 

pretenda silenciar os outros povos ali presentes, mas suas vozes são reduzidas em relação ao 

peso da cultura brasileira e da participação cidadã nacional. O avanço da cultura científica 

também depende da participação cidadã. Temos que levar em conta que a redução da cultura 

científica resulta do modelo de déficit cognitivo, pois a epistemologia do conhecimento 

científico é apenas parcial; é preciso valorizar a ciência cooperativa e não somente a 

competitiva. 

Devemos estudar a cultura científica da universidade e, por outro lado, a participação 

pública como um conjunto de direitos. A agência de poder da cultura não é somente 

conhecimento e informação, mas também de sabedoria por meio do funcionamento do 

processo de solidariedade social. 

É importante destacar que o governo do ex-presidente Lula não rompeu com as 

políticas neoliberais de organizações internacionais (FMI, BIRD, GATT, OMC, AGTS), que 

visam à expansão capitalista dentro de projetos de mercadorização da educação superior, 

amparadas por uma economia norteada pelo conhecimento. 

Ocorre que esses organismos internacionais, embora “democráticos”, são mecanismos 

que expressam a hegemonia mundial, que naturalizam o comércio da educação, que é 

considerada um bem público. Roger Dale (2011, p. 6) destaca as características de reformas 

que foram estabelecidas no segundo mandato do governo Lula (2006): 

a) Crescente transnacionalização da educação superior. Muitos grupos 

estrangeiros estão adquirindo grupos brasileiros mantenedores de 

Faculdades, Centros Universitários e Universidades; b) Regionalização do 

campo da educação superior por intermédio do Mercosul Educativo e de 

programas de mobilidade acadêmica; c) Incentivo à internacionalização; d) 

Políticas para a inclusão e pertinência sociais; e) Reestruturação e expansão 

das Universidades Federais (REUNI); f) Maior oferta pública de cursos de 

educação superior a distância por intermédio da Universidade aberta do 

Brasil (UAB); g) Editais induzidos para o financiamento da educação 

superior; h) Fortalecimento da avaliação institucional por intermédio de 

consolidação de indicadores como, por exemplo, o IGC (Índice Geral de 

Cursos). 

A globalização é palco da disputa do poder mundial, que também é manifestado pela 

capacidade de produção de conhecimento, que possui a finalidade de desenvolver mercadorias 

com alto valor agregado, além de preconizar a criação de novos processos de trabalho. Se 

compararmos a citação de Roger Dale com as categorias aqui analisadas, podemos notar que 
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há uma incorporação de características contra-hegemônicas por parte da hegemonia, 

integrados pelos organismos internacionais, que não abdicam da teoria do capital humano, 

colocando em grande relevância referenciais da educação superior tradicionais. 

A internacionalização é um grande marco das últimas reformas do ensino superior, 

podendo até mesmo ter o sentido solidário, possuindo cooperações e intercâmbio nas áreas de 

formação e desenvolvimento científico. 

Cabe destacar que os organismos das grandes potências hegemônicas, além de 

reguladoras da economia global de acumulação do capital, também propõem políticas 

públicas que absorvem a crítica contra-hegemônica, cooptando dos países periféricos as suas 

elites. 

Ocorre que o processo de internacionalização na universidade também faz parte do 

projeto de mercadorização da educação, que é originária de uma geração de reformas que visa 

à transnacionalização/internacionalização na atualidade. 

5.2.1. Obstáculos às práticas de inclusão da diversidade cultural e epistemológica 

A sociedade latino-americana enfrenta o desafio da impossibilidade de a maioria da 

população ter acesso às instituições de ensino superior. Apesar da existência de um debate 

sobre o papel social da universidade ser distinta dos países industrializados, os países latino-

americanos foram condicionados pelas perspectivas colonialistas. 

Um projeto de universidade como a UNILA, que possui as características supracitadas 

de democratização científica com aspectos humanísticos, entra em conflito com a introjeção 

tradicionalista aos moldes eurocêntricos e norte-americanos. Os professores, contratados de 

acordo com a legislação federal, foram formados num modelo de educação tradicional, ou 

seja, de caráter eurocêntrico ou norte-americano. Nessa perspectiva, têm a difícil tarefa de 

compatibilizar a sua formação tradicional com a nova proposta de ensino e educação 

superiores. Cabe destacar que, conforme o regimento geral, o quadro docente da UNILA é 

composto de Professores do Magistério Superior público, com atividades regulares na 

universidade, e, no caso de docentes estrangeiros, são contratados na condição de visitantes. 

O Sujeito 1 da nossa pesquisa empírica refere que na UNILA já houve casos de 

professores que desistiram por estarem acostumados ao modelo de universidade tradicional, e 

acabaram entrando em conflito com o projeto de integração. A entrevistada relata que 

A maioria dos nossos professores é muito jovem: são recém-doutores. Nós 

temos pouquíssimos professores que já têm uma carreira ou já têm uma 
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experiência de universidade; então, recém-doutores que chegam, eles… 

Alguns são como eu, ficam encantados com o projeto e querem fazer com 

que a coisa dê certo, querem fazer com que a universidade funcione. Outros 

acham que não tem jeito, que se não for quadradinho não tem como fazer 

uma universidade como a UNILA virar uma Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. O pensamento deles é mais ou menos assim: a UNILA nunca 

vai ser uma UFRJ. 

Atender aos ritmos e limitações na aprendizagem dos alunos que vêm das diversas 

regiões latinas não é o mesmo que lidar com a aprendizagem de alunos oriundos de uma única 

região. Isso constitui um desafio para os professores. Há muitos docentes que decidem 

enfrentar o desafio e descobrem a riqueza que representa o trabalho na diversidade. Uma 

turma heterogênea serve como oportunidade para os próprios docentes conviverem com a 

diferença e desenvolverem o sentimento de solidariedade. 

O desafio do trabalho com a diversidade faz com que os professores também passem a 

se beneficiar, pois as tradicionais práticas pedagógicas para turmas homogêneas acabam 

sendo repetitivas e desinteressantes. 

Apesar de ser uma proposta integradora e de diversidade, notamos que a UNILA não 

busca romper com os padrões mercantis, mas desenvolve uma relação alternativa do projeto 

integrador com característica pluriversitária. 

Conforme Santos (2001, p. 44), o conhecimento pluriversitário é um “processo muito 

mais amplo que a mercantilização da universidade e do conhecimento nela produzido”. A 

tentativa da pró-reitoria de extensão é a substituição da unilateralidade pela interatividade do 

conhecimento com a sociedade. É assim que, para Santos, se produz o conhecimento 

pluriversitário. Como uma instituição que se define como multicultural, a universidade possui 

alguns desafios, como a presença de membros docentes de diferentes etnias. Existe uma 

grande dificuldade de contratação de professores estrangeiros; a lei brasileira exige doutorado 

para entrar na carreira docente. Já entre outros países da América Latina isso não é uma regra. 

O sujeito 4 destaca que 

deveria ter uma legislação especial que contemplasse a nossa possibilidade 

de atuação na fronteira, porque a lei também é restritiva. A vinda de 

estrangeiros, a facilitação de vinda de professores estrangeiros, a 

relativização de reconhecimento de diplomas destes estrangeiros, porque o 

mexicano vem, faz o concurso e é aprovado, mas o título dele não é 

revalidado no Brasil. E se ele não consegue? Então não é um problema de 

revalidação de títulos também? Todos esses problemas dificultam a vinda e a 

permanência aqui na nossa instituição. 
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A valorização da diversidade cultural e a inclusão da diversidade epistemológica daí 

decorrente nas matrizes curriculares, que faz parte do projeto político-pedagógico, deverão 

constituir um desafio para todos os agentes educativos e, simultaneamente, nortear as práticas 

pedagógicas dos professores. Nesse contexto, se deve pensar que o multiculturalismo diz 

respeito às identidades plurais no caso dessa proposta de universidade, e, então, todas as 

dimensões de operacionalização do projeto institucional deverão valorizar essas identidades 

nos espaços institucionais e sociais. 

Entretanto, ainda que haja o reconhecimento do multiculturalismo, no trabalho com a 

diversidade surgem algumas tensões e questionamentos. Afinal, como trabalhar a diversidade 

e fazer integração sem docentes estrangeiros? 

Conforme descrevemos no Capítulo II, o multiculturalismo é uma ferramenta 

hegemônica que domina os espaços sociais e educativos. Existe uma hierarquia entre os 

diferentes grupos culturais conduzidas pelas desigualdades econômicas, gerando 

discriminação e exclusão social. 

A incorporação do conceito de hibridização identitária parte da percepção da 

multiplicidade de identidades, não podendo ser reduzidas apenas a uma questão meramente 

racial, de gênero e religião. Notamos o desafio em relação aos discursos que constroem uma 

visão homogênea das identidades, independentemente de elas serem opressoras ou oprimidas. 

A questão da identidade no nosso universo de pesquisa é um grande desafio. Pois na 

mesma medida em que há um projeto inovador, há regimentos e leis tradicionais que acabam 

restringindo essa nova proposta, implicando diretamente nas práticas de inclusão da 

diversidade. Entendemos que o trabalho com a diversidade cultural e epistemológica não se 

resume ao seu reconhecimento e à integração das nações; é um trabalho que exige uma 

mudança de paradigma e rupturas em torno de preconceitos que formaram as diferentes 

nações, e no caso do Brasil, de uma tendência imperialista e de superioridade em relação às 

outras nações da América Latina. 

É importante considerarmos que a educação básica no Brasil e em outros países latino-

americanos enfrenta muitas dificuldades: muitos jovens que concluem o ensino fundamental, 

e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da escrita. Apesar dessa 

realidade, a educação no caso brasileiro tem mostrado melhorias positivas nos índices 

apresentados pelo IBGE, que indicam a diminuição do analfabetismo na região. O que não é 

suficiente para garantir uma formação de qualidade no nível dos estudos básicos, que permita 

superar as dificuldades que se colocam aos estudantes na educação superior. 
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Conforme o MEC, dos 6,1 milhões de brasileiros que prestaram a avaliação do Enem 

(71% de inscritos), 529 mil zeraram a redação, o que representa 8,5% dos candidatos. Os 

resultados também demonstraram que 250 candidatos tiveram nota mil na redação – a máxima 

possível, e apenas 35 mil obtiveram nota entre 901 e 999. Os resultados apontam uma queda 

de 9,7% em relação ao Enem de 2013 entre os estudantes que estão concluindo o ensino 

médio. Em matemática, a queda foi de 7,3% em relação ao exame anterior. 

É importante considerarmos esses dados, já que o processo seletivo para os brasileiros 

na UNILA é via Enem/Sisu e contempla vagas para os alunos oriundos do ensino médio 

público. Como seu campus suntuoso ainda se encontra em construção, para o ano de 2015 a 

UNILA oferece 775 vagas, sendo 388 para brasileiros, e as demais para estrangeiros, que, por 

uma ausência de participação política, acabam selecionando os estudantes de acordo com seus 

critérios. 

Apesar de o projeto da universidade contemplar as necessidades de diálogo e 

integração com os demais países da América Latina, podemos notar no discurso do sujeito 2 

que há ausência de colaboração financeira por parte dos países que compõem o corpo discente 

da universidade, o que é uma grande dificuldade enfrentada pela universidade: 

faz com que os recursos que nós temos acabem sendo fracionados, e aí você 

acaba atendendo, diante disso, um número até significativo que ainda hoje 

nós atendemos. Você, veja bem, nós vamos ter uma média aí de mil e 

duzentos; isso é inédito nas universidades brasileiras, porque é pequeno. 

Agora, eu não tenho a perspectiva de expansão de recursos, mas tenho a 

perspectiva de expansão de ingressos de alunos; então, uma das dificuldades 

é a ausência de uma política. 

Não se trata, apenas, de angariar recursos de outros países, como se estivessem 

pagando para os estudantes permanecerem matriculados, mas sim o que notamos na fala do 

entrevistado é a falta de contribuição fundamental dos países no processo de integração da 

universidade. O governo do Brasil assume a conta e determina os currículos, mesmo com 

recursos muitas vezes reduzidos; existe a concepção de solidariedade, que seria mais edificada 

com a participação política dos outros países, que, de certo modo, estão envolvidos no projeto 

da universidade. Sem a devida participação política de outros países, há dificuldade de a 

universidade ser legitimada internacionalmente e, conforme o discurso dos sujeitos 2 e 4, a 

longo prazo ficará difícil conseguirem manter a diversidade que se tem hoje. Nessa 

perspectiva, a integração, sem novas epistemologias e sem a diversidade, será perdida, 

conforme a fala dos sujeitos. 
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O sujeito 4 deixa claro em seu discurso que a universidade não foi construída com um 

perfil “popular”, apesar de ser uma universidade inclusiva. Conforme o sujeito 2, ela não se 

constituiu, num primeiro momento, pela necessidade de construção acadêmica em seu espaço, 

mas é uma universidade que foi construída por vontade política, e depois de construída é que 

ocorreram encaminhamentos para outras questões. Isso dificulta ao próprio ministério da 

Educação a incorporação dessa proposta, emancipatória, de solidariedade entre os povos. 

Apesar de essa proposta dar seguimento em seu projeto político de ampliação de 

acesso das camadas populares à educação superior, também iniciadas no governo de Luís 

Inácio da Silva, fica evidente que a universidade não é popular, mas podemos considerá-la 

inclusiva. Conforme Boaventura de Sousa Santos, as universidades populares contribuem para 

a formação de um pensamento contra-hegemônico, caminhando em direção oposta às 

propostas da ciência moderna, e são oriundas de movimentos sociais. Santos nos explica que 

a UPMS não é uma escola para quadros dirigentes de movimentos sociais. 

Embora a UPMS esteja claramente orientada para a ação de transformação 

social, o seu objetivo não é proporcionar os tipos de competências e de 

instrução habitualmente fornecidos por essas escolas. A UPMS também não 

é um think tank das organizações e dos movimentos sociais. Apesar de 

atribuir grande importância à pesquisa e à reflexão estratégica, a UPMS 

rejeita a distância que uma e outra costumam manter relativamente à ação 

coletiva (2010, p. 168). 

A universidade popular dos movimentos sociais insere-se num processo de construção 

de um movimento de globalização contra-hegemônica que exige novas formas de resistência e 

novas concepções de emancipação social. No entanto, não se pode considerar a UNILA como 

uma universidade popular somente pelo caráter de inclusão dos jovens estudantes que se 

encontram em condições de maior fragilidade social e econômica. O trabalho com a 

diversidade epistemológica da instituição não se trata exclusivamente do resgate das 

epistemologias suprimidas historicamente, mas sim de um trabalho conjugado com os 

fundamentos da América Latina, para o aprofundamento de conhecimento da realidade latina 

no intuito do desenvolvimento tecnológico regional, para o resgate das epistemologias 

silenciadas. Nesse sentido, percebemos que os entrevistados e os documentos não se 

contradizem ao não declararem a universidade como popular, mas sim como uma 

universidade inclusiva. 

5.2.2. Processo de interdisciplinaridade 



105 
 

 
 

Sobretudo, não podemos deixar de considerar que há uma tentativa de conscientização 

internacionalista na universidade, por sua vocação, porquanto, apesar de não se afirmar como 

uma universidade popular, possui certa singularidade em relação aos clássicos modelos de 

ensino superior, o que requer muito trabalho diante dos diversos obstáculos à prática da 

diversidade que referimos anteriormente. 

Essas considerações são fundamentais para compreendermos a unidade discursiva do 

sujeito 4, que destaca: 

há um nível de interdisciplinaridade na graduação que eu acho que a gente 

não cumpre a interdisciplinaridade, porque ela é uma tentativa de uma 

formação mais completa e menos especializada. Mas não significa que ela 

consiga se desvincular da sua formação disciplinar. 

A interdisciplinaridade é um processo que exige transformações em termos de 

produção de conhecimento, que implica mudança individual e institucional. Um indivíduo 

que possui uma formação interdisciplinar significa que guarda experiências profissionais não 

diretamente relacionadas com a sua área de formação, ou aprendeu e utilizou técnicas de 

diferentes disciplinas. 

A interdisciplinaridade agrega conhecimentos, assim como desenvolve competências, 

por ser desafiadora diante dos limites, na espera de resoluções de problemas característicos 

estabelecidos por uma prática disciplinar. Entendemos que a interdisciplinaridade não é 

limitada, o que solidifica o discurso do sujeito 4, que nos aponta que há certo nível de 

interdisciplinaridade, induzindo a um discurso oculto que afirma que esse processo ainda não 

é pleno. 

A trajetória disciplinar é altamente legitimada, e possui caráter regulador, normativo, 

que estabelece regras e monitoramento de atividades, que formam uma estrutura que reforça a 

trajetória acadêmica, mesmo porque os editais de concurso de profissionais docentes acabam 

exigindo uma formação frequentemente disciplinar; porém, o candidato à docência na UNILA 

deverá ter afinidade com o projeto da instituição, o que, diga-se, não é suficiente. Cabe aqui 

destacar que o docente que possui uma formação disciplinar, consequentemente, terá muitos 

desafios com o trabalho interdisciplinar. Conforme Steil (2011, p. 219), 

A trajetória interdisciplinar, para ser sustentável, precisa, além da 

transcendência dos limites disciplinares e metodológicos, de uma base 

conceitual sólida e integradora que permita o avanço das fronteiras da 

ciência e da tecnologia (Brasil, 2009). Do profissional com trajetória 

interdisciplinar se espera a visualização de um fenômeno de vários ângulos e 
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a compreensão de que uma perspectiva do conhecimento não é 

inerentemente superior à outra. Um profissional com trajetória 

interdisciplinar reconhece que um problema prático ou científico pode ser 

analisado a partir de diversas perspectivas, mas diferentemente daquele que 

possui uma trajetória disciplinar, ele deve ser capaz de realizar mudanças de 

perspectivas, procurar gerar uma compreensão integradora para um 

determinado problema e buscar sua solução. 

Percebemos, no entanto, que a interdisciplinaridade pode ser considerada como um 

projeto individual quando essa teoria é baseada na agregação de valores, organização, criação 

e aplicação de conhecimento. De acordo com Steil (2011), antes de enfatizar a importância da 

educação aos valores profissionais, a trajetória interdisciplinar relaciona a formação 

profissional, de empregabilidade, com as experiências individuais. 

No caso da UNILA, a interdisciplinaridade ocorre por intermédio de centros que se 

alocam, conforme o sujeito 1, em quatro institutos: o de línguas, artes e história, o instituto 

latino-americano, o instituto de economia, política e sociedade e o instituto latino-americano 

de tecnologia, infraestrutura e território. Apesar de os centros interdisciplinares pertencerem 

aos institutos, o sujeito 1 relata que os institutos dialogam entre si, “uma espécie de 

interdisciplinaridade, uma integração entre eles”. 

A gente tem a questão do bilinguismo, a nossa universidade é bilíngue, então 

nós temos ensino de português e espanhol e a interdisciplinaridade, todas as 

áreas, todos os cursos eles tem um fundo interdisciplinar, eles estão dentro 

dos centros interdisciplinares, esses centros estão dentro de institutos que 

são, nós temos quatro institutos. 

A UNILA se organiza em unidades acadêmicas de formação qualificada, por Institutos 

integrados, com auxílio de centros interdisciplinares. No caso dos institutos, pode-se observar 

o seu caráter administrativo do ensino, da pesquisa e da extensão, ou seja, existe uma relação 

entre a gestão administrativa e a dimensão acadêmica. A direção política desses institutos é 

constituída pelo diretor, vice-diretor e os coordenadores dos centros interdisciplinares. São os 

centros interdisciplinares e as subunidades acadêmico-científicas que regulam e realizam as 

atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão. Existem quatro 

institutos, possuindo cada um dois centros interdisciplinares que se coadunam da seguinte 

forma: 
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O ciclo comum de estudos e esses centros interdisciplinares foram criados com o intuito de 

nivelar o conhecimento entre os diversos estudantes, contribuindo para que o debate interdisciplinar se 

consolide como um construto significativo no desempenho da produção de novos conhecimentos. Para 

além de uma escolha epistemológica, o sujeito 4 destaca o seguinte: 

Eu chamo de desafio, mas é um compromisso. Que a interdisciplinaridade é 

um princípio estruturante da nossa instituição. Depois eu chego à questão de 

outros conhecimentos, mas a interdisciplinaridade ela foi, desde o início, um 

critério já como pressuposto. […] Estruturante da universidade. Como 

alcançar é o nosso desafio, porque toda a estrutura institucional da UNILA 

foi pautada na interdisciplinaridade. Não há como nas outras federais, não há 

departamentos na UNILA. Não existem faculdades, não há especialização do 

conhecimento. A tentativa é inversa. Por isso que nós temos os centros 

interdisciplinares. Eu diria que o coração da UNILA, com base nos seus 

documentos, estatutos, regimentos e documentos iniciais. O coração, a 

potência da UNILA está em seus centros interdisciplinares. Esses centros 

congregam cursos de graduação. Diversos cursos que tentam implementar os 

seus currículos e programas de forma conjunta. Então existe o centro de 

economia, ciência política, sociologia e relações internacionais. 

Esses apontamentos mostram a diversidade que ocorre dentro da universidade, 

diferentemente dos clássicos modelos de ensino superior, de que é exemplo a proposta de 

interdisciplinaridade na instituição. A partir da perspectiva interdisciplinar, os principais 
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protagonistas que contribuíram para a proposta de criação da universidade, na organização de 

um novo modelo de ensino superior, propuseram novos horizontes de integração que rompem 

com as tradições disciplinares. 

A grande questão colocada pelos entrevistados, do nosso ponto de vista, é de que 

modo será possível contemplar todas as abordagens interdisciplinares do ensino numa 

universidade voltada para a integração. Para se compreender, de fato, a implantação 

interdisciplinar na universidade é necessário um trabalho detalhado de análise da estrutura 

curricular de cada curso específico, e não apenas da política da instituição. 

Nota-se, nos discursos dos sujeitos entrevistados, alguma resistência ao afirmar a 

universidade como interdisciplinar, mas não negam que a interdisciplinaridade seja uma 

concepção e um princípio institucional, pois trata de uma questão que envolve a escolha 

epistemológica que influenciará as ações dos protagonistas envolvidos. A 

interdisciplinaridade é um dos pilares que constitui a UNILA, sendo essa perspectiva um 

desafio, conforme revela o sujeito 3: 

Lá faz parte da nossa estrutura enquanto universidade, a concepção de 

universidade é outra coisa que não é muito simples, porque a 

interdisciplinaridade não é juntar áreas de conhecimentos distintos, e aqui 

tem uma questão epistemológica bem interessante, porque se mudam 

epistemologias com esse debate interdisciplinar, compreensões sobre essa 

forma de produção do conhecimento passam a ser frutos também desse 

diálogo entre áreas. Eu costumo dizer, nós temos uma disciplina de 

fundamentos de América Latina. 

De acordo com Pombo (2014), não é uma tarefa fácil a definição da 

interdisciplinaridade, não sendo este um conceito edificado, conforme é identificado nos 

discursos dos sujeitos. Na UNILA o pilar interdisciplinar exige a comunicação de um 

conhecimento disciplinar para outro num sentido integrador de disciplinas, o que não se 

define com a supressão das disciplinas. Contudo, o que ocorre é um diálogo entre elas que 

acaba produzindo resultados consideráveis, originando conhecimentos que podem contribuir 

com o desenvolvimento social. 

Os questionamentos em torno da interdisciplinaridade exigem discussões mais 

aprofundadas que busquem soluções tangíveis, permitindo assim conciliar o conceito de 

interdisciplinaridade com a formação especializada e científica que seja também disciplinar. 

Isso acaba sendo um imperativo ao exercício dos profissionais especializados no atual 

enfoque sistêmico social. 
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Pombo (2003) relata a amplitude e a banalização que possui o termo 

interdisciplinaridade e as outras palavras derivadas dela (trans-, pluri-,), destacando que há 

algumas complicações nesses conceitos. Ainda que sejam fortemente disciplinares, há certo 

modismo neles, gera concorrência com a palavra integração. Conforme a visão de Pombo, 

uma complicação acrescida provém do fato de não haver apenas uma mas 

quatro palavras para designar essa qualquer coisa de que temos vindo a falar: 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. O que significa que, se não me engano, temos quatro 

contextos, quatro palavras e uma utilização abusiva, extremamente ampla, 

de uma dessas palavras (interdisciplinaridade). A resistência a todas as 

ambiguidades e a todos os diferentes contextos em que é utilizada, obriga-

nos a reconhecer que ela – a dita palavra – deve ter alguma pregnância, que 

o que por ela se procura pensar é algo que porventura merece ser pensado. E 

o fato de a mantermos, o fato de ela se não deixar substituir por nenhuma 

outra das suas concorrentes, é um indicador dessa sua especial pertinência. 

(POMBO, 2014, p. 2) 

Desse modo, percebemos que a interdisciplinaridade precisa ser profundamente 

analisada, possibilitando perceber a abrangência e o comprometimento que ela tem com as 

diversas áreas, não dizendo respeito apenas aos saberes, mas também ao funcionamento e ao 

compromisso legal da UNILA com a formação superior. 

O paradigma dos cursos da UNILA pode ser traduzido preponderantemente como um 

esforço que visa à garantia da interdisciplinaridade por intermédio do ciclo comum de estudos 

com forte influência das áreas humanas, ratificando a missão institucional. Entretanto, esse 

esforço leva à reflexão, em parte, da dificuldade do número excessivo de horas-aula para os 

estudantes. 

As considerações críticas sobre o bilinguismo e a interdisciplinaridade referem a 

impossibilidade e a problemática de serem trabalhados em reduzido ciclo de tempo, que é 

definido em grade disciplinar e ministrado por um grupo específico de docentes, durante o 

percurso da formação do profissional especializado. O estabelecimento da 

interdisciplinaridade nos cursos da UNILA deve apreciar as características específicas de cada 

área de conhecimento. 

5.2.3 Processo de internacionalização 

Numa perspectiva histórica, a universidade surgiu juntamente com a cidade, 

participando do desenvolvimento do Estado moderno e estabelecendo a essência da produção 

e da difusão cultural. No decorrer dos séculos, a universidade ganhou novas dimensões no 
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âmbito das políticas públicas e econômicas, obtendo o poder e relacionando-se com a 

produção e ocupando-se da vida social. Fica evidente que a cultura e o conhecimento são 

parte da produção e do poder. 

As ciências contemporâneas, tanto sociais quanto naturais, estão associadas às 

revoluções tecnológicas que formaram impérios corporativos, marginalizando nações e 

continentes. A natureza científica da universidade, configurada por um paradigma de 

conhecimento essencialmente eurocêntrico, conferiu legitimidade científica à pesquisa e ao 

conhecimento nela produzidos, justificando a existência do ensino e educação superior. 

Os graus acadêmicos tradicionais ao nível da educação superior (licenciatura, 

mestrado e doutoramento) foram reformulados após a convenção de Bolonha (1999) (1o ciclo, 

2o ciclo e 3o ciclo). Simultaneamente, a referida convenção também contribuiu para abertura 

da universidade aos grupos sociais historicamente excluídos do ensino superior, assim como 

para o processo de internacionalização das instituições superiores por intermédio da 

mobilidade de estudantes e professores, que passaram a participar em pesquisas científicas 

transnacionais. 

Na América Latina, a universidade tem sido vista sob a ótica de uma política geral de 

reestruturação institucional, que desprivilegia um direito que pertence à humanidade, que é a 

educação. Isso acaba debilitando instrumentos de apoio à cultura e à economia nacional. As 

instituições universitárias são reguladas por um Estado mínimo que serve os interesses do 

mercado globalizado, apesar de a sua constituição afirmar o desenvolvimento da cultura e da 

economia, tendo em consideração os interesses nacionais e populares. 

Ao longo do século XX, emergiram diversas instituições de promoção do ensino 

superior, associadas à produção científica, cultural e tecnológica. O que passou a contribuir 

para uma grande disputa econômica de mercado no nível do ensino superior. Um projeto que 

recupera o ensino superior público pode também servir para a reconstituição das demais 

instituições e para o aprofundamento das relações com outras instituições de educação 

superior da América Latina. 

O termo política externa, no âmbito da América Latina, foi iniciado no final do 

governo de Fernando Henrique Cardoso e ganhou corpo no governo Lula. Em janeiro de 

2003, Luís Inácio da Silva (Lula) tomou posse como presidente da República, afirmando em 

seu discurso que a política externa seria orientada por uma perspectiva humanista e como 

instrumento de desenvolvimento nacional. Foi nesse contexto político que se deu o 

surgimento da Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA) como modelo de 
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educação superior diferente do tradicional, dado que se enquadra no âmbito da política federal 

para a região Sul do país. O processo de integração regional é fundamental para o Itamaraty 

no que se refere à inserção autônoma e soberana do continente e do território brasileiro no 

sistema político internacional. Por outro lado, o Mercosul é um projeto de destaque da 

integração e das relações internacionais do Brasil no nível da América Latina. A comunidade 

da América do Sul objetiva o entendimento político e a integração econômica e social do 

continente. Esse grande projeto que é o Mercosul, conforme apontado no discurso do sujeito 

4, 

coincide com a criação da UNASUL, depois da CELAC e da UNILA como 

iniciativa brasileira, já que não houve a universidade do Mercosul, para 

tentar, pela educação, promover a integração do continente. Então ela é 

reflexo de uma política externa do Brasil. Isso para mim está muito claro, e 

os documentos iniciais mostram, e a política externa no período de Celso 

Amorim, especialmente, reflete muito essas iniciativas de retomada de um 

processo de integração latino-americana com o protagonismo brasileiro. 

O Embaixador Celso Amorim, em sua nomeação, declarou que a política externa não 

iria sofrer grandes mudanças. Não adotou uma postura “ideológica”, ao contrário, aprofundou 

iniciativas esboçadas pelo governo FHC, a partir da grande crise internacional e da 

reorganização da matriz de inserção internacional. O sujeito 4 destaca que Celso Amorim foi 

quem propôs que América Central, Caribe e México também fizessem parte do projeto 

UNILA, assim, o Brasil se tornaria mais forte internacionalmente, aliado aos seus vizinhos. 

A política externa brasileira, em face de outras regiões latinas, tem como prioridade a 

reconstrução do Mercosul e a integração latino-americana, almejando liderança. Já 

considerado líder da região do Sul da América, o Brasil tem procurado expandir suas 

capacidades de atuação em nível global. 

Como criação do governo brasileiro, a UNILA possui o propósito de ampliar a 

participação nas questões de âmbito global numa perspectiva de integração via educação da 

América Latina. Desse modo, pode-se considerar que esse novo modelo de universidade é 

fruto de uma política externa brasileira, constituída por uma nova matriz de inserção 

internacional que busca aprofundar a integração regional na América do Sul. No entanto, a 

vocação internacionalista proposta no plano de desenvolvimento institucional do projeto 

UNILA se materializou, de acordo com o sujeito 2, 

Daquilo que se materializou no PDI e corresponde à lei de criação da 

UNILA, tem dois elementos que são fundamentais, primeiro, a vocação 
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internacionalista da universidade que se fez presente no PDI, na lei de 

criação da universidade […]. 

O espaço de autonomia para inserção internacional do país, a fim de desestimular as 

tendências unilaterais norte-americanas, foi um dos grandes objetivos da política externa do 

governo Lula. Entretanto, para alcançar seus objetivos de inserção global, a diplomacia 

brasileira deverá trabalhar em conjunto com outras potências emergentes, países 

intermediários, para a transição da hegemonia para uma ordem internacional mais multipolar. 

A UNILA vem contribuindo para o processo de internacionalização via educação regional. O 

sujeito 1 nos confirma em seu discurso que 

é uma universidade federal brasileira, mas ela tem uma vocação 

internacional, certo? E tem essa coisa da integração com a América Latina, 

além de nós termos 50% de alunos estrangeiros e 50% de alunos brasileiros. 

Pela presença do bilinguismo, a UNILA se diferencia dos projetos de outras 

universidades federais brasileiras. Para viabilizar sua proposta, a universidade possui 

localização estratégica, oportunizando a saída do contexto dos limites nacionais, de acordo 

com sujeito 3: 

Estamos em Foz do Iguaçu, que está nessa região de fronteira, Paraguai e 

Argentina, e trabalhar a extensão nesse contexto ele nos permite exatamente 

estarmos nesses outros. Temos projetos que são desenvolvidos, sim, tanto no 

Paraguai quanto na Argentina; temos alguns desafios burocráticos que não 

são muito simples de lidar, por exemplo, para atravessar fronteira, ou coisas 

do gênero, porque oficialmente a Universidade é brasileira, em termos de 

toda legislação brasileira; portanto, ela não é uma universidade 

internacional, então por isso, como qualquer outra universidade, tem esses 

empecilhos. 

Apesar da vocação internacional da universidade estar presente em seus documentos 

(Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Político-Pedagógico, 

entre outros), e confirmada pelos discursos dos sujeitos entrevistados, as leis que regem a 

universidade são as mesmas das universidades tradicionais, as exigências são as mesmas. Não 

há, portanto, flexibilidade na lei para considerar a especificidade do novo projeto de educação 

superior, que acaba sendo modelado pelo viés produtivista e utilitarista existente na lei federal 

brasileira, que visa ao conhecimento como a busca de resultados e trata as universidades 

segundo as regras políticas aplicadas nas corporações institucionais, industrializando a 

ciência. 
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A obtenção de conhecimento se dá pela maximização do saber, estando a investigação 

científica relacionada com o objetivo tradicional da ciência, que possui a dificuldade de 

mensurar seus resultados. Afinal, não se devem medir os resultados pela quantidade de 

publicações produzidas na universidade, mas sim pelo valor das pesquisas realizadas e pelo 

seu impacto nos problemas regionais e locais. 

5.2.4. Matriz curricular 

Para compreender, como mais clareza, como o movimento de inclusão da diversidade 

epistemológica e cultural é ministrado nos cursos de graduação da UNILA, é necessário um 

estudo mais aprofundado da matriz curricular de cada curso específico das diferentes áreas de 

conhecimento. De certo modo, ao longo de nossos estudos, foi realizado o esforço de fazer 

uma introdução desse novo modelo de ensino superior do Brasil que possui o propósito da 

integração da região latino-americana. 

Atualmente, a UNILA oferece 30 cursos de graduação distribuídos por áreas e regidos 

pelos quatro institutos citados anteriormente. O ILLAAC (Instituto Latino-Americano de Arte 

Cultura e História) oferece os cursos de Antropologia – Diversidade Cultural Latino-

Americana; Cinema e Audiovisual; História – América Latina; História – Licenciatura; Letras 

– Arte e Mediação Cultural; Letras – Espanhol e Português com Línguas Estrangeiras e 

Música. 

O ILACVN (Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza integra os 

cursos: Biotecnologia; Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade; Ciências da Natureza 

– Biologia, Física e Química; Engenharia Física; Matemática – Licenciatura; Medicina; 

Química e Saúde Coletiva. 

O ILAESP (Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política) concentra 

os cursos: Administração Pública e Políticas Públicas; Ciências Econômicas – Economia, 

Integração e Desenvolvimento; Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política 

na América Latina; Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar; Filosofia – Licenciatura; 

Relações Internacionais e Integração e Serviço Social. 

E, finalmente, o ILATIT (Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e 

Território) é composto pelos cursos: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil e 

Infraestrutura; Engenharia de Energias Renováveis; Engenharia de Materiais; Engenharia 

Química; Geografia – Licenciatura e Geografia – Território e Sociedade na América Latina. 
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Podemos perceber, contudo, que se trata de uma universidade que possui o interesse 

de atender às necessidades transcontinentais. Porém, conforme relata o sujeito 1, deve-se 

considerar que, apesar desse esforço, a UNILA ainda possui fortes características das 

universidades tradicionais, 

Eu não vou dizer que ela tem um papel muito diferenciado, ela não é uma 

universidade tão diferenciada assim, tem suas diferenças, mas não é uma 

coisa que eu não posso dizer assim que é uma universidade super, ultra, 

diferente das demais. 

Apesar do discurso do sujeito 1, compreendemos o papel diferenciado da universidade 

pelo simples fato de as matrizes curriculares de cada curso específico serem voltadas para 

toda a região latino-americana com o princípio de integração. Não foi uma universidade 

criada para formar profissionais especializados somente para o Brasil. Não podemos deixar de 

considerar o fato de que o país ainda possui grande dificuldade de formar sua própria 

população. Sobretudo quando povos de diferentes regiões participam da educação no país, 

eles trazem consigo conhecimentos específicos da sua própria origem que são conosco 

partilhados. 

Nesse aspecto a educação superior não é somente oferecida aos estrangeiros, mas 

também recebe outras formas de conhecimento que contribuem para o desenvolvimento 

tecnológico, social e econômico da região. Nessa perspectiva, o conhecimento científico e, 

particularmente, o produzido pela universidade não pode ser estático, não direcionar-se para 

uma única visão epistemológica e metodológica, que limita o indivíduo apenas ao 

conhecimento preestabelecido, mas sim ter uma visão aberta, dialética e inclusiva. 

Todavia, não podemos esquecer que, como já referimos, a ciência, herdeira da 

modernidade, acabou por se dogmatizar ao impor um único paradigma metodológico e 

epistemológico, eliminando outras formas de conhecer e outras abordagens. A construção do 

conhecimento científico implica indagar o mundo no sentido de responder aos problemas que 

ele coloca. No caso do universo da nossa pesquisa, notamos que sutilmente a universidade 

procura avançar no sentido de uma superação e confronto em relação aos limites estabelecidos 

pela ciência moderna, como declara o sujeito 2: 

Ela é uma universidade que tem perspectivas e características 

completamente inovadoras, no âmbito de pensar a universidade, mas que 

convive também com mecanismos, elementos, formas, processos 

tradicionais de todas as universidades brasileiras. 
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Não defendemos a ideia de uma transformação radical do conhecimento que despreze 

os conhecimentos que a ciência alcançou, ao contrário, preconizamos o seu desenvolvimento, 

e para tanto ainda se faz necessária a convivência com alguns mecanismos tradicionais que 

fazem parte do processo de formação. Defendemos, na perspectiva de Santos (2010), um 

pluralismo epistemológico que exige a aceitação e o respeito pelas diversas formas de 

conhecimento existentes no mundo e, particularmente, no Brasil. 

Uma universidade que se pretende afirmar como modelo contra-hegemônico deverá 

privilegiar a diversidade cultural e epistemológica e conferir legitimidade científica a essa 

diversidade. As propostas teóricas hoje existentes na América Latina, algumas delas que 

sustentam a nossa pesquisa (Mignolo, Quijano, Dussel) vão no sentido de denunciar e 

desconstruir o eurocentrismo e o etnocentrismo e privilegiar outras formas de ver o mundo 

por intermédio do resgate das culturas múltiplas que existem na América Latina. Essa deverá 

ser, na nossa perspectiva, a função de uma universidade contra-hegemônica, como parece ser 

o caso da universidade que constitui o nosso objeto de pesquisa. 

Por mais que a universidade ainda possua fortes características enraizadas em aspectos 

conservadores e tradicionais, o projeto inovador da universidade compreende a formação 

individual, que depende de um projeto pessoal, e não somente dos princípios político-

institucionais. Deve coadunar-se com a diversidade cultural que remete aos interesses da 

formação individual, submetidos às experiências trazidas pela multiplicidade de 

conhecimentos não só científicos, mas que expressam uma consciência cultural e social. 

Nesse sentido, o sujeito 3 destaca que o corpo docente da UNILA, diante das 

inovadoras matrizes curriculares, possui muitos desafios que objetivam 

desconstruir muitos desses aspectos que nós trazemos da nossa formação 

também […] por ser uma proposta de uma universidade latino-americana, 

ela nos obriga a repensar parâmetros, diretrizes que são instituídos dentro 

desses modelos, dentro dessas matrizes; então trabalhar uma perspectiva de 

integração latino-americana a partir da produção do conhecimento, da 

relação que se estabelece entre essas, não diria só nações, mas entre culturas; 

ela é bastante complexa. Nesse aspecto não existiria um modelo macro que 

poderia nos respaldar, mas junção de aspectos e também desconstrução de 

muitos deles para nos pensarmos enquanto universidade […]. 

Sem a perspectiva de buscar uma unidade entre o corpo docente e o projeto inovador 

da universidade da integração, a organicidade dos propósitos interdisciplinares, multiculturais 

se perdem. Por isso é necessária essa desconstrução apontada pela entrevistada. Não se trata 

de trilhar um caminho por meio da obediência e da coerção por parte da macropolítica; isso 
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levaria à destruição das liberdades, o que não contribui para a formação coletiva e individual 

dos estudantes. Desse modo, a universidade se afastaria de seu projeto, trilhando um caminho 

que a designaria aos clássicos modelos promovidos pelas tradições. 

Entretanto, para que a UNILA obtivesse uma forte identidade, seria necessária a 

participação política de outros países, que contribuíssem também com o debate sobre a 

formação das matrizes curriculares, mas, conforme apontado pelo sujeito 4, 

todo o desenvolvimento da matriz curricular, dos projetos pedagógicos de 

curso são feitas internamente, mas, é claro, quando você tem um número de 

professores estrangeiros, que tiveram uma formação fora […]. Por isso a 

importância da diversidade… Eles têm uma contribuição fundamental, 

porque eles tentam equalizar com a formação que eles tiveram no seu país. 

Mas hoje não há uma contribuição direta, oficial, institucional de nenhum 

aspecto externo, de nenhuma pessoa externa à instituição. Nós temos, às 

vezes, nas comissões de implantação dos cursos, pessoas que são de fora. 

Então, pode ser um estrangeiro, que participou da construção do projeto 

pedagógico. Dessa forma, indireta, é que temos a contribuição. 

Compreender o projeto da UNILA sem a contribuição do pensamento político dos 

povos que integram a universidade iria ao encontro das propostas hegemônicas mundiais. 

Ocorre que essa contribuição é crucial para a construção de paradigmas contra-hegemônicos 

que desenraizariam a supremacia ocidentocêntrica, promovendo novas formas de 

conhecimento. 
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NOTAS INCONCLUSIVAS 

A presente pesquisa, de caráter documental, bibliográfico e empírico, teve como 

principal propósito o estudo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), como um novo modelo de educação superior, de caráter democrático e de acesso 

popular. A questão da pesquisa que, até ao presente, nos orientou foi a de saber como os 

principais atores institucionais pensam a inclusão da diversidade cultural e epistemológica no 

universo da referida universidade. 

Ao longo do trabalho, tivemos a oportunidade de refletir sobre o modo como as elites 

latino-americanas submetem os modelos de ensino e educação superior aos propósitos 

desenvolvimentistas da cultura hegemônica europeia e norte-americana, aparentando, assim, 

não estarem preocupadas com a formação integral, democrática e “popular”. O modelo de 

educação superior, de caráter elitista e classista, tem sido centralizado numa educação de 

caráter monocultural, excluindo toda a diversidade cultural e epistemológica que existe no 

Brasil e na América Latina 

Todavia, se faz necessário, na sociedade atual, constituída por uma enorme 

diversidade cultural e de saberes, a construção de modelos de ensino e educação superiores 

que possam contribuir para a integração cultural dessa enorme diversidade, tendo em 

consideração que o acesso a uma educação de qualidade, que responda às necessidades e 

interesses das comunidades, é um direito inalienável de todos os cidadãos, independentemente 

da sua classe ou grupo social de origem, etnia ou gênero. 

A nossa pesquisa orientou-se, do ponto de vista teórico, para a reflexão, numa 

perspectiva histórica, sobre os modelos de educação superior e suas origens, no sentido de que 

o novo modelo, que constituiu objeto de estudo, pudesse surgir, na sua diferença, em relação 

aos modelos tradicionais. Consideramos que, do ponto de vista teórico, as epistemologias 

contra-hegemônicas, tal como são pensadas no Sul da América, deveriam constituir o 

paradigma de orientação teórica da nossa pesquisa, tendo em consideração a especificidade do 

nosso objeto de estudo. 

A UNILA surge como uma proposta alternativa, de caráter contra-hegemônico, com 

uma ideia de superação sistêmica do modelo de educação superior na América Latina. Ela traz 

referências de inovação e inclusão, de democratização política, de emergência de 

epistemologias não ocidentocêntricas. Ela tem importância para a compreensão das atuais 
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lutas culturais no ciclo de constante crise, exclusão e analfabetismo que nos assombra desde 

séculos anteriores, mas invisíveis até então. 

A UNILA é uma universidade que, em termos de acesso, é “popular”, porém, deve-se 

compreender melhor a questão da permanência dos estudantes, assim como é importante o 

entendimento do modo como os estudantes e os professores concebem esse novo projeto de 

ensino e educação superiores. 

Em linhas gerais, a universidade aqui em questão é um projeto que vai ao encontro das 

políticas de reforma estabelecidas pela hegemonia mundial, que incorporam muitos aspectos 

da crítica contra-hegemônica, mas que preconizam os referenciais da educação superior 

tradicionais. Apesar de as políticas da universidade, sobretudo, terem origem nas pautas dos 

organismos multilaterais, precursores da teoria do capital humano, há uma ampliação de 

acesso ao ensino superior, dos grupos culturais e sociais que foram impedidos, historicamente 

(pela falta de condições materiais), de usufruir de um direito inalienável: o direito à educação. 

Ocorre que, na mesma medida em que a UNILA insere os excluídos (desfavorecidos 

historicamente), ela pretende oferecer um ensino superior com a garantia de qualidade, tendo 

em vista que os resultados da produção acadêmica são os mesmos exigidos nas universidades 

tradicionais. 

A inclusão da diversidade cultural e epistemológica é parte do seu projeto político-

pedagógico. Nas suas matrizes curriculares, são identificadas as disciplinas que fazem parte 

de um ciclo comum de estudos sobre a América Latina, como língua portuguesa e espanhola e 

metodologia (filosofia e epistemologias), integrando, como parte obrigatória, os cursos de 

graduação de todas as áreas. Esse ciclo comum nasceu da preocupação da Comissão de 

Implantação da universidade em nivelar o conhecimento entre os alunos das diversas culturas 

que também possuem diferentes níveis socioeconômicos. 

Depois da pesquisa realizada, podemos concluir que, do ponto de vista da matriz 

institucional, este novo projeto de universidade pretende afirmar-se como inovador no que diz 

respeito à integração cultural, intercâmbio regional, promovendo a democracia cognitiva em 

vista da equidade. A política que a constituiu foi orientada por princípios filosóficos e 

metodológicos que pretendem estabelecer uma ruptura com a unidade epistemológica 

característica dos modelos tradicionais de educação superior, os quais continuam a reger-se 

por referenciais teóricos ocidentais, descurando e silenciando as reflexões teóricas contra-

hegemônicas que surgem quer nos países da América Latina, quer nos próprios países 

ocidentais. 
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Ao longo desta pesquisa, destacamos que a educação superior, de caráter elitista e de 

raiz humboldtiana, napoleônica e norte-americana, é configurada por um único modelo de 

racionalidade – o ocidentocêntrico. Esse modelo contribuiu para a supressão e o silenciamento 

da diversidade cultural e epistemológica existente no Brasil. Os fundamentos e princípios que 

sustentam e configuram o novo modelo em que a UNILA se enquadra deveriam se alicerçar 

em características contra-hegemônicas como o bilinguismo e o multilinguismo, a 

interdisciplinaridade, a interculturalidade, a gestão democrática e a integração solidária, para 

servir de base a práticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como de gestão da universidade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) afirma a universidade na sua vocação 

internacionalista de integração. 

Tendo em vista que a América Latina tem sido marcada pelo processo de 

colonialidade do poder, isso se estende ao conhecimento e às instituições que o produzem. A 

UNILA surge, portanto, como uma instituição de educação superior que tem na sua matriz 

institucional um diferencial alternativo, apesar de se enquadrar no projeto da economia global. 

Isso nos leva a refletir sobre a descolonização das relações de poder e a afirmação de outros 

discursos e de outras racionalidades subjugadas de modo agressivo pelas formas de poder 

colonial e neocolonial (colonialismo interno). 

Considero que, no final desta pesquisa, respondi à questão de pesquisa formulada e 

aos objetivos que foram previamente definidos. Todavia, considero também que a amplitude 

do objeto de pesquisa não se esgotou no presente trabalho. A dimensão pedagógica apresenta-

se como fundamental para se poder concluir se os princípios definidos na sua matriz 

institucional são postos em prática. Se, de fato, se verifica uma verdadeira inclusão da 

diversidade cultural e epistemológica ou se não estaremos perante uma retórica dos princípios, 

ou ainda se os discursos dos principais atores, de caráter essencialmente político, não 

ocultarão a velha dificuldade de transitar da teoria à prática. 
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APÊNDICE 

ENTREVISTAS 

Sujeito 1 

Entrevista gravada no dia 18/03/2014, terça-feira, às  14h30, na UNILA. 

Entrevistado: Coordenadora de Relações Internacionais e Institucionais. 

 

Entrevistador: Foz do Iguaçu 18/03/2014, nós estamos eu e Suelen com a coordenadora da 

área de relações institucionais da Universidade da Integração Latino Americana e da 

UNILA e vamos começar nossa conversa e antes de mais nada agradecendo a sua 

disponibilidade e disposição e seu apoio que está nos dando desde São Paulo. Uma 

pergunta que diz respeito à implantação deste projeto UNILA. Como o projeto se 

implanta como ele é pensado? O que vocês entendem que ele é diferente em relação 

ao projeto de outras universidades federais? 

Sujeito 1: A meu ver a UNILA ela tem… É uma Universidade Federal Brasileira, mas ela 

tem uma vocação internacional, certo, e tem essa coisa da integração com a América 

Latina, além de nós termos 50% de alunos estrangeiros e 50% de alunos brasileiros a 

gente tem a questão do bilinguismo, a nossa universidade é bilíngue, então nós temos 

ensino em português e espanhol e a interdisciplinaridade, todas as áreas, todos os 

cursos eles tem um fundo interdisciplinar eles estão dentro de centro 

interdisciplinares, esses centros eles estão dentro dos institutos que são… Nós temos 

quatro institutos Latino Americano dentro da universidade, um instituto de Línguas, 

Artes e História, o Instituto Latino Americano de Ciências da Vida e da Natureza, o 

Instituto Latino Americano de Economia Política e Sociedade e o Instituto Latino 

Americano de Tecnologia Infraestrutura e Território, e dentro desses institutos nós 

temos dois centros em cada instituto que são centros interdisciplinares e é dentro dos 

centros que estão os cursos. Esses centros na verdade apesar de eles pertencerem ao 

instituo eles têm uma conversa com outros institutos uma espécie de 

interdisciplinaridade uma integração entre eles. 

Entrevistador: A organização aqui não é por departamento, é por centro? 

Sujeito 1: Por centro interdisciplinar e instituto. Nós não temos, nós temos coordenadores de 

curso, mas porque isso é uma exigência do Ministério, é do MEC, é uma exigência 

que se tenha coordenadores de curso, porque, na verdade como nós temos 
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coordenadores de centro interdisciplinares a intenção talvez não fosse ter, mas nós 

temos sim dentro desses centros coordenadores de cursos também. 

Entrevistador: O que significa implantar um projeto como esse da UNILA nesse território 

aqui? 

Sujeito 1: A sim… A escolha também de Foz do Iguaçu deve ter sido, não sei por que não 

participei, mas deve ter sido justamente em função desse simbolismo que a gente tem 

dessa fronteira tri nacional a gente tá nessa fronteira com Paraguai e com a 

Argentina, então eu acho essa questão também fez que essa universidade apesar de 

ser uma universidade Federal não ficasse nos grandes centros e sim viesse para o 

interior do estado e numa tríplice fronteira, eu acho que isso pesou bastante com a 

questão do Mercosul, eu acho que isso pesou na escolha de Foz do Iguaçu. 

Entrevistador: Falando em Mercosul a gente lembra de política externa não é? O Brasil tem 

perseguido uma política externa na tentativa de buscar uma soberania do ponto de 

vista de suas articulações políticas e tal. Você entenderia que a UNILA, ou é assim 

que vocês entendem aqui, vocês entendem que a UNILA representa a universidade 

do Mercosul e ao mesmo tempo é um lance de política internacional do governo 

brasileiro? 

Sujeito 1: Na minha opinião eu não vejo assim, eu vejo mais como uma universidade, claro 

que tem seu caráter político, porque, as universidades também tem um caráter 

político. Mas, eu vejo mais um caráter mais solidário, principalmente com a América 

Latina, porque o Brasil é o maior país da América Latina e talvez seja uma maneira 

dele retribuir ou, não sei, fazer uma parceria já que ele é o maior e tem mais 

condições de atender esses países menores, enfim que não tem tanta…Mas isso é 

minha visão, eu gostaria que fosse assim, enfim, tem pessoas que pensam diferente, 

que acham realmente que é uma universidade tem um caráter de política 

internacional, enfim. 

Entrevistador: Mas seria ruim se fosse assim? 

Sujeito 1: Não eu não acho que seria ruim. Seria uma expressão da política externa. Não eu 

não acho que seja ruim, mas é quando você…Parece que a universidade foi criada 

com outra intenção e não com a intenção de uma universidade que é de transferência 

de conhecimento de você poder oferecer uma condição melhor para muitos alunos 

que estão aqui, então tem muitos jovens, adolescentes que vem em busca de uma 

profissão, vem aprender sua profissão aqui e depois voltar para o seu país e talvez ter 
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uma outra oportunidade que ele não teria no seu país de origem, e não só os 

estrangeiros, os brasileiros também, porque, nós temos alunos de diversas regiões do 

país, inclusive os alunos que regionalmente a gente não tem tanta adesão de aluno 

quanto a gente tem de fora da região. Agora na última seleção foi que, talvez por eles 

já estarem acostumados que a UNILA já está na cidade há três anos então eles se 

interessaram pelo projeto da UNILA e esse ano a gente teve mais adesão de alunos 

da região. Mas inicialmente eram alunos de regiões muito distantes que se 

interessaram também por essa diferenciação da universidade. 

Entrevistador: Você que está mais vinculada a projetos estudantis voltados a assistência ao 

apoio aos estudantes etc., você acabou de dizer que não há um peso tão grande dos 

alunos da região aqui. Da região aqui do Paraná. Há uma outra instituição aqui né a 

UNIOESTE. Como é a composição hoje, tem atraído paraguaios, argentinos e 

uruguaios, no documento eu senti um pouco a ausência dos uruguaios. 

Sujeito 1: Não é porque assim, na verdade a gente tem um número limitado de vagas 

destinado a cada país, por exemplo, o Uruguai mandou todas as vagas que eram 

pertinentes deles. 

Entrevistador: Há então isso explica aqui, desculpe eu que não entendi correto. É 50% pra 

brasileiros e 50% pras outras? 

Sujeito 1: Pros estrangeiros, dentre os estrangeiros é dividido cada país tem uma cota de 

vagas, os uruguaios eles vem na quantidade que é destinada de vagas pra eles, 

porque, nós temos vagas com auxílio e temos vagas sem auxílio, o Uruguai não 

manda alunos sem auxílio, todos os alunos que vem, vem com auxílio, então eles tem 

essa política lá. Outros países não, eles tem outros órgãos de fomento que auxiliam 

esses alunos a virem, então eles já vem com bolsa com de auxílio do próprio país pra 

cá, então a quantidade é maior por isso. Quantidade de alunos paraguaios e 

argentinos agora aumentou em função de um convênio que a gente fez aqui com o 

pessoal do PTI do Paraguai que é a Itaipu do lado paraguaio, eles ofereceram bolsas 

só para alunos da região de Ciudad del Leste, porque como a gente viu…apesar da 

gente ter muito alunos paraguaios grande parte deles vinham da capital de Asunción 

e os alunos de Ciudad del Leste que participavam da seleção deles eram poucos, 

então nesse convênio o PTI garantiu essas bolsas para esses alunos da região do Alto 

do Paraná que eles chamam que engloba Ciudad del Leste e pequenas cidades que 

tem aqui nessa fronteira, então com isso nós teremos mais alunos paraguaios 



130 
 

 
 

recebendo auxílio aqui do PTI da Itaipu do lado paraguaio e o número de argentinos 

também aqui da região de Missiones que faz a divisa aqui com do Foz do Iguaçu, 

eles também fizeram um convênio com a gente, porque, os alunos dessa região por 

algum motivo também não conseguiam participar da seleção nacional que tem na 

Argentina pra UNILA, eles tem um processo seletivo lá na Argentina e os alunos, 

não sabemos quais os motivos, eles não conseguiam participar dessa seleção que era 

feita nacionalmente, então, foi feito um convênio também com o Estado de 

Missiones, com a Província de Missiones e eles fizeram uma seleção e vão mandar 

também alguns alunos argentinos, justamente pra gente fortalecer esse regionalismo, 

e a gente tem bastante gente que vem da cidade de Foz do Iguaçu, ente ficou muito 

contente, tem gente aqui da região de Sta. Erezinha, Cascavel, Toledo, Mejaneda, 

esse ano a gente pode dizer que a gente conseguiu atingir em parte nosso objetivo 

que era atrair alunos aqui da região de Foz do Iguaçu da tríplice fronteira, 

exatamente. 

Entrevistador: Essa cota que vocês falam que você mencionou que vai para estrangeiros é 

50% das vagas? E desses 50% é x por cento para Paraguai, e x por cento para 

Uruguai? É isso? 

Sujeito 1: Isso, exatamente. 

Entrevistador: Mas é igualmente, como é isso? 

Sujeito 1: Não. Como começou Paraguai. Argentina e Uruguai, eles tem um pouco mais de 

vaga do que os outros países, mas não é muito diferente, eles tem um pouco mais de 

vagas do que os países que estão iniciando. 

Entrevistador: Peru, Chile, Venezuela? 

Sujeito 1: Isso exatamente. Então mais assim, de qualquer forma eles mandam os alunos, eles 

fazem a seleção eles mandam os alunos. Esse ano a gente não recebeu só da 

Venezuela, talvez seja por algum motivo político, não sabemos, porque a única 

informação, quando a gente encaminhou a carta pra eles solicitando que eles 

fizessem o processo seletivo dos alunos com as vagas em x eles já nos responderam 

dizendo que não haveria seleção pra UNILA nesse ano, eles não mandariam alunos 

pra estudar na UNILA. 

Entrevistador: Mandaram em outros anos? 

Sujeito 1: Mandaram, já mandaram, nós temos alunos venezuelanos. 
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Entrevistador: Como é que funciona isso? Cada país vocês dizem pra eles vocês tem um x 

de vagas e eles fazem um processo seletivo lá com os critérios deles? 

Sujeito 1: Não, nós temos um edital geral que tem algumas regras. Tem regras para esses 

estudantes entrar no país, para eles poderem ter o visto de estudante, tem algumas 

normas e junto com essas normas a gente coloca no edital e é uma regra geral. Hoje é 

feito por cada país, cada país faz o seu processo seletivo baseado nessas normas 

gerais, eles fazem, eles definem as datas que eles vão fazer, eles definem exatamente 

como e onde eles vão fazer, como eles vão divulgar, isso é os países que fazem e nos 

mandam depois a lista daqueles que foram aprovados e uma lista de espera. 

Exatamente isso que a gente está pensando, que nos próximos anos a gente já tem 

intenção da gente mesmo fazer, tentar estabelecer uma espécie de seleção unificado, 

porque os brasileiros fazem ENEM e entram pelo Sisu. 

Entrevistador: Essa é a única modalidade para ingresso na UNILA? 

Sujeito 1: Por enquanto é a única maneira para ingresso na UNILA, de brasileiros é via 

ENEM SISU, aí temos também aquele edital para vagas ociosas que acho que todas 

as universidades tem, que daí é quando você faz aproveitamento de curso superior, 

quando pede transferência, enfim, daí é pra vaga ociosa, mas a maneira de você 

ingressar na UNILA é pelo Enem via SISU esse ano foi via SISU então foi bem 

tranquila. Nós gostaríamos de poder fazer uma seleção desse tipo pros estrangeiros 

também, então a gente ainda tá bolando uma maneira de tentar fazer esse tipo de 

seleção, principalmente porque no próximo semestre nós iniciamos um curso de 

medicina e a gente sabe que o curso de medicina é concorrido, e como nós temos 

esse perfil 50% brasileiro 50% estrangeiro então a gente tem que tomar o maior 

cuidado na hora de selecionar esses alunos de fora e essas vagas também não vão ser 

abertas para todos os países, entende? A gente ainda tá decidindo isso, inicialmente, 

provavelmente vai ser apenas para estudantes do Mercosul, a gente está estudando 

isso para tentar fazer uma coisa da melhor maneira possível, e não por exemplo, teve 

países que não fizeram seleção esse ano de alunos, então, pra esses países a gente não 

vai abrir vagas pro curso de medicina, porque, se eles não queriam para outros cursos 

a também gente entende que eles não vão querer pra medicina. A seleção vai ser 

diferente, a seleção já começa diferente para esse curso de medicina. 

Entrevistador: Agora, ainda pensando no ingresso dos estudantes, especialmente dos outros 

países, como é feita duas coisas, primeiro a definição do número de vagas, temos x 
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vagas, ponto, não temos mais do que isso, dois: os critérios que a gente utiliza esses 

parceiros do Mercosul, os países do Mercosul eles participaram da elaboração dos 

critérios, dos debates sobre esses critérios etc., teve alguma coisa nesse sentido? 

Sujeito 1: Olha na verdade aqui na UNILA tem uma comissão que é a comissão de seleção 

desses alunos, todo ano tem, permanece algumas pessoas, mas há uma mudança. Eu 

nunca fiz parte dessa comissão eu já participei de reuniões, por quê? Porque a nossa 

pró-reitoria ela tá dentro da comissão principalmente na comissão dos alunos 

estrangeiros, eu não sei como foi feito esse contato, eu só sei que baseado em 

experiências anteriores eles foram desenvolvendo esse edital com essas normas, 

principalmente porque sempre tinha algum problema, olha isso aqui é um problema, 

porque, tem um estudante que aconteceu isso, então pra evitar esse problema vamos 

colocar no edital x. A gente teve problemas com alunos estrangeiros que, por 

exemplo, eram menores de idade, menores de dezoito anos, na hora de tirar o visto 

ele tinha que trazer uma carta de emancipação ele não sabia o que era ele já estava 

aqui tava chegando, ele tirou o visto lá para vim para o Brasil, mas não era visto de 

estudante, e nós temos estudantes do Mercosul que teoricamente não precisa de visto 

para vir para o Brasil, então, eles vem aqui pra fazer matrícula, mas a exigência do 

MEC é que eles tenham visto de estudante. Então, tem algumas coisas que a gente 

teve que adaptar no edital em função de problemas que foram acontecendo e que 

agora a gente já coloca que o aluno tem que ter 18 anos completos quando chegar no 

Brasil, porque daí já é maior de idade e já consegue fazer as coisas aqui. 

Entrevistador: Agora lá eles fazem algum tipo de prova propriamente? 

Sujeito 1: Então, até hoje a gente sabe de alguns países que fazem uma redação, alguns países 

aplicam uma redação, porque, eles vão selecionar, mas normalmente o que conta é o 

sócio econômico, a gente sabe que os nossos alunos são socioeconomicamente 

vulneráveis, isso a gente percebe outros não né claro, isso depende dos países, então 

a gente percebe que tem algumas coisas assim, e a seleção deles é baseada 

normalmente nos critérios que a gente manda, tem a coisa da média do ensino médio 

também, eles fazem uma média de todas as notas que eles tiveram no ensino médio 

enfim, e eles vão avaliando conforme aquelas normas e conforme seja pro país 

também adequado. 

Entrevistador: Você além do cargo você está ministrando aula? 

Sujeito 1: Sim, eu sou professora. 
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Entrevistador: E você já é professora há algum tempo? 

Sujeito 1: Desde 2011, desde que eu cheguei aqui. Eu sou professora, entrei como 

coordenadora agora no fim do ano em dezembro, coordenadora de relações 

institucionais. 

Entrevistador: Você estava como professora? 

Sujeito 1: Eu estava como professora em agosto eu fui convidada pra ser chefe da divisão de 

convênios, então eu estava na parte de convênios que também estava dentro dessa 

pró-reitoria e depois que eu fiquei um tempo chefe nessa divisão de convênios eu 

virei coordenadora de relações institucionais, porque o coordenador saiu, enfim, 

precisava de alguém. 

Entrevistador: Como é que você está vendo, pela sua experiência aqui na UNILA, como 

você está vendo o perfil desse estudantado que está vindo aqui? Que não é 

exatamente o mesmo se você lembrar que em outros lugares tem vestibular, será que 

nós estamos em via de acabar o vestibular pra poder tomar isso como uma medida de 

inclusão? Será que nós estamos no caminho é esse o caminho? 

Sujeito 1: Eu acho que a UNILA é uma universidade da inclusão também, porque, não tem 

processo, não tem vestibular, o processo seletivo dos estrangeiros também é feito no 

próprio país, baseado nas nossas regras eles fazem a seleção. Com o passar dos anos 

desde 2011 que estou aqui eu já vejo diferença nos alunos que estão chegando, tanto 

estrangeiros quanto brasileiros, no início a diferença era muito maior. 

Entrevistador: Diferença em que nível? 

Sujeito 1: Em nível mesmo de escolaridade em nível de conhecimento mesmo, você via que 

os estudantes brasileiros…porque, a maioria dos professores também eram 

brasileiros, então nó viemos, a gente tem a nossa sequência a gente sabe o que 

aprendeu no ensino médio, a gente sabe o tipo de conhecimento que a gente vai 

poder cobrar desses alunos, e não era o que acontecia com os estudantes estrangeiros 

é diferente, a base deles era outra, então e assim, a gente percebeu também, os 

professores reclamavam muito que os alunos estrangeiros eles, ah…eles não sabem 

nada, ah…sei lá de onde eles vieram, acho que eles nem fizeram ensino médio, a 

gente ouvia isso de alguns professores. Com a minha experiência dentro da sala de 

aula eu comecei a perceber que o problema não tava, ah…ele não tem conhecimento 

de cálculo, porque os professores reclamavam na engenharia, eu dou aula para a 

engenharia, que os alunos não sabiam cálculo como vinham fazer curso de 
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engenharia, eu percebi que na verdade eles não tinham problema de raciocínio, eles 

tinham problema de idioma, porque, nós temos alunos que mesmo aqui do Paraguai 

que não falam espanhol falavam guarani, espanhol eles falam muito pouco, temos 

alunos do Equador que falam quéchua da Venezuela também, então, eles vem de 

lugares onde o espanhol eles conhecem, mas não é a língua oficial deles. E eles 

chegam aqui e os professores estão falando português uma coisa que eles também 

nunca viram, então a dificuldade deles não era só… Lógico tem alunos que tem 

dificuldade de raciocínio lógico enfim, mas eles tinham dificuldade de idioma. Foi aí 

que começou todo uma… E hoje a gente percebe, porque essa primeira turma da 

UNILA foi fundamental, porque depois os próprios alunos foram ajudando os seus 

colegas, olha você tá chegando agora, eles foram ensinando o caminho das pedras 

pros alunos, então essa coisa da solidariedade aqui é sempre muito presente, os 

próprios alunos vão chegando os novos, os bolivianos, chegaram uma turma de 

bolivianos, eles estão ali pra dizer, olha é assim que funciona, se você tiver 

dificuldade procura tal pessoa, você procura tal professor, se tiver uma atividade 

extra faz atividade extra, isso aqui é bastante presente, a primeira turma foi a que 

mais sofreu, mas também foi a que mais ensinou aos outros e a gente mesmo, a gente 

aprendeu bastante também com tudo isso. 

Entrevistador: De qualquer maneira ainda existe solidariedade que faz parte dos propósitos, 

mas eu queria te perguntar uma outra coisinha, relacionada aos docentes, pra uma 

instituição como essa com os projetos que ela tem é preciso um professor que 

domine os idiomas oficiais da UNILA o português e o espanhol? Como é o processo 

seletivo de professores? 

Sujeito 1: O processo seletivo de professores é feito como em qualquer outra universidade 

federal brasileira, porque, não temos como fugir da legislação, hoje nós só podemos, 

porque assim em algumas áreas que temos na UNILA nós sabemos que não temos 

professores doutores e hoje pra fazer concurso numa universidade federal tem que 

ser só professor doutor, então, mas existem áreas dentro da academia que o 

doutorado não é uma coisa assim corriqueira que todo mundo naquela área tenha 

doutorado, tem áreas que nem existe doutorado, são pouquíssimos doutorados que 

existem, então é difícil isso é difícil pra gente escolher professor. A gente está tendo 

dificuldade enorme principalmente na área de engenharia, porque, os professores 

doutores em engenharia normalmente já estão com seu lugar na academia e os outros 
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engenheiros não fazem doutorado porque não querem seguir academia, porque 

academia pros engenheiros não é uma coisa rentável, então tem muita gente que vai 

ser o profissional liberal que é mais garantido, então a gente tem dificuldade 

principalmente nessa área e áreas também que são novas essas áreas mais mistas, 

áreas de relação internacionais, de ciência política, toda essa parte também são 

pouquíssimos programas de doutorado que temos aqui na América Latina, a gente 

exige doutorado, mas às vezes não tem, não tem onde eles fazerem, onde os nossos 

professores fazem doutorado? No Brasil. Nossos professores estrangeiros, não vou 

dizer todos, boa parte deles fizeram sua Pós Graduação no Brasil, por isso eles 

conhecem já um pouco, e o processo seletivo pro estrangeiro pra eles é muito 

diferente do que eles estão acostumados. Quando eles têm muitas dúvidas, quando a 

gente lança o edital sempre tem professores estrangeiros que perguntam; mas como 

assim a prova tem cinco horas? Como assim é uma hora de consulta? Como assim 

tem uma prova didática? Que eu tenho que fazer? Então eles têm muitas dúvidas 

porque eles não conhecem o sistema. Então às vezes a gente também perde bons 

professores, bons profissionais, bons estudiosos da área, porque, não por 

desconhecimento do tema, mas por desconhecimento do processo, do sistema. 

Entrevistador: Quais os cursos mais procurados? 

Sujeito 1: São as duas engenharias que nós temos agora, Engenharia Civil de Infraestrutura, 

Engenharia de Energias Renováveis, porque, esse título engenharia já dá um 

impacto, o curso de Relações Internacionais dentro da área das humanas é o curso 

mais procurado. 

Entrevistador: Tá um pouco no sangue da instituição também, né? 

Sujeito 1: Isso… Não… Sempre falta vaga no curso de Relações Internacionais, os países 

sempre querem mais, mas não tem como. Aí tem o curso de Arquitetura também tem 

uma grande procura, tem o curso de Ciência Econômica, tem o urso de Ciências 

Biológicas, tem o curso de Ciências Política e Sociologia, que agora eles estão 

tentando separar, porque eles, eu não entendo disso, mas eles dizem que Ciência 

Política e Sociologia não é uma coisa que se anda junto, então, mas eu… Eu discordo 

eu sou suspeito porque eu sou da área de Ciência Social. Então, pois é, eu não sou da 

área então eu não entro na discussão, mas enfim. Depois vem os cursos de Cinema, 

de Música, todos eles também tem uma certa adesão. 
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Entrevistador: Há uma diferença entre os estudantes argentinos, e tal… ou os uruguaios, eles 

procuram mais esse tipo de formação, enquanto os brasileiros procuram mais essa, os 

paraguaios tem mais interesse por outra, como é que é isso? 

Sujeito 1: Tem, tem isso também, apesar da gente ter essa separação de vagas por países 

então sempre a gente tem um demanda maior, por exemplo, os argentinos vem mais 

pra essa área de humanas, são pouquíssimos que fazem, se a gente tiver uma aluno na 

biologia é muito e nas engenharias também, são menos, eles procuram mais a área de 

Ciências Humanas, os uruguaios também, procuram mais a área de Relações 

Internacionais, Ciências Políticas, eles procuram bastante também Economia, já na 

engenharia também é um número menor. Agora os paraguaios não, os paraguaios 

procuram mais as áreas das engenharias, os peruanos também mais as áreas de 

engenharia. O brasileiro é tudo muito misturado, lógico as engenharias são 

procuradas por todos, os brasileiros procuram muito também, mas tem muita gente 

que procura Antropologia, de História, o número de brasileiros até tem crescido 

bastante. 

Entrevistador: Qual o suporte que a instituição consegue prover para esses estudantes? 

Sujeito 1: Eles têm auxílios eu não sei te dizer exatamente, porque, quem pode te dizer isso 

com exatidão é a pró-reitoria de assistência estudantil que trabalham com os auxílios, 

mas assim, que a gente sabe de grosso modo que eles tem um auxílio moradia, um 

auxílio alimentação e um auxílio transporte, não posso te dizer os valores porque eu 

não sei exatamente quais são esses valores, mais sei que eles tem esses três auxílios, 

moradia, transporte e alimentação. 

Entrevistador: A infraestrutura da UNILA já contempla uma biblioteca que se possa 

considerar razoável, laboratórios de informática? 

Sujeito 1: Uma coisa que eu fiquei assim impressionada quando eu cheguei em 2011 foi 

exatamente a biblioteca, porque, eu visitei a biblioteca, estou dizendo da minha área 

relacionada com a química, que eu sou da química. (deu química, você com a 

instituição deu química…) é… Eles tinham um acervo muito atualizado de todos os 

livros da minha área, na área de química, biologia, da saúde, eles tinham um acervo 

bastante atualizado e um acervo razoavelmente grande até para essa área eu fiquei 

impressionada, eu falei nossa, não sou nem uma área tão contemplada na instituição, 

mas está contemplada no acervo da biblioteca de uma maneira bastante atualizada. É 

uma biblioteca que cresceu muito teve um trabalho muito incessante inclusive do 
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professor Paulo que era o professor responsável pela biblioteca, ele era da História, 

ele teve um trabalho significativo na aquisição de novos livros, inclusive digitais, a 

UNILA já tem acesso aos portais enfim, e a biblioteca cresceu e eles agora estão no 

espaço novo dentro do PTI, porque, o espaço do PTI ficou pequeno, porque, antes 

nós tínhamos uma biblioteca que era dividida com a UNIOESTE e com a 

Universidade Aberta do Brasil a UAB que tem um polo lá dentro do PTI, então, nós 

dividimos o mesmo espaço e agora não podemos mais, então eles tiveram que 

montar uma biblioteca maior que a gente continua compartilhando mas agora nós 

temos um espaço muito maior pra poder pôr… 

Entrevistador: Continuam compartilhando com a UNIOESTE? 

Sujeito 1: Com a UNIOESTE e com a UAB que é um pouquinho menor. 

Entrevistador: E é lá dentro do PTI? 

Sujeito 1: Lá dentro do Parque Tecnológico ainda. 

Entrevistador: Mesmo que o menino estude lá no centro? 

Sujeito 1: Lá no centro, infelizmente ele tem que acessar aqui, porque, a ideia de trazer a 

biblioteca para o centro não deu muito certo, porque, não tem espaço e não é 

qualquer espaço que se pode fazer uma biblioteca. A gente que não entende disso não 

sabia, achei que qualquer sala com estante poderia ser biblioteca, não é assim. Tem 

toda uma carga, eles fazem todo um projeto, eles calculam peso etc., para poder 

estabelecer, porque a gente acha… 

Entrevistador: Então o clima, o micro clima do lugar tem que ser… 

Sujeito 1: Isso exatamente tem tudo isso a ventilação aquela coisa, parece que não, mas esse 

negócio pesa, e fica ali pesando o tempo todo ali e esse peso todo ali tem que ser 

bastante calculado, porque se não o negócio pode… Então o lugar que a gente tinha 

disponibilidade pra fazer biblioteca num lugar mais central não era possível, então a 

gente acabou optando por continuar lá mesmo. 

Entrevistador: Como você vê essa relação da instituição com as vocações econômicas 

regionais, não dá para falar mais em locais, porque vocação econômica local, porque 

na verdade nós estamos falando da tríplice fronteira de três países e de outros países 

que estão vinculados ao Mercosul e que são latino-americanos etc., então, por 

exemplo, quando eu penso uma instituição, quando vamos planejar uma instituição, a 

gente vai pensar bom ela vai ter uma implantação local, então ela vai em alguma 

medida ela vai ter que dar conta de questões locais, demandas locais, interesses das 
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cidades, formação de mão de obra, aqui agricultura négocio, aqui tem um pessoal 

assentado, não é? 

Sujeito 1: A nossa instituição ela tem essa vocação internacional e esse olhar pra América 

Latina, então a gente tem que olhar para nossa região, tem que olhar pra América 

Latina, mas a gente tem que olhar onde a gente está também, a gente tem que olhar 

pra nossa região. 

Entrevistador: Como é que você equilibra isso? 

Sujeito 1: Foz do Iguaçu já está muito diferente de 2011 até agora, são apenas três anos que a 

UNILA tá efetivamente instalada na cidade que houve uma mudança assim 

significativa. 

Entrevistador: Numa base econômica? 

Sujeito 1: Econômica de todo jeito, porque, são alunos chegando, professores chegando, 

então você precisa de um lugar pra ficar pra se instalar. Foz do Iguaçu tinha aquela 

coisa de turista era uma coisa de alta rotatividade, porque, os turistas chegam veem 

as cataratas e vão embora, então eles estavam acostumados, a população estava 

acostumada a isso, o circuito do turista tá lá a cidade tá aqui e a UNILA, isso na 

minha visão, e a UNILA tomou o lugar dos turistas, nós não somos turistas a gente 

veio aqui pra ficar, e a cidade tem que prestar atenção nas nossas necessidades 

também. A gente já vê as questões de imóveis já mudou, quando eu cheguei a três 

anos atrás os preços eram um agora são outros, porque, tem demanda, mas não tem 

muita oferta e são de níveis diferentes também, por exemplo, os alunos eles gostam 

de morar em determinados locais, eles preferem morar e dividir com outros alunos 

uma casa, um apartamento enfim, os servidores, os professores já vem com a família 

eles procuram outros lugares é outro perfil, então, a cidade está tentando se adaptar a 

essa demanda que eles estão tendo, tem muita coisa, tem muita coisa pra fazer, o 

transporte já mudou, o transporte coletivo que no início tinha um ônibus que ia pra 

Itaipu, mas assim, era muito espaçado, hoje tem um ônibus chama expresso UNILA 

que é um ônibus que sai do terminal e vai até o PTI ali a barreira do PTI que chama 

expresso UNILA, então, mudou a cara da cidade. 

Entrevistador: O Terminal ali da Juscelino Kubitschek? 

Sujeito 1: Isso o terminal central. Tem vários ônibus, é que aqui o sistema é meio 

complicadinho, os ônibus saem do terminal vão lá na ponte dão a volta e depois vem 

pra cá, aí saem daqui vão lá na Vila A dão uma volta. 
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Entrevistador: Então a presença da UNILA tem um impacto nas políticas urbanas? 

Sujeito 1: Tem, também. 

Entrevistador: Então vocês tiveram que negociar, ou discutir ainda tem muito com a 

prefeitura, não só com o Estado, mas talvez muito com a prefeitura… 

Sujeito 1: E com a implantação do curso de medicina as coisas se acirraram ainda mais, 

porque, não agora nesse primeiro momento, os alunos de medicina não vão atender 

obviamente a comunidade ainda, mas pra você estruturar um curso de medicina você 

vai precisar de hospitais, de clinicas, enfim, de todo apoio de política local. 

Entrevistador: Vocês têm, isso que estamos conversando aqui é obviamente várias coisas 

que você tá citando de experiência de memória etc., mas isso tá registrado? Tipo, 

chegaram x alunos perfil desses alunos é x, eles vem e entra no curso tal, ele vem de 

tal lugar, vamos dizer assim pertence uma classe socioeconômica x, pretende ser isso 

quando crescer, pretende ficar morando no Brasil?Enfim, um perfil até pra gente 

poder ver se… 

Sujeito 1: Eu não sei se documentada tem uma coisa tão detalhada, mas nós temos tudo 

documentado de quantos alunos entraram que curso eles vieram e de que 

nacionalidade eles eram, isso a gente tem, a pró-reitoria de graduação tem todos 

esses dados e provavelmente a pró-reitoria de assistência deve ter e a pró-reitoria de 

relações internacionais é a mais nova pró-reitoria, ela virou reitoria em agosto do ano 

passado de 2013, porque, antes ela era apenas uma secretária que englobava além das 

relações internacionais institucionais a comunicação, era a secretária de relações 

internacionais e comunicação estava tudo dentro de uma pró-reitoria só, então fazia 

tudo, tudo fazia nessa secretaria e depois quando teve essa divisão e fizeram um novo 

organograma da instituição que teria mais a cara da universidade, acharam que pela 

vocação da universidade por ser uma universidade com vocação internacional 

deveria existir uma pró-reitoria que tratasse de assuntos internacionais, então foi 

criada a pró-reitoria de relações institucionais internacionais, estamos juntos. 

Entrevistador: Lendo um documento aqui de vocês, esse especificamente, quando se fala do 

PDI, quando se fala da pró-reitoria de relações internacionais na verdade você não 

fala do institucional, só fala do internacional. 

Sujeito 1: Porque, não sei. Eles veem essa parte de relações institucionais é feito por todas as 

pró-reitorias de uma maneira ou de outra todo mundo faz uma relação institucional 

inclusive o gabinete da reitoria, eles também fazem relações institucionais, então 
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como as outras pró-reitorias as de graduação fala mais de graduação, de pesquisa de 

pós-graduação de pesquisa de pós-graduação, todos eles tem um trabalho de relações 

institucionais, mais eles um foco principal e o foco principal é relações 

internacionais. (PAUSA). 

Entrevistador: Tem uma pergunta que para nós é importante e é cara, e gostaríamos que 

você contribuísse com o seu entendimento e da sua posição dentro da instituição, 

essa coisa de incluir a diversidade, a diversidade cultural, porque ela não é apenas 

uma diversidade cultural que nós temos em todo e qualquer lugar temos diversidade 

cultural, mas é uma diversidade cultural e nacional e étnica também, você falou em 

quéchua aí por exemplo, mas possivelmente você tem vários guaranis aí, então isso 

causa obviamente um certo impacto e quem tá ofertando a educação tem que botar 

isso pra dentro do currículo de alguma medida, tem que saber fazer com que o 

currículo lido com isso, porque, isso é o que alguns autores chamam de currículo 

informal. Como é que você tem visto a instituição lidar com isso? 

Sujeito 1: Não sei se vocês já viram que dentro da UNILA nós temos o que chama ciclo 

comum, que é o ciclo comum de estudos, dentro desse ciclo tem todos os cursos, nós 

temos a disciplina de Fundamentos da América Latina, onde todos os estudantes vão 

estudar sobre a América Latina, essa coisa da diversidade cultural, da diversidade de 

línguas, enfim e tudo que se trata de América Latina. Temos os estudos das línguas, 

português para os estrangeiros e espanhol para os brasileiros e temos uma disciplina 

de Metodologia que é mais uma parte, na verdade de Filosofia que trata da 

epistemologia mais voltada pra essa área, então, todos os alunos eles tem disciplinas 

do ciclo comum é obrigatório independente da área eles tem que passar por esse ciclo 

comum de estudos. Ali já há uma, ele já tem o contato além dos colegas de serem de 

diferentes lugares eles já conseguem perceber a importância dessa diversidade e 

como lidar com essa diversidade e a respeitar inclusive, porque, é muito diferente é 

muito diferente mesmo e a gente percebe. E daí temos outros programas 

extracurriculares, então, tem professores que ministram aulas de guarani pra quem 

quer aprender, então quem tiver interessado pode ir. Há também alunos que tem o 

domínio da língua guarani e que colaboram com esses estudos, então, vão ensinar 

línguas também, a mesma coisa acontece com o quéchua, temos outras oficinas que 

os alunos promovem de dança, dança típica da Bolívia, dança típica do Peru, do 
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Chile, então, a gente tem esse contato de cultura para eles é interessante e pra quem 

não conhece também. 

Entrevistador: Mais isso é uma execução institucional, ou eles se viram e fazem algumas 

coisas espontaneamente? 

Sujeito 1: Tem também, eles também promovem o encontro dos estudantes peruanos com 

comida típica, com dança típica, eles fazem isso também, mas a maioria dos projetos 

de extensão tem esse viés né, que é essa parte cultural de todos os países. Então eles 

tentam pegar a maior parte, a maioria e engajar dentro desse contexto, porque, o 

projeto de extensão além da instituição da visibilidade dentro da instituição você tem 

essa visibilidade fora, e aí que a comunidade conhece também, porque a comunidade 

aqui de Foz do Iguaçu eles conhecem bem os paraguaios e os argentinos, mas eles 

não conhecem peruanos e nem quais são os seus, como eles se comportam, quais são 

os seus costumes. Dentro da instituição também a gente já teve em outros anos o que 

eles chamam de… É… Como se fosse essa semana de integração, mas está 

direcionada a culinária, porque o nosso restaurante ele fica lá dentro do campo do 

PTI, porque no centro não tem os restaurantes estão espalhados, mas lá no PTI tem o 

restaurante e o que aconteceu? Muitos alunos quando chegaram eles não reclamaram, 

mas eles falaram assim que pra eles era estranho comer arroz e feijão todo dia, 

porque, boa parte deles não tem esse tipo de alimentação, é outra coisa, a base deles é 

mandioca, milho, farinha, aí isso foi uma coisa pedido deles, então, o restaurante 

adaptou um dia da semana vamos fazer culinária paraguaia, então eles faziam dois ou 

três pratos que eram típicos e a gente ganha com isso, porque, a gente ganha com 

isso porque a gente começa a conhecer também sem ter ido pra lá conhece a comida 

e eles faziam isso junto com nossos próprios alunos. Os alunos do Peru diziam o que 

é comum, ah, tem uma comida que faz assim, assado, aí eles vão buscar lá na internet 

e fazem lá a comida pra todo mundo no restaurante, isso é uma coisa que a gente teve 

aqui que eu acho bacana justamente pra tentar contemplar essas coisas da 

multiculturalidade e pra eles se sentirem um pouco também dentro do, no país deles 

mais fora. Porque é diferente pra nós brasileiros quando a gente vai pra fora e fica 

muito tempo fora do Brasil já é complicado, principalmente essa parte de 

alimentação que é diferente, imagina, eles também tiveram essa dificuldade no início 

de tentar se adaptar à nossa maneira de comer. Eles também achavam estranho, como 
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assim eu vou me servir? Eu posso pegar o quanto quiser de comida? Sim você pode 

pegar o quanto quiser de comida. Então é uma coisa bem diferente. 

Entrevistador 2: Em face às universidades tradicionais como você compreende a UNILA no 

campo epistemológico? 

Sujeito 1: Na verdade assim, a UNILA pra mim eu vim pra cá pelo projeto dela, eu vim por 

esse projeto diferenciado que eu vejo. Eu não vou dizer que ela tem um papel muito 

diferenciado, ela não uma universidade tão diferenciada assim, tem suas diferenças, 

mas não é uma coisa que eu não posso dizer assim que é uma universidade super 

ultra diferente das demais. Eu vim pra cá por esse projeto, porque, acho que é um 

projeto solidário, que é um projeto que visa a América Latina como um todo e tem 

essa diferenciação cultural que a gente falou, essa coisa da língua. Tudo isso me 

atraiu para vir pra UNILA, você participar de um projeto diferenciado desde o início 

que é muito difícil na implantação, porque, nós tivemos muitos professores que 

foram embora, porque estão acostumados a chegar num lugar onde você já está tudo 

estruturado, com tudo dentro do quadradinho, tá todo mundo dentro do quadrado, 

cada um no seu quadrado, aqui não, a gente teve que começar e as coisas não 

começaram dentro do quadrado, as coisas são feitas com essa integração, essa coisa 

de integração que assusta muita gente, principalmente quem está no início de 

carreira. A maioria dos nossos professores é muito jovem: são recém-doutores. Nós 

temos pouquíssimos professores que já têm uma carreira ou já têm uma experiência 

de universidade; então, recém-doutores que chegam, eles… Alguns são como eu, 

ficam encantados com o projeto e querem fazer com que a coisa dê certo, querem 

fazer com que a universidade funcione. Outros acham que não tem jeito, que se não 

for quadradinho não tem como fazer uma universidade como a UNILA virar uma 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O pensamento deles é mais ou menos 

assim: a UNILA nunca vai ser uma UFRJ. 

Entrevistador: Não é pra ser? 

Sujeito 1: Essa não é a nossa intenção, mas nunca vai crescer dessa maneira ter essa visão 

que todas as outras tem, bom nós só temos agora três anos de vida praticamente. 

Completamos quatro na verdade que foi em janeiro de 2010 que foi assinada a lei de 

criação, completamos agora quatro anos de existência oficial no papel, começaram as 

aulas em agosto de 2010. 

Entrevistador: Turma formada não tem ainda não é? 
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Sujeito 1: Não os primeiros formandos são agora em agosto. Em agosto a primeira turma que 

vai sair que vão se formar que é uma turma de RI, uma turma de Ciência Política e 

Ciência Econômica que foram os primeiros cursos. Isso tudo na minha visão viu, 

Suelen, tem outras pessoas que vão achar outra coisa. 

Entrevistador: Eu só queria saber um pouco da UAB, como é que está o negócio da UAB, se 

ela penetrou mesmo, entrou ou não, porque, parece que não tem muita oferta no 

campo das licenciaturas pelo menos aquelas mais tradicionais, foi uma das primeiras 

perguntas, uma das primeiras questões que eu fiz pra gente conversar, tem um polo, 

mas tá funcionando? E ligando essa questão com a questão dos professores na região, 

há carência de professores na escola básica aqui na região? Portanto a instituição vai 

responder a isso ampliando a oferta usando a UAB pra isso, como é que…? 

Sujeito 1: Nós temos além da UNILA nós temos o Instituto Federal aqui em Foz do Iguaçu e 

tem a Universidade Estadual que é a UNIOESTE além das universidades privadas, a 

gente tem aqui três universidades grandes privadas. 

Entrevistador: Só em Foz do Iguaçu três privadas? 

Sujeito 1: É três, três universidades privadas. Que também tem bastante alunos enfim, e com 

a chegada da UNILA algumas delas já não estão assim tão popular, porque, os alunos 

começaram a migrar também, e a UNIOESTE tem curso de licenciatura, ela tem um 

campo e Cascavel e esse aqui em Foz do Iguaçu. Tem alguns cursos de licenciaturas 

nessas áreas, licenciatura em Letras em Línguas não sei como chama, daí tem 

licenciatura na Ciências, na Biologia, na Física e na Química, Matemática também a 

UNIOESTE tem, tem também, então, a gente procura não duplicar essas ofertas 

porque você vai estar competindo com instituições que estão aqui muito mais tempo, 

então, a gente está tentando não competir, mas ao mesmo tempo a gente tem 

obrigação de oferecer alguns cursos de licenciatura porque a gente vê que a região 

precisa de professores, o Estado precisa, os países precisam de professores, então, a 

gente tem essa obrigação e a gente está trabalhando com isso. Tivemos esse 

problema com curso de licenciatura em Ciências da Natureza que a gente teve uma 

evasão muito grande, mas a gente tá tentando retomar porque, mesmo a gente sabe 

dessa concepção, enfim mas não é tão prático assim, porque, a maioria desses alunos 

que estão pra se formar no final desse ano da primeira turma eles estão preocupados, 

porque, eles não vão poder prestar concurso em qualquer lugar, porque, não é 
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qualquer lugar que aceita licenciado em Ciências como sendo um curso de 

licenciado… 

Entrevistador: Vai ser um professor de física, vai ser um professor de química, não 

aceitariam…vocês já tem notícia dessa dificuldade? 

Sujeito 1: Sim, eles me relataram isso. Que tem prefeituras da região que fizeram concurso e 

o próprio Estado do Paraná que fez seleção não aceita licenciado em Ciências, que 

eles querem licenciados, assim, ou seja, eles aceitam que um licenciado em química 

de aula de física e matemática, mas não aceitam licenciado em Ciências que dá aula 

de biologia e química entendeu. 

Entrevistador: Um engenheiro da aula de matemática, aula de física. 

Sujeito 1: Exatamente, isso que a gente não consegue entender. Então vamos tentar 

modificar. 

Entrevistador: Percebeu a dificuldade? Esse é um tema central pra ela, já tá vendo aí a 

dificuldade, né? 

Sujeito 1: Sim, e é isso que a gente percebeu e fez com que os alunos saíssem os alunos 

preferiram mudar pra bacharelado em biologia, alguns foram pra engenharia, outros 

foram fazer saúde coletiva, porque, eles estavam vendo que eles não conseguiriam se 

encaixar no mercado de trabalho. Porque a percepção do Estado do sistema não é a 

percepção da academia, não é a percepção da necessidade mesmo, a gente precisa de 

professores a gente trabalha com essa multidisciplinaridade com essa 

interdisciplinaridade, e a gente precisa de gente assim, enquanto a gente não tiver 

pessoas formadas assim nesse contexto acho que não vai mudar a percepção, porque, 

todo mundo que trabalha com isso ou é licenciado numa coisa, o outro é licenciado 

em outra e ninguém nunca vai ser em tudo entende. 

Entrevistador: Ou seja, continua se apresentando aí num contexto mais geral da própria 

região que afeta a UNILA uma dificuldade de você encaixar cursos com uma visão 

interdisciplinar, porque, depois voe não tem encaixe mercadológico, é um pouco por 

aí o negócio, né? 

Sujeito 1: É a gente tem dificuldade, tem um curso que é Desenvolvimento Rural e Segurança 

Alimentar, esse curso eu não posso te falar em detalhes porque eu não tenho, talvez o 

coordenador do curso pode dizer, ao meu ver ele tem uma importância fundamental 

na região e na América Latina, porque, ele trata do desenvolvimento, porque, ele 

trata do desenvolvimento rural. A nossa região é totalmente rural, a parte de 
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segurança alimentar, então o desenvolvimento de novos alimentos, tudo isso eles 

tratam e as pessoas não dão importância, porque, as pessoas preferem estudar 

agronomia, as pessoas preferem estudar engenharia de alimentos, outras coisas que… 

Entrevistador: O tradicional. 

Sujeito 1: É. 

Entrevistador: Tudo bem? 

Sujeito 1: Tudo ótimo. 

Entrevistador: Você teria alguma coisa que queria dizer? 

Sujeito 1: Não eu agradeço o interesse de vocês pela UNILA, eu que estou aqui praticamente 

desde o início. Eu vim atrás de um sonho e espero concretizar os meus sonhos nessa 

universidade. 

Entrevistador: Obrigado. 

Sujeito 2 

Entrevista gravada dia 19/03/2014, quarta-feira 15h00, na UNILA. 

Entrevistado: Pró-Reitor de Assuntos Estudantis. 

. 

Entrevistador: Agradecemos a entrevista que o Sr, vai nos conceder que já afirmamos e 

confirmamos, gravando inclusive que, a entrevista ela não será, é, serão para fins 

estritamente acadêmicos e, qualquer iniciativa de publicação, total e parcial, ela virá 

escrita para o senhor edita, autoriza, etc., ok? 

Sujeito 2: Ok. 

Entrevistador: Bem, entendendo que a UNILA apresenta um modelo institucional, uma 

matriz institucional diferente dos modelos clássicos, dentre eles o humboldtiano, 

napoleônico, modelo estadunidense, como é que o senhor vê a matriz institucional 

desta universidade em relação as diferentes. O que há de diferente na matriz 

institucional da UNILA na sua concepção, na sua experiência? 

Sujeito 2: Eu estou na UNILA desde 2011, como técnico, entrei como técnico e como 

assistente social, já participei um pouco diretamente daquilo que constitui a matriz 

institucional, o PDI, PPI, aquilo que vai dar a direção para esta universidade e tentar 

garantir nesta universidade as características que se requerem, características que 

materializam o projeto UNILA. A diferença do projeto UNILA. Daquilo que se 

materializou no PDI e corresponde a lei de criação da UNILA, tem dois elementos 
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que são fundamentais, primeiro a vocação internacionalista da universidade, que se 

fez presente no PDI, na lei de criação da universidade e no PDI. Acho que esse é o 

elemento fundamental, tanto do ponto de vista pedagógico, desculpa, do ponto de 

vista administrativo na aquisição dos servidores docentes quanto nas características 

dos alunos, que embora não esteja garantida em lei na forma como muitos pensam, é 

a manutenção de 50% do quadro docente, componentes do Brasil e dos demais países 

da América Latina, assim como do quadro discente, acho que esses dois pilares são 

fundamentais e a ideia e a proposta de construir pela via da educação, como está 

publicada nos dois livros que até hoje que a UNILA publicou para falar de si, a 

consulta pública e o outro livro que… Aideia, por essa via da educação, se construir 

uma universidade democrática, popular, latino-americana e laica. Estes elementos 

presentes no PDI são fundamentais para manter as características fundamentais do 

projeto UNILA. No entanto, esses elementos no próprio PDI têm elementos de 

confronto jurídico normativos muito fortes, a de se pensar que, jurídicos normativos 

eu diria políticos também, porque não da para falar do PDI sem falar da própria 

história, ainda que, muito rapidamente, da criação da UNILA. A UNILA, no 

primeiro momento, surge como um grande projeto de um instituto de pesquisa para a 

América Latina, pela via do Mercosul, Instituto Mercosul de Estudos Avançados, 

que hoje é o IMEA dentro da UNILA e ele é apresentado como instituto no primeiro 

momento e como universidade no segundo momento para os países componentes do 

Mercosul, para que essa ideia de universidade latino-americana fosse pela via do 

Mercosul, incorporada latino-americanamente por todos os países que vão compor, 

no primeiro momento aqueles organizados pela dinâmica econômica, política e social 

no Mercosul e depois se estendendo aos demais países da América Latina, como 

próprio processo de ampliação do Mercosul vem se constituindo. 

Entrevistador: América Latina e Caribe, né? 

Sujeito 2: É, América Latina e Caribe, Caribe incorporada numa segunda etapa, mas muito do 

resultado dessa tentativa de negociação, que não foi aprovada no âmbito do 

Mercosul. 

Entrevistador: A própria UNILA que você esta dizendo que não foi aprovada, é isso? 

Sujeito 2: Tanto a proposta do IMEA, quanto a proposta de criação da própria UNILA no 

âmbito do Mercosul, do Comitê Mercosul, do Mercosul Social, enfim, isso faz com 

que o governo à época, o Governo Lula, diga então, eu assumo essa 
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responsabilidade, o Brasil assume essa responsabilidade e nós vamos fundar a 

UNILA em Foz do Iguaçu, fazendo o processo de captação desses alunos no exterior 

por meios de alguns convênios diretos da UNILA com institutos de seleção, com 

alguns países e os próprios ministérios da educação. Isso já cria de alguma forma 

uma tensão que se reproduz jurídico, administrativamente, então assim, nós temos 

uma universidade federal brasileira, regida pelas leis brasileiras, com uma vocação 

fortíssima internacional, uma vocação internacionalista, mas que do ponto de vista 

político, foi assumida inteiramente pelo governo brasileiro. 

Entrevistador: Qual é o conflito jurídico? 

Sujeito 2: O conflito jurídico se dá em dois momentos: primeiro, com a contratação de 

professores, nós temos contratação de professores, a dificuldade não são, por que, 

ainda não há, no âmbito do Mercosul, por exemplo, acordos educacionais instituídos 

entre os países componentes do Mercosul, então nós temos entre alguns países 

acordo bilaterais, talvez o acordo mais avançados que nós tenhamos é o acordo com 

a Argentina, só para dar um exemplo da área da assistência estudantil, a CGU 

reconhece por exemplo, a avaliação socioeconômica que eu faço aqui do estudante 

que vem da Argentina, por conta de um acordo bilateral, a avaliação socioeconômica 

para decidir se o aluno vai se enquadrar em determinados critérios de renda 

socioeconômicos, que lhe permitam acessar a assistência estudantil da universidade. 

O programa de assistência estudantil da universidade, mas não reconhece os de 

outros países, por que não há acordos do Brasil com esses países, que mencionem 

esse tipo de avaliação. Para exemplificar isso em outra área o que isso significa, por 

exemplo, um trabalhador social, um assistente social na Argentina, um trabalhador 

social, pode vir aqui, no caso de adoção internacional e fazer uma avaliação 

socioeconômica de uma família no Brasil, um assistente social brasileiro, pode ir 

para a Argentina e fazer a avaliação de uma família socioeconômica de uma família 

lá para um processo de adoção. 

Entrevistador: Existe um documento jurídico? 

Sujeito 2: Existe um documento jurídico normativo que cobre isso aí, é um acordo bilateral 

firmado entre os dois países. Com os demais países isto não existe, a adoção 

internacional é tudo tramitada via Itamarati, etc., etc., este acordo bilateral, por 

exemplo, tem esse nível de permissão, então, por exemplo, nós temos aqui hoje, 

alunos que vem dos diversos países da América Latina e Caribe, este ano por 
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exemplo, quem fez avaliação socioeconômica para ver se ia ter bolsa ou não, foram 

os países dos que vieram, esse impasse jurídico se reproduz na contratação de 

professores, no concurso público para professores, tanto que depois vocês vão 

perceber que o PDI adotou uma modalidade de contratação de professores, por 

exemplo internacional, na modalidade de professor visitante, que se torna mais fácil 

do que você ter…, mas nós temos professores que fizeram o concurso, que são 

efetivos da instituição, que são Argentinos, Paraguaios, Bolivianos, Colombianos… 

Entrevistador: Que a nossa lei permite…! 

Sujeito 2: A nossa lei permite, mas com o nível de dificuldade muito severa, muito severa, 

todo aquele processo de tradução juramentada, de documentação, de dissertação, de 

tese etc., além do próprio conflito em alguns países sobre a própria concepção de 

formação, por exemplo, na pós-graduação stricto senso. Nós temos uma tradição no 

Brasil, em algumas áreas muito fortemente, em que o aluno faz graduação, mestrado 

e doutorado, esta é a lógica da pós-graduação stricto senso brasileira, em alguns 

países da América Latina não, ele sai da graduação e vai diretamente para o 

doutorado. 

Entrevistador: Na Europa também…! 

Sujeito 2: Na Europa também, no doutorado, em determinados países, ele ingressa no 

doutorado numa área e com seis meses a um ano de curso, de crédito, ele sai com a 

dupla titulação em doutorado, esse reconhecimento disso no Brasil, para algumas 

áreas, embora o conteúdo das suas análises de estudos, de concepção, se ela tem o 

conteúdo muito progressista do ponto de vista administrativo e jurídico ainda tem 

uma outra concepção, mas acho que garantir esses elementos fundamentais, a 

característica da internacionalização, a vocação internacional da UNILA, no PDI, 

esta dimensão latino-americana e caribenha que ela tem explicita foram 

fundamentais em que pese todos esses conflitos. 

Entrevistador: Deixe eu fazer uma pergunta então, eu pense que talvez você tenha dito isso, 

eu tenha passado, um outro pilar que sustenta um projeto como o da UNILA, é a 

perspectiva da integração…! 

Sujeito 2: É, eu acho que isso está muito presente no PDI, no ponto de vista do via ser, do 

horizonte que você quer alcançar. Agora, eu também não posso deixar de observar 

que isso se… Que esse processo se concretize no processo ideológico, que envolve 

disputas teóricas, ético-políticas, no âmbito da concepção no que a universidade, na 
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própria concepção do que é integração, eu sempre tenho dito duas coisas, se alguém 

me pergunta eu não consigo responder hoje, eu acho que este é o grande desafio da 

UNILA, ou ela se torna de fato uma universidade que procura reequacionar 

historicamente o processo de integração fora do âmbito econômico, por exemplo, e 

até político, em alguns elementos e aí opta pela via da educação ou ela pode diante 

dos projetos políticos que venham se assentar, constituir um projeto de dominação da 

América Latina pela via da educação. 

Entrevistador: E pelo Brasil…! E pelo Brasil, obviamente, aí deixa eu encaixar já uma 

questão que parece também um nó, é você não pensa, não vê, não enxerga, não 

percebe, que nesse projeto, na criação da UNILA, dessa forma como foi, ou seja, que 

você já destacou aqui, corresponde a uma política de relações internacionais e 

corresponde a uma perspectiva política brasileira no campo das relações 

internacionais? 

Sujeito 2: Fundamentalmente, fundamentalmente, desculpa, vou dar uma paradinha aqui. 

Sujeito 2: É, eu acho que tem aí, pelas vias das relações internacionais, sim, uma alternativa 

de tentar construir uma outra relação, a resposta disso eu ainda não sei mensurar, 

porque quando a gente é… Parte desse processo (de implantação da UNILA), além 

de ter um projeto político, fortemente deflagrado, por isso que você colocou, ele se 

daria, por exemplo, por conta de que a própria mobilidade social desse projeto, 

atingisse no âmbito latino-americano, de novo vou voltar para exemplificar isso na 

área que eu conheço que estou atuando. Quando a gente olha, a UNILA se instala 

aqui com um projeto ambicioso de promover um processo de integração com os 

demais países da América Latina e Caribe, isso envolve escolhas teóricas, políticas 

ideológicas, mas isso envolve também uma imersão desse universo latino-americano, 

essa imersão, concretamente, ela não vai se dar, ela não se dá no âmbito da 

graduação, ela vai se dar no âmbito da pesquisa, muito fortemente da pesquisa, muito 

fortemente da extensão, na minha opinião, com grupos de pesquisa de universidades, 

de demais universidades da América Latina e do Caribe, com processos de extensão 

para além fronteiras da America Latina Caribe e pela própria mobilidade acadêmica 

que possibilita dos estudantes latino-americanos e caribenhos que estão aqui, no 

próprio interior da América Latina e do Caribe. E ai, olha só, essa é uma dificuldade 

que nós temos, nós ainda não temos, por exemplo, nenhum projeto de mobilidade 

acadêmica com universidades da América Latina, o que nós temos de carro chefe de 
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projeto com mobilidade acadêmica de estudantes, com a vocação internacionalista, 

com a Europa e Estados Unidos pela via do Ciência Sem Fronteiras. 

Entrevistador: O que você está me dizendo é que não há projetos em ação de intercâmbio 

sob a perspectiva da mobilidade, vai um para lá, vem um pra cá… 

Sujeito 2: Em que pese que a UNILA seja uma universidade nova para sua vocação 

internacionalista e integracionista latino-americana e caribenha, esse elemento é 

fundamental. 

Entrevistador: Só o fato dos estudantes virem de lá para cá… não resolve. 

Sujeito 2: A integração não se faz vindo para cá, estudando quatro anos em território 

brasileiro em solo brasileiro e retornar, espera aí, tem um outro elemento e essa 

integração não pode ficar desse ponto de vista pautada nessa relação, Brasil-Uruguai, 

Brasil-Argentina, Brasil-Colômbia, Brasil-Venezuela, enfim, ela também tem que se 

construir entre esses países na forma que eles se apresentam aqui, tem aluno do 

Uruguai que vem para cá estudar na UNILA, fazer por exemplo, fazer um período de 

mobilidade acadêmica lá na Venezuela, lá no Paraguai, isso num determinado 

campo, no limite do que eu consigo pensar obviamente, para mim se concretiza como 

um elemento fundamental, por que isso, por essa via e pela via da educação, pode 

contribuir fundamentalmente para fazer avançar esse elemento que envolve o projeto 

de internacionalização do Brasil pelas vias das relações internacionais, e essa é uma 

dificuldade forte que nós temos. Primeiro, isso se junta, embora nós tenhamos um 

grupo de professores seniores, que a dois anos tem contribuído demais para o 

processo de regulamentação da universidade, da pesquisa, nós abrimos agora o nosso 

primeiro programa de pós-graduação stricto senso, temos também… 

Entrevistador: Que é integração, né… 

Sujeito 2: E nesse mestrado de integração, mas a composição disso, quando se espraia entre o 

corpo docente, temos duas questões que são fortes, temos um processo de 

doutoramento muito jovem no Brasil, muitos que vieram com essa concepção de 

integração latino-americana do ponto de vista teórico e construída do território 

brasileiro, isso se reflete aqui no ambiente. 

Entrevistador: Explica um pouco melhor construída do território brasileiro. 

Sujeito 2: Daqui, a partir daqui. 

Entrevistador: Ou seja, não há projeto de integração, eles não vem com a cabeça focada na 

integração. 
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Sujeito 2: Não a partir da dinâmica, a partir de grupos, participa, você olha, você vai olhar e 

nós fazemos isso, olha lá o currículo Lattes de um professor, a estudou o projeto de 

núcleo de estudos da América Latina na universidade tal, tal, tal, isso na minha 

opinião faz diferença, nunca participou de um congresso internacional na América 

Latina, publicou um trabalho, teve num evento, etc. Quer dizer, é uma concepção de 

integração, mas não teve vivência de integração, nem no âmbito da vida e nem no 

âmbito da produção acadêmica e numa universidade como essa, seria muito difícil 

você colocar isso num pré-requisito num processo de seleção pública para docente, 

mas essa vivência e essa imersão, é fundamental para se materializar aqui enquanto 

projeto. 

Entrevistador: Posso? 

Sujeito 2: Pode, é claro! 

Entrevistador: Quero pegar esse aspecto, um aspecto importante, interessante, que tem haver 

com a sobre vida do projeto mesmo, eu acho. Eu vou te dar um exemplo e você me 

ajuda a discutir o caso UNILA a partir desse exemplo, a Universidade Federal da 

Fronteira Sul, que é um elemento desse projeto de pesquisa nosso, um dos problemas 

que ela tem, não sei se você conhece a configuração dela, você conhece né, 

multicampi, pega os três estados, vem de uma luta popular como universidade, muito 

focada na questão dos camponeses assentados, tem um movimento popular forte, a 

própria instituição se denomina popular, a UNILA e UNILAB não se denominam 

popular, você as denominou aqui no seu discurso, de certa maneira nós fazemos isto 

lá, olhando de fora, qual o problema, um dos problemas que me parece nodal, o 

principal problema da Federal da Fronteira Sul, é que para ela ser efetivamente 

popular, em vários sentidos, eu não vou, ela tem um corpo docente que é contratado 

num formato absolutamente tradicional, brasileiro, nacional e nacionalizado, que vai 

ter um nível de exigência que eu chamaria, desculpe, de protocolar, formal, de títulos 

e tal, estou fazendo uma questão para te incomodar, mas eu estou pegando 

justamente este ponto que você estava trazendo, que me parece fundamentados, então 

a pergunta é, tendo este caso da UFFS em mente, como é que isso vai se por ou se 

põe aqui na UNILA, como é que eu contrato professores, que vão inclusive atuar, 

que vão ser docentes de estudantes, que não são aqueles que entraram, aqueles que 

entraram por mérito, no sentido mais clássico, fizeram o vestibulares, seletivos, 
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elitizados, essa coisa não vai explodir? Os professores não vão ter muita dificuldade, 

na UFFS, por exemplo, o que acontece? 

Sujeito 2: 70% de reprovação, os professores reprovam, mais ou menos, e tributam isso 

aos…Nas chamadas áreas clássicas da UNILA, daqueles cursos clássicos chamados 

engenharia, arquitetura, medicina começa em julho, que vai começar em agosto, nós 

estamos vivendo exatamente isso. Se você pegar o índice de reprovação naquilo que 

é protocolar historicamente, calculo um, calculo dois, pré-calculo, exatamente isso, 

você vive isso, por que, por exemplo, há que se pensar, que uma área dessa, por 

exemplo, se a gente pensa de uma universidade no campo popular, do ponto de vista 

da concepção progressista, por exemplo, cursos como esses teria de ter um perfil 

muito particular, na via que se tem uma sinergia muito forte entre esta concepção das 

engenharias… que não partiria da concepção do território, do direito a cidade, da 

mobilidade urbana, das locações locais, enfim, para poder se ter, e não é. E por quê? 

Porque, o processo de aquisição de seleção de docentes é isso mesmo, tradicional, 

protocolar, aberta aos professores do exterior, sem sombra de dúvidas, mas com toda 

tradição protocolar do processo de seleção brasileiro, nós ainda temos feito, a 

universidade ainda tem feito, tem uma adesão muito forte no programa de 

professores visitantes do MEC, mas isso é muito peridual, por que ele vem e pode 

ficar dois anos, então você tem um grupo de professores interessantes com esta 

vocação não mais que dois anos, é um ano com renovação de mais um, doze meses, 

mas que um ano seus contratos vencem, eles tem que ir embora, voltar para seus 

países de origem, ou para suas universidades de origem, aqueles que são do território 

brasileiro, aqueles que têm, não sei se posso chamar assim, que tem vinculação 

orgânica com o projeto UNILA, o que, em tese, que não colocaria em risco a sua 

agenda programática, mas que tem dificuldades e não só. Porque a gente também 

percebe é, que quem é que são os grupos, por exemplo, as artes. Temos um curso de 

cinema aqui. Eu percebo os professores de cinema muito vinculados à ideia do 

projeto, a ideia da expansão da cultura e da arte na América Latina no processo de 

comunicação democrática, mas por exemplo, sem os fundamentos sócio históricos 

que você consegue perceber em alguns professores da ciência política, da sociologia, 

da antropologia, que se vincula a ideia da independência da América Latina e da 

autonomia latino-americana pela via obviamente, que estudaram lá a teoria da 
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dependência, todo um grupo de autores, o marxismo, debate democráticos populares, 

teoria social crítica no âmbito de Marx, do marxistas. 

Entrevistador: A teoria pedagógica da educação popular de Paulo Freire. 

Sujeito 2: Sim, se mantém muito forte. Agora, esse é um grupo pequeno, aí nós enfrentamos 

outro problema, que a gente que é um elemento de execução financeira, só para ter 

ideia, voltando aqui para assistência estudantil, nós fazemos a seleção e 

disponibilizamos, essa universidade com características diferentes, aprovadas assim 

como as outras, em tese pelo Ministério da Educação, o que requeria das mesmas 

uma atenção inclusive financeira, diferenciada, mas, por exemplo, no momento da 

sua criação, quando se pensa como é que nós vamos atender os estudantes de 

graduação em situação de vulnerabilidade já que a universidade também tem uma 

característica muito inclusiva, principalmente aqueles que vem dos demais países da 

América Latina e do Caribe em situação de vulnerabilidade sócio econômica, nós 

vamos atender pela via da assistência estudantil, do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, com alguma particularidade, com alguma requisição especial, não, da 

mesma maneira que atende as outras universidades, nós ainda estamos no período de 

gozar de um recurso especial, vinculado aquele recurso especial que toda 

universidade tem no período de implantação, que nós nunca sabemos quando se 

esgota e quando, nós sabemos que no máximo que durou para algumas foi dez, mas 

algumas em determinados governos, em determinadas características, enfim, se você 

me perguntar essa assistência estudantil que é paga aos estrangeiros, ela é 

devidamente regulamentada? Não. Não… Nós fizemos o processo de trazê-los, 

inseri-los, pagar… Mas, por exemplo, nós começamos este ano, não sei nem como 

não tem gente gritando na porta ainda, até no ano passado nós conseguimos atender 

em média 95% dos alunos com assistência estudantil na sua dimensão básica, básica 

mesmo, alimentação, transporte e moradia, este ano com adesão ao SISU, ingresso 

de cotista, a gente… Das 755 vagas do Brasil e exterior, do exterior estão vindo 

aqueles que lá no processo de seleção do exterior, que conseguiram ter bolsa, a beca 

total com o número de bolsas que nós destinamos e do Brasil aqueles que nós 

analisarmos, e que no processo de seleção de elegibilidade a partir dos critérios sócio 

econômico, de renda que nós estabelecemos associado… Das próprias políticas de 

cotas, vão se enquadrar, os demais que ficarem, ficarão no projeto UNILA por 

ideologia, porque do ponto de vista dos recursos para atender a todos nós não temos. 



154 
 

 
 

Entrevistador: Esses vão ter de se financiar aqui? 

Sujeito 2: Sim, na medida em que no primeiro momento havia expectativa de que os países 

contribuíssem para a permanência desses alunos aqui e não contribuem, entendo que 

é um processo de autonomia das suas escolhas, de escolha desse país, está no nome 

da soberania nacional, somos nós que oferecemos as vagas, estamos oferecendo as 

bolsas… 

Entrevistador: Aí entra aquele problema orgânico que você citou, que o fato de que o projeto 

de qualquer maneira da forma que o Brasil (para os outros). 

Sujeito 2: Isso leva a uma pergunta, como o projeto UNILA tem sido apreendido, não só 

pelos governos, mas pela sociedade latino-americana, pelos demais países da 

América Latina? 

Entrevistador: Aí eu faço um outro vínculo a questão da relações internacionais da posição 

do Brasil no âmbito sul americano, vamos dizer, no âmbito da geopolítica 

internacional, eu tenho para mim, posso estar enganado, que o Brasil tem adotado 

uma postura que não é tão recente assim, no mínimo é a partir do governo Lula, 

persistente, programática, de ser uma potência super regional, esta é a questão que 

almejava um assento permanente no conselho de segurança, que é legítimo, até aí 

tudo bem, pressuponho que, uma liderança legitimada, reconhecida… 

Sujeito 2: Uma liderança continental…! 

Entrevistador: Continental, sub continental se preferir, temos os Estados Unidos lá em cima, 

é, bem, precisa falar alguma coisa? 

Sujeito 2: Não, pode continuar. 

Entrevistador: Eu queria descer para as questões inclusivas, penso que a sua área 

especificamente, a sua pró-reitoria ela cuida da, de uma política de inclusão, 

podemos qualificar de inclusão e a política de inclusão de sujeitos não brasileiros e 

de sujeitos brasileiros, num espaço territorial brasileiro. Quais são, na sua 

experiência concreta, as dificuldades que a gente vem tendo de incorporação destes 

estudantes e se há distinções entre o Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela, dá um 

“desenhozinho” para gente. 

Sujeito 2: Então, de fato, a própria palavra dificuldade, a primeira dificuldade está na própria 

ideia de assistência estudantil, a partir do governo Lula nós tivemos a criação de um 

plano nacional de assistência estudantil, veja, nós não tivemos a criação de uma 

política nacional de assistência estudantil. Por quê? Porque a educação no Brasil é 
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diferente do SUS, fez uma opção de evoluir por sistemas. A evolução por sistemas 

não permite políticas paralelas. Então, por exemplo, SUS, eu tenho o Sistema Único 

de Saúde, dentro dele, eu tenho a política nacional de atenção primária, política 

nacional de atenção de alta complexidade, tenho políticas nacionais que conversam 

entre si dentro de um sistema único que são afiançadoras de direitos de seus 

entrelaçamentos, subsequenciais, entrou na atenção primária, precisa fazer uma 

cirurgia eletiva, precisa ir para alta complexidade, o próprio fluxo vai levar, a 

hierarquia do sistema com políticas… No sistema brasileiro não, temos direito a 

saúde, conjecturado no âmbito constitucional, direito a educação, desculpe, 

conjecturado no âmbito educacional e esse direito se reproduz em sistemas, desde a 

educação infantil até o ensino superior e esses sistemas acabam sendo que, sistemas 

de uma concepção de acesso universal, mas com uma concepção de ingresso 

extremamente elegível e selecionável, selecionável e elegível, seleciono e dentro dos 

selecionado eu elejo os que acessarão, aí, quando isso recai para assistência 

estudantil nós temos um problema, primeiro que o plano nacional de assistência 

estudantil, acaba se tornando não só em universidade como essa, não só nessa, 

moeda de troca, quando o governo precisa tensionar em torno de outras ações com os 

reitores das universidades, quem sempre entra na pauta é a assistência estudantil, 

essa é uma questão… Quando isso se subtrai, chega para cá em nossa 

particularidade, a grande dificuldade que nós temos primeiro, é ausência de 

colaboração com recursos financeiros dos demais países da América Latina que 

compõe o corpo discente desta universidade. E por quê? Por que isso faz com que a 

ausência desse recurso, faz com que os recursos que nós temos acabem sendo 

fracionados e aí você acaba atendendo, diante disso, um número até significativo, 

que ainda hoje nós atendemos você veja bem, nós vamos ter uma média aí de mil e 

quinhentos alunos e vamos ter inseridos na assistência estudantil uma média de mil e 

duzentos, isso é inédito nas universidades brasileiras, por que é pequeno, agora eu 

não tenho perspectiva de expansão de recursos, mas eu tenho perspectiva de 

expansão de ingresso de alunos, então uma das dificuldades é ausência de uma 

política, segundo, ausência de contribuição fundamental dos países, não estou 

dizendo isso no sentido de se entender que os países tem de pagar para seus alunos 

estarem aqui, não, mas como parte fundamental para este projeto de integração 

latino-americano, de um estabelecimento intragovernamental por exemplo de um 
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elemento progressista que poderia se manifestar por aí, é da própria concepção de 

solidariedade de classe. 

Entrevistador: É uma questão de corresponsabilidade, é o seu cidadão. 

Sujeito 2: Pros seus nacionais, né, então esta é uma outra dificuldade, há ainda uma 

dificuldade por que em alguns momentos o MEC tem alguns programas que só os 

nacionais podem acessar, como por exemplo, o programa de bolsa permanência do 

governo federal… os estrangeiros não acessam. A própria falta, do ponto de vista da 

autonomia da universidade, nós temos acordo da UNILA com o Ministério da 

educação do Paraguai, no Equador é um instituto que seleciona, no Uruguai é o 

Ministério da Educação, mas nós não temos convênios ou acordos intragovernos 

nacionais para isso, o que gera em alguns aspectos uma incerteza, tudo bem, esses 

diplomas quando os alunos vão para lá, pros seus países, como é que não vão ser 

reconhecidos? 

Entrevistador: Não tem uma política definida de reconhecimento de diplomas? 

Sujeito 2: Não, não há. 

Entrevistador: Nem em âmbito bilateral e nem em âmbito do CONESUL? 

Sujeito 2: Em ponto de vista bilateral Brasil e Argentina isso é tranquilo, mas no Mercosul 

isso não está estabelecido ainda não, em caso Brasil e América Latina as exigências 

são diferenciadas. 

Entrevistador: No ponto de vista bilateral, por exemplo… 

Sujeito 2: UNILA e Uruguai, não. Chegando lá no Uruguai você vai ser portador de diploma, 

o governo uruguaio reconhece que ele estudou em uma brasileira, mas ele vai ter de 

fazer o reconhecimento de seu diploma lá, assim como outras universidades, isso 

produz incertezas, mas isso é na graduação, isso cai aqui porque isso gera incerteza, 

gera em alguns momentos um sentido de frustração, gera em questão de desempenho 

acadêmico dos alunos. Um outro elemento que nós temos aqui é do próprio processo 

de ambientação dos alunos que vem de fora, não só dos demais países mas na própria 

cidade de Foz do Iguaçu, o que gera, sem querer transformar isso numa síndrome, 

mas para alguns alunos a dificuldade de adaptação, nós temos um setor de psicologia 

não fazendo um tratamento psicológico, mas atendimento, acolhimento, escutando as 

angustia desses alunos, isso aparece muito. E ao mesmo tempo, outra dificuldade, 

embora a gente esteja aqui tentando construir os processos, sejam de integração 

desses países, países é abstrato, isso é feito pela via dos sujeitos que estão aqui, estes 
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sujeitos também demonstram seus preconceitos. Eu me lembro em 2011 quando eu 

entrei aqui, quando da chegada do segundo grupo de alunos, numa situação 

emergencial a UNILA locou um hotel para servir, durante um período, de alojamento 

de estudantes. E nós técnicos da PRAI, Pró-Reitores, fizemos todos os 

planejamentos, que legal, nós tínhamos naquele espaço, quarto com três camas e 

quartos com duas camas, vamos pegar a lista dos alunos que vem e vamos distribuir 

nos quartos, nós recebemos a lista com uma certa antecedência, vamos distribuir e 

vamos colocar brasileiro e argentino, brasileiro e paraguaio, brasileiro e equatoriano, 

no sentido de que nessa ambientação eles vão se vivendo… Foi um desastre, um 

desastre completo. Em um mês eu tinha pedido de troca, a gente tinha pedido de 

troca e acabaram, por questões de afinidade, naquele momento, os grupos foram se 

formando, bolivianos ficaram com bolivianos, argentino com argentino, paraguaios 

com paraguaios, uruguaio com uruguaio, generalizar, dizendo que tudo foi assim, 

não. Mas uma parte significativa se acomodou desse modo. 

Entrevistador: As tribos nacionais. 

Sujeito 2: Sim, e mais, foi Copa América eu acho, Quando tinha jogo, Brasil e Argentina… 

Não precisa nem dizer. Mas como a gente tinha poucos argentinos. Mas quando tinha 

jogo de Uruguai e Argentina, nós fomos chamados, era gente de cabeça na janela do 

décimo andar e a gritaria, “eu vou te matar”, enfim, é a expressão da rivalidade no 

sentido e aí a gente percebeu como um não, porque assim, ao invés de promover, 

mesmo ele vindo para uma universidade com bolsa do governo brasileiro, tendo que 

seguir regras do Estado brasileiro, por exemplo, hoje… A gente sabe que o Uruguai é 

liberou, de forma limitada, uso de maconha, por exemplo. Não dá pro aluno do 

Uruguai chegar no Brasil, no aeroporto, sentar na avenida e dizer: “vou fumar meu 

baseado!”. Não rola, seu direito nacional infelizmente ficou lá. Aqui são outras 

regras, são ouros elementos. Isso começou a mudar professor, no final de 2012 e 

começo de 2013, passamos a construir uma política um pouco assim, até temerária, 

mas no sentido de entender que a gente também precisava evoluir. Só um parêntese 

pra dizer que a gente também é uma equipe muito nova, eu venho da política de 

assistência social, outros vieram da política de saúde, nenhum de nós tinha 

experiência com a política de assuntos de assistência estudantil e nem de política na 

educação superior no âmbito de auxílios e benefícios. A gente foi aprendendo aqui 

quebrando a cabeça e levando martelada, achando que estava fazendo a coisa mais 
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emancipadora do mundo e aluno chamando a gente de conservador, na porta, 

“reacionário!”, não sei o quê, enfim, a gente lançou o auxilio moradia, que a gente já 

tinha nos alojamentos, na modalidade de subsídio financeiro, eles poderem se reunir 

em dois três e alugar. Isso sim, para nossa surpresa, foi construindo agregados 

internacionais no âmbito de moradia, continuam a ter bolivianos morando juntos, 

mas sempre com brasileiros, uruguaios, argentinos, com paraguaios. Aí esse 

processo, pela livre escolha começou a acontecer muito melhor, e a fluir muito 

melhor, e até hoje se mantém. 

Entrevistador: Pela livre escolha, mas não teve só o elemento da livre escolha aí. Na verdade 

se possibilitou a livre escolha, e a livre escolha gerou… 

Sujeito 2: E ao mesmo tempo, aquilo que a gente tanto queria deles, em alguns momentos, 

mas que sem perceber, mas só pelo fato de estarem aqui no alojamento dentro da 

universidade, de algum modo cria uma tutela. Estourou o encanamento lá, ele não vai 

se preocupar em consertar, ele vai ligar aqui para consertar. Eeles acabaram tendo 

que lidar. E promoveu também uma nova forma de relacionamento dos acadêmicos 

com a cidade de Foz do Iguaçu. É óbvio que antes de virem para cá, como vocês vem 

acompanhando a ideia da repercussão da presença da UNILA dos alunos da UNILA 

na cidade de Foz do Iguaçu… “pronto, chegou um bando de maconheiro, de 

baderneiro, de quebra tudo, bebe se droga etc. e estudando com bolsa do Governo 

Federal”. 

Entrevistador: Posso pedir para Suelen relatar… Acho que as coisas vivas são interessantes. 

Entrevistador 2: É que hoje eu fui as cataratas e peguei um taxi, o taxista falou justamente 

isso que você está me relatando. Exatamente isso, que ele jamais colocaria a filha 

dele lá e que o perfil dos alunos são completamente diferentes do perfil dos alunos da 

UNIOESTE, por exemplo. E que até os profissionais da UNILA tentam fazer a 

universidade, o espaço, mas que os alunos… Ele olhando para os alunos, ele sente 

essa dificuldade. 

Sujeito 2: É isso mesmo. Essa coisa. Assim como a gente falou antes. O corpo docente até de 

um corpo administrativo… Você tem um corpo discente que vem pra cá também por 

uma, ainda que num primeiro momento, uma vinculação orgânica com aquilo que é o 

projeto. Imaterial, porque ele não está escrito em lugar nenhum. Do ponto de vista… 

Olha é do aluno do projeto UNILA. 

Entrevistador: É intangível. 
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Sujeito 2: Então você tem isso. E quando eles dizem que tem… Porque, por exemplo, hoje, 

estando pró-reitor de assuntos estudantis. Nós tivemos há poucos dias o assassinato 

de uma acadêmica nossa. Isso uma situação, mas ao mesmo tempo uma situação de 

que os alunos estavam num bar e brigam lá, quebram tudo, como acontece em 

qualquer lugar. Mas é aluno da UNILA. Daí, quem vai lá dar entrevista? “Não, nós 

estamos trabalhando…” aquela coisa, no sentido coloquial, da gente protocolar, que 

a gente tem que cumprir. Não dá pra você falar: “Porra, gente! Vamos entender que é 

uma universidade federal, que tem gente de tudo quanto é lado, de culturas 

diferentes… Ah, vamos sair dessa casca conservadora!”… Não dá! Mas então essa 

dificuldade, isso também compõem o conjunto de dificuldades que a gente enfrenta. 

Esse universo cultural. E tem um elemento que é fundamental: Foz do Iguaçu é uma 

cidade de tríplice fronteira, com acesso terrestre. Não é só… Há dois países, a 

circulação em três países. Há um universo cultural muito diferente. Há um campo de 

perspectiva dos direitos em cada um desses países muito diferentes. Por exemplo, pra 

dar um exemplo concreto disso. Aqui, hoje, nós avançamos, podemos sair na rua, 

fazer uma passeata em defesa da lei Maria da Penha, do direito das mulheres, do 

direito ao corpo, da decisão sobre seu corpo, etc… Se a gente for fazer isso em 

Ciudad del Leste,. 

Entrevistador: Não dá. 

Sujeito 2: Por conta só da perspectiva, da formação sócio histórica daquele país, a coisa é 

completamente diferente, o que nós vamos requisitar como direito da mulher lá, num 

dado momento, vai se olhar que, nós tanto avançamos em algumas coisas… Imagina: 

“é obrigação dela fazer isso pra mim!”. Então, tudo isso circula por aqui. E embora 

seja uma cidade que convive cento e setenta e duas etnias, é verdade… cento e 

setenta e duas etnias que, em seu campo em geral, convivem pacificamente que, no 

seu campo geral, grupos dessas cento e setenta e duas se respeitam, grupos se 

toleram e grupos… Se engalfinham. Esses cinco elementos pra todas essas cento e 

setenta e duas etnias. Além de ser uma cidade de trânsito internacional. O que 

envolve todo um conjunto de elementos. E do ponto de vista da violência, do ponto 

de vista da questão da drogadição, do narcotráfico, envolve tudo isso. E aí envolve 

também esse conjunto de sujeitos diferenciados, embora nós tenhamos cento e 

setenta e duas etnias convivendo, morando e Foz do Iguaçu, a presença latino-

americana, a presença de demais países latino-americanos aqui é muito pequena, 
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sempre foi muito pequena. Com exceção do Uruguai e da Argentina, lógico, pela 

questão da nossa proximidade. Mas Venezuela, Peru, Chile… 

Entrevistador: É residual, muito residual… 

Sujeito 2: Passa por aí… 

Entrevistador: Professor, você teria algumas informações a cerca dos processos de avaliação. 

Nós já falamos de acesso e permanência de discentes, falamos um pouco do processo 

de seleção e contratação de docentes… Do ponto de vista avaliação, dos estudantes, 

aí eu estou falando de sala de aula, chamada avaliação de aprendizagem, coisa que a 

gente não sabe muito bem fazer. Isso é verdade, muito complicado. Que informações 

você tem dos impactos? Até tendo em vista essa… 

Sujeito 2: Sim. A gente tem assim, por exemplo, um campo que eu vou nominar aqui, mas 

não tenho condição nenhuma de avaliar, se é ou não, mas nominar por aquilo que é 

aparente, você percebe que é no campo das tecnologias, aquele rigor, aquele cunho 

de avaliação tradicional, enfim, embora tenha algumas experiências muito 

interessantes. No campo das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, você 

percebe uma tentativa de construir avaliações diferenciadas, que deem conta de 

permitir que este universo cultural diferenciado que vem pra cá, tenham um conjunto 

maior de possibilidades. Mas o que a gente percebe nestas avaliações, e aí não está, 

na minha opinião, a gente detecta no ensino superior, aquilo que a gente já diz do 

ensino médio brasileiro, mas a gente começa a perceber essa diferença dos outros 

países. Por exemplo, eu recebi uma… Eu atendi uma aluna no ano passado, uma 

aluna não, na realidade quatro alunos do Peru, que vieram falar comigo, que são da 

área de engenharia. Vieram falar muito por conta da área… ”Ah, vamos lá na 

assistência estudantil, ver se eles podem dar uma mão pra gente”. Que era para 

reclamar sobre uma disciplina. “Não, a gente queria reclamara da disciplina de pré-

cálculo e cálculo 1”. Não hora eu liguei já… “que saco, coitados. Devem ter 

reprovados, e o que que eu vou dizer, etc.”. Eles viram para mim e dizem: “Nós 

achamos a disciplina muito fraca!” (silêncio). 

Entrevistador: Mas eles eram alunos do primeiro ano, não? 

Sujeito 2: Primeiro e segundo ano. Eu falei: ”eu não entendi.” “não, a disciplina é muito 

fraca, estos cálculos hacíamos en ensino médio!” Sem exagero, quando eu vou olhar 

a lista da turma, esses quatro que vieram falar comigo mais um, eram os únicos 

aprovados. 
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Entrevistador: Os únicos aprovados? 

Sujeito 2: Aprovados. O resto, todos reprovados. Ao mesmo tempo, isso no campo das 

engenharias e tecnologias. No campo das ciências humanas e ciências sociais a gente 

tem conversado muito com os alunos da Bolívia, por exemplo, porque eles têm 

extremas dificuldades, em noções básicas de sociologia. O que é básico, aquilo que é 

da transição do ensino médio pro ensino superior. Então esse é outro desafio que 

vamos ter que apreender e a falar sobre ele na UNILA. Porque aí entra outra 

discussão, que é a discussão de equivalência, vai fazer equivalência… Enfim, ou 

não… É assim, os alunos de determinados países que saem do ensino médio para vir 

para cá, do ponto de vista daquilo que se requisita para essa transição, têm um perfil 

de conhecimento ou um conjunto adquirido de conhecimentos muito diferentes, que 

impacta efetivamente no processo de avaliação. E aí, quando a gente olha nos 

primeiros anos, pelos índices de reprovação, nós vamos perceber quais são os países, 

quais são as áreas, enfim. Agora, no tocante à avaliação mesmo, a gente tem sim, 

muita reclamação. Uma reclamação, e aí precisa de um cuidado para mensurar, que é 

uma reclamação muito particular daqueles professores que ainda usam a prova… Aí 

todas as áreas, como métodos de avaliação… Mas ao mesmo tempo, nas áreas mais 

progressistas, você tem um índice de reprovação que não é insignificante, daquelas 

áreas que o professor dá mais trabalho, que exige participação na sala se aula, que a 

aula é mais dialogada, que nãããmmm…e aí eu não sei… E aí eu lembro muito da 

minha época como militante no movimento estudantil… Porque a gente sempre 

reprovava não era porque estudava, era porque a gente nunca estava lá (risos)… E 

tinha que assumir isso, reprovava porque nunca estava lá. Estava fazendo política. E 

isso aqui também começa a acontecer. E aí começam a vir às requisições de salas, da 

qualidade do ensino, enfim. Nós tivemos reclamações dos alunos a cerca da 

qualidade do ensino, que tem muito a ver com a própria construção do projeto, que 

envolve aquelas coisas que a própria UNILA começou, por exemplo, quem trabalhou 

em universidade privada, sabe que pra nós é inimaginável começar um curso de 

graduação sem ter um projeto político pedagógico de curso. É inimaginável. Aqui 

todos os cursos começaram sem um projeto político pedagógico. Nós estamos 

aprovando os projetos políticos pedagógicos no conselho universitário da primeira 

turma agora, esse ano. 

Entrevistador: Quando você fala do projeto político pedagógico… 



162 
 

 
 

Sujeito 2: O PPC! Do PPC! 

Entrevistador: Não do PPI. 

Sujeito 2: Não, imagina. Nem do PPI, nem do PPC, nem PDI, não tinha nada. Tudo isso foi 

aprovado ao longo da história. 

Entrevistador: Não! PDI tinha. 

Sujeito 2: O PDI não tinha. O PDI nós aprovamos a menos de seis meses no conselho 

universitário. 

Entrevistador: Assim, não tinha uma aprovação interna, mas pra registrar a instituição… 

Sujeito 2: Não tinha, professor. Não tinha. 

Entrevistador: Mas é obrigatório…Não. Para as nossas universidades privadas. Não, mas 

também para as públicas. É, mas também tem uns arranjos… 

Sujeito 2: Sim, Tem uma coisa, mas se o Sr. quiser, apague, mas se o Sr. quiser considerar 

também é… Também, com uma safra muito grande no governo LULA, essas 

universidades, tipo UNILA, Fronteira Sul, UNILAB, elas não se constituíram, num 

primeiro momento, pela necessidade de uma construção acadêmica de conhecimento 

naquele espaço… Elas foram universidades construídas por vontade política. E, feita 

a vontades política, vamos ver como encaminhamos as outras questões. E isso 

também tem impactos fortíssimos porque, eu me lembro muito dos alunos cobrando 

uma assembleia, uma assembleia não, uma reunião com eles. “Não, porque o 

governo Lula, o governo Lula…” E eu doido pra falar uma coisa e, quando você está 

na gestão tem que se segurar a língua, embora eu não tenha muito essa prática. (risos) 

Você vai aprendendo… Eu me lembro muito que nós fomos a uma reunião com o 

Paulo Speller (reitor da UNILAB), com o (Henrique)Paim, que hoje é o secretário 

(atual ministro) e com Adriana Vesca, no MEC. Estávamos UNILAB, UNILA e 

fronteira sul. Nós tínhamos uma reunião muito particular, porque o MEC tem um 

trato muito interessante com a gente, que é novo… Vai lá e chamam a gente na 

salinha, as três que são mais parecidas pra… Mas estava todo um corpo de pró-

reitores de assuntos estudantis e… Para a surpresa apareceu o ministro, Aloisio 

Mercadante. E a gente apontou algumas reivindicações, no momento do REUNI, pra 

essas universidades, que não foi só o caso… Essas três, com características, com essa 

vocação, sejam no nosso caso e da UNILAB, internacionalista, por mecanismos 

diferenciados, África e América Latina, a fronteira sul por um processo de 

regionalização, enfim, havia algumas expectativas muito particulares em torno 
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dessas… Expectativas advindas de algumas promessas do próprio governo Lula, no 

ato de sua criação. E óbvio, que a gente retomou isso no debate político em alguns 

momentos. Não vamos esquecer a resposta do ministro da educação, naquele 

momento. E aí a minha ficha começou a “blem, blem, blem” (ato de cair) a cair, 

automaticamente. “Ah, isso é importante, a defesa, o REUNI, mas nós estamos 

aqui…” e esse foi o ministro de educação do governo Dilma Rousseff. (silêncio). 

Entrevistador: Você se sentiu com um débito… 

Sujeito 2: Opa! Pra quem sabe ler, um pingo é letra! Isso pra mim foi fundamental, e óbvio, 

eu sou muito novo, não tenho essa experiência de gestão é uma aquisição de 

trajetória aqui mesmo, mas me faz entender que, para além dos desafios internos da 

própria universidade, na sua relação com os demais países da América Latina, para a 

construção do que se chama o projeto UNILA, muito capilarizado na sua vocação 

internacionalista, na ação internacional e no processo de uma construção 

emancipatória, libertária, e de solidariedade, no âmbito da solidariedade entre os 

povos latino-americanos, a solidariedade de classe, se assim se pode entender, nós 

temos um desafio muito grande para as nossas instâncias superiores, no âmbito do 

ministério da educação, também incorporarem organicamente esse projeto. Acho que 

um desafio, na minha percepção, hoje, o desafio maior é este. É ótimo a gente fazer 

uma reunião aqui, chamar, fazer defesa libertária, emancipatória, etc., etc. etc. Mas 

vão cobrar de nós a produção de conhecimento, a produção a acadêmica, a evolução 

acadêmica dessa universidade. 

Entrevistador: A condição dos egressos… 

Sujeito 2: Exatamente, a mesma coisa que vamos cobrar da federal do Rio (de Janeiro), da 

federal de São Paulo, enfim, e isso demonstra pra mim um pouco das consequências 

deste projeto político, que foi a criação destas universidades. E elas são muito 

materializadas, elas se tornam muito reais, muito concretas, no âmbito do cotidiano e 

da gestão. Então assim, eu tenho uma avaliação muito particular que é assim… Nesse 

momento, nesse ano de eleição e no ano que vem, porque embora, na possibilidade 

da presidenta ser reeleita, será um novo governo… Será um novo governo. Quando a 

gente olha, por exemplo, no âmbito da lógica capitalista mesmo, daquilo que, no 

âmbito da UNESCO se defende como concepção de educação muito pautadas nos 

fundamentos daquilo que o FMI, Banco Mundial, na década de noventa 

determinaram, a gente tem aí, pelo o que você falou, composição contra-hegemônica 
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ela é ideológica, do ponto de vista estrutural, nós estamos cumprindo o papel 

certinho, cumprindo essas regras do capital. Nossos recursos, do ponto de vista de 

atendimento aos alunos são aqueles para dar conta de introduzi-los na esfera do 

consumo, mas não da autonomia da produção e reprodução da vida, essa lógica toda. 

A ideia liberal clássica se mantém presente, passa a compor as disputas da 

universidade. Não só porque é a área da engenharia, enfim, mas é a composição 

desses grupos também num universo latino americano. Nesse componente. 

Entrevistador: Você está me dizendo então que… E eu compartilho, não me cabe aqui 

compartilhar ainda, que corre-se um risco, não é? 

Sujeito 2: Sem sombra de dúvidas… 

Entrevistador: De retroceder nesta experiência. Que é uma experiência cheia de desafios, de 

constrangimentos, de dificuldades, obviamente, mas que é natural que assim seja, 

mas que corre o risco de nem se… De se falar: “não, acabou a experiência aqui. Num 

possível governo futuro e tal”. 

Sujeito 2: Olha, Eu acho que a gente corre o risco… Primeiro porque, assim, a gente, como 

toda universidade, começa a ter projetos em disputa no interior dessa universidade. 

Entrevistador: E eu já estou preocupado é com isso… 

Sujeito 2: Nós temos projetos em disputa no interior dessa universidade. Há uma dificuldade 

de diálogo histórica entre a área das tecnologias e a área de ciências sociais e as 

ciências humanas, que não é nenhuma novidade, mas que se reproduz aqui na 

UNILA. 

Entrevistador: Isso vai piorar vocês vão por Medicina. Você vai ver como vai piorar. (risos). 

Sujeito 2: eu falei pro reitor esses dias que os alunos fizeram uma… Tiveram uma 

divergência e manifestaram, com todo o direito, a gente manteve a posição que tinha 

e, enfim, e pronto… Mês passado eu falei ao reitor: “eu queria… eu não quero mais 

ser pró-reitor de assuntos estudantis, eu queria que você me desse outra pró-

reitoria…” eu falei: “a pró-reitoria de medicina”… É porque, nesse momento vai ser 

rica… Não sei se vocês estão acompanhando, esses processos de criação desses 

novos cursos de Medicina, pela via do Mais Médicos. Se eu ligar agora, agora daqui, 

sei lá, pro setor… “olha, eu preciso, inicialmente, tanto de recurso tal porque eu 

quero a divisória do banheiro lá do curso de medicina de mármore carrara” Até 

semana que vem tem esse recurso empenhado aqui. Agora, seu ligar e disser assim: 

“eu estou precisando de uma incorporação de recursos, na minha verba PNAES, por 
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que eu…” … “Ah, não!” … Pra Medicina tudo e pro resto nada! Não é só aqui não, 

em todas as outras. O diálogo para implantação da Medicina, eu acompanhei ainda 

na gestão anterior, e depois nessa, foi mais ou menos assim. “Aqui está o orçamento 

da UNILA, a universidade que faz sua implantação. Aqui está a proposta e os termos 

de adesão ao curso de Medicina, caso essa proposta não seja aceita, aqui estão os 

processos de revisão orçamentária da universidade federal. O senhor. tem autonomia 

e liberdade para aderir ou não.”. 

Entrevistador: (risos) Então, é por isso que eu digo que pode piorar… 

Sujeito 2: Desculpa, esses projetos políticos… Eles estão em disputa. Eles estão em disputa 

desde o início. Aí é uma opinião muito particular e posso estar sendo extremamente 

injusto e equivocado. E eles estão em disputa porque, do ponto de vista das áreas de 

tecnologia, a impressão que me dá é que não se tem o acúmulo da trajetória. Do 

estudo, do entendimento, da análise, da leitura da realidade, que o campo das 

ciências sociais e das ciências humanas acumula, ainda que em diferentes 

perspectivas, no âmbito da concepção do que é a América Latina e da necessidade de 

um projeto de integração. 

Entrevistador: Eu não tenho dúvidas… 

Sujeito 2: Então… E começam… Por quê? Nem sempre a ideia, a disputa de um projeto de 

universidade, em que pese, vamos dizer assim: “olha, isso me preocupa. (caso) o 

processo progressista vença.” Quem vai fazer? Estou exemplificando… Não que isso 

aconteceu. Quem vai fazer o convênio com cinco milhões ou de um bilhão de reais, 

com a Itaipu Binacional pra investimento em pesquisa, continua sendo a área de 

tecnologia. 

Entrevistador: Basta você ver aí, professor… Mostrar que você tem certa razão, o seu 

raciocínio está… Corresponde ao real, aos fatos. Porque se você vê, a destinação de 

recursos, vamos dizer o “budget”, do ministério da ciência e tecnologia, e as 

prioridades que alcança a educação, recursos pra pesquisa, CNPq, FAPESP, etc. As 

áreas de tecnologias são as mais aquinhoadas, e aí até essa imbricação entre 

tecnologias e área de Medicina, põe a Medicina, inclusive, nos dois campos de 

preferência. Obviamente que tem aí clivagens que são de análise social, destaque 

social da profissão, etc. Então deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. 

Pensando os estudantes como egressos e a sua inserção em mercados de trabalho, etc. 

Especialmente aqui na região. Obviamente os estudantes vêm sempre com alguma 
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perspectiva. “Ou vou voltar pro meu país, vou exercer minha profissão lá, ou vou ver 

aqui pelo Brasil para ver como estão as coisas e já me insiro por aqui. Quais são as 

perspectivas, quais são as conversas que os setores econômicos e tal… E portanto a 

pergunta é também se, as vocações regionais foram levadas em conta na criação da 

UNILA, etc. E qual a perspectiva de futuro para esses estudantes, isso pelo o que 

você pode ver agora, é claro. 

Sujeito 2: Eu entendo da seguinte forma, você mesmo disse, no início, quando estava falando 

do projeto pra mim. A gente tem dois problemas, e eu entendo e, às vezes fico… 

Uma a gente tem, a novidade de estes projetos trazerem cursos novos, novas 

carreiras, enfim. Primeiro, eu tenho uma grande preocupação que é a consolidação 

dessas carreiras no mercado de trabalho… Eu dou dois exemplos assim, que são pra 

mim muito… Fortes. Por exemplo, nós temos um curso de desenvolvimento rural e 

segurança alimentar. Que é um curso daqui que envolve uma grande área que, como 

a cerca de… Tem seis anos, que a alimentação passou a ser um direito constitucional 

e a gente pensar uma área… Seis não, oito anos. De segurança alimentar no estado 

brasileiro. Certo?… Outro curso é saúde coletiva. Por que… Assim. Pelo pouco que 

eu conheço, uma profissão nasce de uma… Sempre de uma demanda social, que num 

processo de visão sócio técnica do trabalho, organizado pelo capital, vão se constituir 

requisições técnicas e de formação pra que ela possa responder àquela demanda 

social. E ela vai construir com isso, pra mim, que é o mais forte. 

Entrevistador: Na verdade, ela é mais pela demanda social… 

Sujeito 2: Sim, o seu significado social, enquanto profissão. O desafio é construir o 

significado social… Num primeiro momento, os atributos. E isso tem uma coisa à 

outra coisa é assim, no campo das engenharias, acho que dificilmente nós teremos 

problema de empregabilidade, principalmente porque alguns países, que mandam 

seus alunos pra cá, pra essas áreas, e por isso elas são as áreas mais disputadas, 

alguns países cogitaram pagar toda a graduação dos alunos, a gente não ter despesas 

com os alunos, mas com uma requisição. Todas essas vagas destinadas pro país, só 

pra essa área. (silêncio) O projeto parte-se, ideologicamente. 

Entrevistador: Desmontaria… 

Sujeito 2: Agora não tem outra coisa a se dizer. “Não dá!” Ou é isso distribuído dessa forma, 

duas vagas para engenharia, duas vagas para antropologia… 

Entrevistador: Que interessante! Chegou até?… 
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Sujeito 2: Tem, tem… Nós bancamos. “Mas nós só queremos para a área de engenharia e 

arquitetura”. Foi uma decisão muito difícil de se tomar, você dizer “não!”, “Então, 

não vamos mandar ninguém!”. E não mandou… Ninguém. Embora, no conjunto de 

vagas distribuídas, da forma como a gente organizou, nós oferecemos tantas com 

becas e tantas sem becas. Nem com beca integral, mandou. Porque não era só para 

aquela área. Agora, eu acho que a área das ciências sociais com algumas mudanças, 

no próprio ensino médio, você tem uma demanda… Agora, outras áreas, eu não sei 

se ainda é muito cedo para a gente poder ter, pelo menos do ponto de vista do 

mercado de trabalho local e regional, no âmbito brasileiro, uma resposta de inserção 

desses alunos. Me preocupa o que eu ouço, talvez de um grupo, longe de ser a 

maioria, mas que também não é insignificante, o desejo de permanecer no Brasil, 

após o término de sua graduação. 

Entrevistador: E você ouve muito assim? 

Sujeito 2: Ouço, ouço. Principalmente daqueles países de população mais empobrecida. 

Entrevistador: Aí estamos falando de Paraguai, Peru Bolívia. 

Sujeito 2: O Peru tem uma particularidade que eu acho muito interessante. Eu falei que nunca 

tinha visto… O Peru faz uma combinação pra selecionar os alunos que vieram pra cá, 

de vulnerabilidade sócio econômica com rendimento acadêmico. Só que o Peru faz o 

seguinte: ele ainda mantém, no âmbito da educação no ensino médio, com aqueles 

colégios tradicionais, chamados liceus, que são escolas públicas de alta qualidade de 

formação. 

Entrevistador: Técnicas. 

Sujeito 2: Técnicas… Então, para a UNILA, o ministério da educação do Peru só manda 

alunos desses colégios. 

Entrevistador: Portanto, já são caras com uma certa… 

Sujeito 2: E manda, o fato disso não é só aluno da capital, não, são alunos que vieram do 

interior para estudar nesses colégios. Então, por quê? O Peru é o país da área da 

engenharia, que a gente teve essa discussão. Então os alunos dizem claramente “eu 

vou voltar, eu quero voltar pro meu país…”, mas esse desejo de permanecer no 

Brasil, também se manifesta. O que também compromete parte do projeto. Porque 

um dos grandes elementos… Pilares do projeto também é que esse aluno venha, 

estude, compartilhe suas experiências, faça uma imersão na América Latina, mas que 

volte para o seu país. Para contribuir com aquele esforço do país de construir esse 
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outro processo e isso também colocaria em xeque. E é óbvio que a gente comece a 

gente já começou, por exemplo, ter nas engenharias, por conta até dessa 

característica muito da UNILA, o olhar, a sondagem que deve acontecer lá na 

UNINOVE, nessas áreas, na UFRJ, são dos melhores alunos da área tecnológicas, 

empresas, oferecendo estágios, seja no Brasil, seja fora dele, enfim, tudo isso. 

Entrevistador: Professor… Suelen, você tem alguma questão específica, que você gostaria 

de fazer e tal… Focada no seu trabalho… Posso fazer por você? 

Entrevistador: Pode…(risos) Se você quiser, eu posso fazer por você (risos)… É porque isso 

ajudaria bastante. O trabalho da Suelen, sob orientação do professor Manuel Tavares, 

que coordena junto comigo o OBEDUC, academicamente, ela vai discutir as 

epistemologias, então o foco dela é esse. E claro, que o interesse maior dela, é ver 

como… Se…A UNILA representa também, do ponto de vista epistemológico, ou 

seja, de concepção de ciência, de produção de conhecimento e tal… Se a UNILA 

está inovando nesse aspecto. Não é? E é isso… Um lugar especial pra se ver isso são 

as matrizes curriculares, então é claro que vamos pautar isso com mais força, com a 

PROGRAD e tal… Mas o que você poderia avaliar, já que você tem contatos, muito 

contato com estudantes e você vai dando pra gente alguns índices de diferenciações, 

de diferenças nacionais. São importantes, são importantes para esse debate 

epistemológico. O que você conseguiria ou poderia dizer pra gente em torno disso… 

Com a sua experiência… Com sua… 

Sujeito 2: Eu posso estar equivocado, mas, do ponto de vista do processo, que se chama em si 

o processo de ensino e aprendizagem desses alunos, ele vai se mostrar muito pela 

própria forma como os alunos incorporam esse projeto. E aí, eu posso estar 

equivocado, mas aonde isso se… Eu não sei se a gente poderia chamar, professor, de 

efetivamente, de isso se demonstrar… Essa… Esse viés epistemológico significaria 

isso. Mas a gente vê, por exemplo, o fortalecimento de núcleos de resistência, no 

sentido, da resistência, da defesa da ideia de integração, de emancipação, aquelas 

concepções que estão muito contidas na ideia do projeto UNILA, como uma 

universidade de integração muito latino americana, principalmente daqueles alunos 

do exterior que vem de países com uma história de luta e uma história de educação 

muito vinculada a esse processo emancipatório e aí o Uruguai é, disparadamente, se 

coloca a frente disso, não com a maioria dos alunos, mas com um grupo de alunos 

maior… O Brasil, com alunos que vêm de uma história de militância, que continuam 
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mantendo essa sua história de militância aqui. Agora, do ponto de vista dos projetos 

pedagógicos, eu acho que nós temos… Também posso dizer pela fala e pelo o que 

ouço de alguns alunos, ainda sim. Naqueles cursos de Antropologia, de Ciência 

Política e Sociologia, enfim, aonde está o de Economia, aonde está esse viés, o que 

eu ouço muito dos alunos? Os professores estrangeiros, que vêm de determinados 

países, ainda conseguem tratar esse processo de uma forma mais expansiva. E ouço 

muito dos alunos. Mas… E agora, muitos, sem generalizar, professores brasileiros, 

ainda trabalham com a história da América Latina pela forma como o Brasil vê a 

história da América Latina. E talvez, posso estar equivocado, mas o caminho de 

olhar para a história da América Latina nos projetos, nos processos políticos 

emancipatórios, na formação sócio histórica, nas discussões do significado das 

próprias concepções, hoje, de territórios, de territorialidades desses países, da 

América Latina pela própria América Latina. Esses dias veio um menino aqui, que 

vem sempre conversar, passam por aqui… “Ah, a gente está estudando o processo de 

não sei o quê, não me lembro direito, sobre a questão da Antropologia, dos índios, na 

América Latina. Olha Elias, a bibliografia do curso inteiro é de autores brasileiros.” 

(silêncio) Pra mim isso tem um significado, posso estar equivocado, mas pra mim 

tem um significado. É igual, por exemplo, sou da área de Serviço Social, dei aula 

anos no Serviço Social, na UNIAMERICA, numa disciplina a gente estudava lá, 

história do Serviço Social na América Latina. Então, ia separar lá a bibliografia dos 

brasileiros, Manoel Henrique Castro, que era um uruguaio, Boris Alex Lima, que era 

um peruano, quer dizer, dos lugares onde estavam em seus países contam a história 

do Serviço Social, no mesmo momento, mas em diferentes situações em toda 

América Latina. Então, por exemplo, os alunos dizem “alguns fazem isso nas suas 

disciplinas, outros não”. Quer dizer… Se a gente olha, grosseiramente, pela lógica de 

que o processo de integração também se dá na discussão em uma disciplina, num 

projeto pedagógico, num plano de ensino de uma disciplina ele tem lacunas 

fundamentais… Aí ele também envolve, traduz concepções, formas, sentidos, 

mecanismos de entender. Então, eu acho que passa um pouco por aí, que a gente 

ouve, embora não está ligado, recebe dos alunos por aí. 

Entrevistador 2: Então a UNILA acaba seguindo uma linha assim ocidental de universidade, 

de modelo de universidade, assim, tradicional, no seu modo de vista? 
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Sujeito 2: Ela é… Eu ainda entendo que ela não foi concebida como uma universidade 

tradicional. Mas vou dar só um exemplo pra você, para ver se te ajuda a responder 

isso. Como a gente faz a avaliação sócio econômica dos alunos aqui, ano a ano… 

Um ano entrega documento novo e, a partir daquele outro, só renova os auxílios se 

teve lá os índices de rendimento acadêmico para permanecer, não reprovou por 

frequência, aquilo que, infelizmente, você não tem como fugir. Você tem que fazer 

porque… Eu brinco sempre, a Controladoria Geral da União mora ali na cadeira de 

trás da minha mesa, como nas outras… Mas principalmente que é a transferência de 

recurso, não é? E aí o que você consegue perceber? Eu comecei a perceber isso, a 

partir do ano passado, na relação com a pesquisa ou com a extensão. Se a UNILA é 

uma universidade nova, inclusiva, com vocação internacional, que busca construir 

um processo de integração na América Latina e não para a América Latina. 

Entrevistador: Com a América Latina… 

Sujeito 2: Com a América Latina, ela, nesse âmbito que é fundamental, que é a pesquisa e a 

pós-graduação, pesquisa e extensão, onde vão se construir, ela também tem que sair 

desse viés tradicional de que… “Quem eu quero? Quem é o aluno que eu quero 

fazendo pesquisa comigo?” Então eu quero um aluno de “esquecidinha do oeste”, lá 

daquele país, que tem uma fragilidade, mas que eu tenho que entender como isso faz 

parte, inclusive da capilaridade cultural do seu país no âmbito da educação. Como é 

que eu vou trazer ele pra contribuir? E o que eu comecei a perceber? Que os alunos 

que apresentam maior fragilidade de aprendizagem, talvez esse termo não seja o 

correto, me perdoem, mas de maior dificuldade nos processos de aprendizagem que 

se desenvolvam aqui, são alunos com maior vulnerabilidade sócio econômica, 

brasileiros e estrangeiros, que não foram inseridos na pesquisa e na extensão, e aí 

quando eu começo a olhar para os projetos de pesquisa… 

Entrevistador: Também não foram por causa disso? 

Sujeito 2: Aí quando eu começo a olhar para os projetos de pesquisa e de extensão da 

universidade, o que eu começo a perceber? Aquilo que, no âmbito da assistência 

estudantil ou no âmbito da permanência do estudante nas universidades brasileiras 

tradicionais, de um modo geral, mais me incomoda, é aquele aluno que ficou dois 

anos, porque ele é bom na pesquisa do professor, no projeto de pesquisa, acabou o 

tempo e ele não pode mais. Mas nos próximos dois anos, curiosamente, quando eu 

olho, ele está lá no projeto de extensão, agora, desse mesmo professor. (silêncio) 
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Quer dizer? E isso pra mim é uma marca do que há de mais cruel no tradicionalismo 

das universidades brasileiras. No protocolismo das universidades brasileiras. Se eu 

digo que eu tenho uma universidade inclusiva, como é que eu estou acolhendo esse 

aluno, que precisa ser incluído? E se eu estou entendendo, que no âmbito do que 

significa o projeto UNILA, a pesquisa e a extensão são mecanismos de inclusão 

fundamentais. 

Entrevistador: A indissociabilidade é fundamental. Trabalhar na perspectiva da 

indissociabilidade é fundamental. 

Sujeito 2: É fundamental. 

Entrevistador: Mas ela não está muito posta. 

Sujeito 2: Então assim, quando você me pergunta, ela é uma universidade tradicional, seria, 

acho que, muito vil da minha parte dizer… “não, ela é uma universidade que está sim 

se reproduzindo a partir desse estereótipo de universidades tradicionais”… eu diria 

que não, ela é uma universidade que tem perspectivas e características 

completamente inovadoras, no âmbito de pensar a universidade, mas que convive 

também com mecanismos, elementos, formas, processos tradicionais de todas as 

universidades brasileiras. 

Entrevistador: Deixa eu ver se entendi, só uma coisinha… desse exemplo que você deu 

agora. Os professores costuma selecionar aqueles estudantes que são os mais 

moldáveis à sua perspectiva epistemológica. É isso? É um pouco… 

Sujeito 2: Perfeitamente. É isso mesmo! 

Entrevistador: Ok. E faz todo o sentido. 

Sujeito 2: É isso mesmo. 

Entrevistador: Isso é tradicional. Pode desligar. 

Sujeito 3 

Entrevista gravada dia 19/03/2014, quarta-feira 16h30 na UNILA. 

Entrevistado: Pró-Reitora de Extensão. 

. 

Entrevistador: Vamos começar a entrevista perguntando em sua opinião, como gestora da 

instituição, como é que a senhora vê a matriz institucional desta instituição, 

obviamente em comparação as matriz clássicas, os modelos clássicos de organização 
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de Universidades, que seriam o modelo Humboldtiano, Napoleônico, Estadunidense, 

que influenciou a organização da nossa pós-graduação? 

Sujeito 3: Obvio que todos nós viemos de uma formação acadêmica e trazemos muito dessa 

formação pra Universidade que viemos, além disso, principalmente uma 

Universidade como a nossa, uma Universidade nova, nós vamos trazer ainda de 

forma ainda mais intensa porque estamos formando a Universidade, a Universidade 

está com quatro anos. Mas uma questão que eu acho fundamental ressaltar é a 

seguinte: nós temos que desconstruir muitos desses aspectos que nós trazemos da 

nossa formação também, e isso foi uma coisa que logo que eu cheguei aqui na 

UNILA nós começamos a discussão e o debate ele é muito cotidiano, muito presente, 

por que? Porque por ser uma proposta de uma Universidade Latino-Americana, ela 

nos obriga repensar parâmetros, diretrizes que são instituídas dentro desses modelos, 

dentro dessas matrizes, então trabalhar uma perspectiva de integração latino 

americana a partir da produção do conhecimento, da relação que se estabelece entre 

essas, não diria só nações, mas entre culturas, ela é bastante complexa. Nesse aspecto 

não existiria um modelo macro que poderia nos respaldar, mas, junção de aspectos e 

também desconstrução de muitos deles para nos pensarmos enquanto Universidade, o 

desafio é muito grande, mas é um desafio que nos convida, é um desafio que nos 

convida exatamente pra esta proposta. Então há o tempo todo nós, é claro como eu já 

falei, a nossa formação nos traz esses modelos, nós viemos de algumas vertentes de 

alguns pertencimentos acadêmicos teóricos que nos definem enquanto Universidades 

somos formados em Universidades que tem determinadas tradições, mas elas passam 

a ser repensadas dentro desse contexto, e que contexto é esse que nos faz repensar 

essas matrizes? Pensar, geralmente as Universidades são pensadas dentro de uma 

perspectiva nacional, seus rompimentos das fronteiras são relativamente recentes em 

alguns aspectos. Mas trabalhar uma perspectiva de uma Universidade de Integração, 

ela nos traz ainda mais desafios, principalmente dentro da América Latina, é 

diferente pensar um modelo similar na Europa, mesmo a partir dos Estados Unidos 

ou de outros países, mas e daí eu acho que uma perspectiva que nós temos muito, que 

dialoga muito com a UNILAB, porque nós temos que nos desfazer de algumas 

concepções de algumas pré concepções mesmo enquanto formação acadêmica, 

porque enquanto pensar um país como o Brasil, que é um país que tem dimensões 

gigantescas, mas que tem essa formação sempre voltada para Europa e para os 
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Estados Unidos, é só observar as nossas formações. Mas o quanto desconhecemos 

dessas produções do conhecimento dentro desse contexto latino-americano e de 

contextos africanos, então essas duas Universidades principalmente, elas 

desconstroem e ao mesmo tempo repensam esses modelos, elas são um convite para 

um embate frutífero, um embate instigante mesmo, um embate de repensar esses 

modelos, e essas matrizes, porque desconhecemos o que temos, e isso é uma 

constatação, nós temos excelentes núcleos de formação, tanto América Latina como 

a África, mas é só ver onde estamos quando vamos fazer o nosso Pós- Doutorado, 

para onde vamos. Temos, é uma tentativa de nos repensarmos enquanto produção de 

conhecimento também, mas dentro dessas outras perspectivas, e aí há uma mudança 

epistemológica muito grande e uma mudança de se repensar tanto enquanto 

Universidade e assim desde o espaço mais micro à pratica cotidiana, como trabalhar 

desde as referências bibliográficas às soluções teóricas, os autores, com quem vamos 

dialogar, até pensarmos nessa perspectiva mais macro com relação à proposta de 

Universidade, que daí vai estar, que eu já estou adiantando algumas questões, no 

nosso PPI, no próprio regimento, no próprio estatuto, tem todas essas questões 

colocadas, qual é a missão das nossas Universidades, mas também numa dimensão 

ainda mais macro que é dessa relação intercontinental ou entre os continentes, no 

caso principalmente da UNILAB, porque nós temos que nos, não é somente receber 

alunos de outros países, eu acho que isso tudo é muito caro para a nossa 

Universidade, nós não estamos somente recebendo alunos, mas estamos recebendo 

outras formas de percepção do mundo também, e não são somente alunos, são 

professores, e isso eu costumo falar que trabalhar que trabalhar com diversidade não 

é nada fácil, e não é mesmo, ela é muito complexa, mas ela nos ensina muito e ensina 

a repensar as concepção que muitas vezes trazemos prontas e esse é um dos grandes 

desafios que eu vejo, tanto principalmente no caso da UNILA e no caso da UNILAB 

porque nós temos que nos despertarmos, ver-nos, querer ver essas outras concepções 

de mundo que perpassam a produção de conhecimento, inclusive o conhecimento 

acadêmico, se formos falar de Filosofia na África por exemplo temos que estar 

atentos a outras questões que não é a mesma coisa que Filosofia que vem da Europa, 

é outra concepção de mundo, é outra visão de mundo, então todos esses desafios 

fazem parte da nossa constituição enquanto Universidade. 
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Entrevistador: Há um aspecto forte do modelo dessa Universidade assim como da UNILAB 

é que o da internacionalização, além de querer saber um pouco como é que se 

desdobra nas políticas de extensão especificamente, eu queria lhe perguntar em que 

medida vocês entendem ou se é uma orientação ou não, orientação oficial ou não, 

mas de qualquer maneira de que medida a senhora entende que essa instituição da 

UNILA responde a uma diretriz de política externa também brasileira. 

Sujeito 3: Tem uma diretriz de plano de governo também que a gente tem que levar em 

consideração, mas muito no sentido, nós vamos pensar, eu não sou da área de 

economia, estou pensando um pouco alto, mas pensar algumas questões de relações 

econômicas nós temos uma diretriz, uma direção, não é nem uma diretriz, mas em 

nossas relações com países, principalmente Europa e Estado Unidos, temos, nós 

estamos num continente latino-americano, nós temos uma herança cultural 

determinante do continente africano, mas pouco dinamizamos essas relações na 

atualidade. As duas Universidades, na minha opinião, elas veem numa proposta 

múltipla de repensar essas relações, eu comecei falando da questão econômica mas 

não é este o foco da questão, são relações muito mais amplas que nos definem quanto 

países, mas por exemplo, no caso do Brasil temos muita dificuldade pra nos 

reconhecermos enquanto latino-americanos, se sairmos agora na rua e perguntar se 

somos latino-americanos tem gente que vai parar para pensar e tem gente vai dizer 

que não e talvez alguns digam sim. Mas nós temos dificuldades para nos vermos 

enquanto tal, mas isso tem uma justificativa, tem uma explicação, nós temos a maior 

população negra fora do continente africano, isso tem um desdobramento enquanto 

país, nós temos uma herança escravocrata de mais de 350 anos que estamos com ela 

até hoje, ao mesmo tempo, nós temos todas essas peculiaridades, nós temos outros 

tipos de relações um pouco de relações com esses outros países, que estamos aqui, 

estou lá, não somos países… Oh as nossas relações são muito mais dinamizadas 

principalmente em termos de produção do conhecimento em relação com as 

universidades na Europa e Estados Unidos, isso é evidente, pensando aqui na 

formação dos meus professores e na minha formação é França, Estados Unidos, 

Inglaterra, Canadá, alguns Espanha, Alemanha, mas eu por exemplo, não tive 

professores que estudaram na Colômbia, tive mas assim como exceção no México. 

No continente Africano alguns professores, mas principalmente para a realização do 

trabalho de campo, menos enquanto Universidade. Mas nós podemos até ter várias 
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explicações, a temos poucas universidades nesse país, mas eu acho que isso não 

basta, porque essas relações elas precisam ser estimuladas, elas precisam ser 

dinamizadas, às vezes com essas justificativas a gente acaba não vendo outras 

possibilidades de diálogo, por exemplo, a questão da literatura, tanto na América 

Latina quanto no continente africano a própria oralidade porque nem tudo descrito 

ela é extremamente importante e diferenciada nesses dois contextos, é muito 

diferente de pensar nessa questão perspectiva da literatura europeia, principalmente 

europeia, mas essas duas Universidades se voltam para si pensar também para se 

dinamizar uma reflexão interna dos nossos próprios países também, não é somente 

uma relação entre países, mas algo que nos faz muito tempo que precisávamos ter 

dinamizado, nunca tivemos a oportunidade, e duas Universidades que tem essa 

perspectiva nos obriga não só dinamizar as relações mas a repensar a forma como 

são construídas as relações, então é muito. E nós aqui especialmente, porque isso é 

uma diferença da UNILAB, porque a UNILAB tem o Atlântico no meio entre os dois 

continente, nós estamos aqui do lado. (PAUSA). Eu estava falando em relação à 

especificidade da UNILA, estamos em Foz do Iguaçu que está nessa região de 

fronteira, Paraguai e Argentina e trabalhar a extensão nesse contexto ele nos permite 

exatamente estarmos nesses outros. Temos projetos que são desenvolvidos sim, tanto 

no Paraguai, quanto na Argentina, temos alguns desafios burocráticos que não são 

muito simples de lidar, por exemplo, para atravessar fronteira, ou coisas do gênero, 

porque oficialmente a Universidade é brasileira, em termos de toda a legislação 

brasileira, portanto ela não é uma Universidade internacional, então por isso como 

qualquer Universidade tem esses empecilhos. Mas, tirando essas questões que a 

gente tem que estar no dia a dia colocando na pauta das discussões e dos debates nós 

temos essa oportunidade de experimentar essa Extensão, mas também temos a 

oportunidade de experimentar dentro de uma outra perspectiva, a partir dos alunos 

dos outros países inseridos na Extensão aqui, então é uma forma de experimentar 

essa América Latina a partir do que vem a partir dos alunos, então a Extensão 

também se dinamiza muito nessa relação, porque temos a oportunidade tanto de sair 

do contexto dos limites nacionais, mas temos também a oportunidade de estar 

experimentando com esses alunos que daí eles tem que estar, eles falam, eu acho que 

vocês já devem ter essa informação, mas os hispano-hablantes, vão ter aulas em 

português, então por exemplo, um hispano-hablante que vai trabalhar com uma 
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comunidade como é que funciona, não é muito simples às vezes essa relação mas ela 

tem sido muito frutífera porque são outras perspectivas que são colocadas, mesmo a 

perspectiva do que é Extensão, temos no contexto latino-americano perspectivas 

muito diferentes do que é Extensão, e nesse sentido a vinda desses alunos nos 

dinamizam também e nos estimulam a manter o debate com outras instituições de 

outras Universidades para trabalharmos, pensarmos como se constituem, como se dá 

a formação da Extensão, como ela é dinamizada nesses outros contextos que nem 

sempre tem o mesmo nome, obviamente, mas como ela se opera, como ela é 

colocada em prática nesses outros contextos universitários e nacionais também. 

Entrevistador: Ai a senhora me chamou atenção, me provoca o desafio de lhe perguntar se 

essa instituição tem uma definição de Extensão clara e objetiva, é só a primeira 

questão, e como é que a Extensão se encaixa, a seu ver na sua prática, na 

indissociabilidade ensino- pesquisa- extensão? 

Sujeito 3: Tem uma definição, nós trabalhamos principalmente para a diretrizes do for 

PROEXT, fórum de pró-reitores de extensão, então essa questão da 

indissociabilidade ela é trabalhada. Eu costumo dizer, eu costumo chamar bastante 

atenção dos nossos alunos hoje inclusive na apresentação para os novos alunos eu 

vou dizer essa questão, não existe extensão sem pesquisa aqui assim como não existe 

extensão sem ensino, não adianta, a extensão não é a saída da Universidade para a 

comunidade, e essa pode ser uma visão muito rasa, estereotipada e que não é a visão, 

e nenhum aluno de extensão pode ter essa visão. Por quê? Mais do que isso, a 

Extensão dinamiza essa relação pesquisa-ensino, pesquisa-ensino-extensão, então 

para que a gente possa sair para a comunidade à gente tem que ter uma boa pesquisa, 

bem fundamentada e toda uma bibliografia pertinente à discussão, além disso, não é 

somente a sala de aula onde nós podemos trabalhar com o ensino outros espaços da 

Universidade e fora da Universidade são espaços de aprendizado extremamente 

privilegiados, e um exemplo que é bem do nosso cotidiano é sempre a questão de 

línguas, o aluno tem que dinamizar o seu aprendizado de línguas, por exemplo, um 

aluno hispano-hablante que está num projeto de Extensão, que está trabalhando numa 

comunidade, ele aplica de forma muito mais intensa o aprendizado que ele vai ter em 

língua portuguesa, parte dessa experiência, ele vai trabalhar outro português, ou o 

aluno brasileiro que trabalha com o projeto que está sendo desenvolvido no Paraguai 

ou na Argentina, ele tem outras oportunidades de trabalhar com essa questão do 



177 
 

 
 

aprendizado, da língua. Mas a Extensão, ela tem outra questão que para nós é 

fundamental, que é além de ser, a universidade não é a saída da universidade 

somente do espaço acadêmico, mas é também a vinda da comunidade para a 

universidade, de que forma? Existem várias formas, inclusive oficialmente através do 

ingresso da universidade como aluno, vários alunos que participaram dos projetos de 

Extensão também tiveram a oportunidade de conhecer a Universidade através dos 

projetos de Extensão e depois se tornaram alunos, inclusive hoje tinha um aluno 

colocando essa questão. Porque não tem, por exemplo, em Foz do Iguaçu é a 

primeira Universidade Federal, tem a Universidade Estadual, tem o Instituto Federal 

de Educação mas é a primeira Universidade Federal também, por exemplo nos 

cursos, então existem umas especificidades, por exemplo nos cursos, estamos na fase 

de formação de cursos, mas isso também abre a saída da Universidade pra essa 

comunidade, faz a comunidade também repensara própria Universidade. Ano 

passado tivemos o SEUNI Seminário de Extensão da UNILA, esse Seminário foi 

tanto para a apresentação dos resultados dos projetos de extensão, então todo ano os 

alunos tem uma forma de avaliação dos trabalhos, tem, nós temos os pareceristas, 

então eles apresentam em pôsteres e tal, além de apresentar relatório e desse 

Seminário teve esse propósito, mas também para nós foi uma surpresa muito boa, 

assim, a comunidade veio para participar da discussão da Universidade, tanto eles 

vieram para fazer a apresentação musical, projeto de Extensão para trabalhar com 

poesia eles vieram, trabalhar com teatro, mas não somente nessas questões artísticas 

que às vezes confundimos com a Extensão com essas questões também, e é outra 

coisa que eu bato muito também, temos que desconstruir algumas dessas imagens, 

mas para pensar políticas de Extensão então nós montamos uma mesa que era 

exatamente a Universidade e a comunidade, onde os participantes da mesa eram 

pessoas da comunidade que já receberam projetos de Extensão até para discutirmos 

qual é o impacto desses projetos na comunidade, nos bairros, nas bibliotecas e nos 

espaços que eles circulam, e foi muito interessante essa vinda porque o convite não 

só foi aceito como foi muito dinâmica a discussão o debate, foi muito bem colocado, 

e uma questão que também ficou bastante evidente é quanto mais atuante a UNILA é 

com a comunidade, melhor para a Universidade, porque o projeto pode ser um 

excelente projeto aqui na universidade, mas se ele não tem uma interação com o local 

onde ele vai desenvolver suas atividades ele pode não ter nenhuma efetividade, muito 
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pouco, a comunidade pode ver como pouco importante, quanto mais, o que nós 

temos observado, quanto mais ativa a comunidade, ativa num sentido de criticar de 

rediscutir de trazer propostas de dizer que é isso que a gente quer e é isso que a gente 

não quer, mas também de sugerir questões para o desenvolvimento do projeto, nós 

temos projetos que entram na comunidade e eles saem transformados, mas 

transformados a partir da participação da comunidade, o que a comunidade quer, 

porque essa é uma das questões que é muito caras da a Extensão, não é a saída da 

Universidade para comunidade e simplesmente a da comunidade para a 

Universidade, mas é exatamente nesta sua relação, como se dá essa relação, como é 

que se dinamiza ela a partir do que nós queremos, aí nós entramos nas políticas 

públicas, das discussões sobre a desigualdade, inclusão social, resolver a gente não 

vai, isso ninguém tem essa ilusão, mas a Universidade tem um papel muito 

determinante com relação as responsabilidades que ela tem mesmo, um exemplo 

disso foi, ocorreu em no final de 2012 e que fomos procurados por vários grupos de 

movimento negro aqui na cidade, de religiões afro brasileiras, e outros coletivos de 

movimentos socais que eles vieram nos questionar com relação a seguinte questão: 

como trabalhar com a lei 1645 que obriga o ensino do conteúdo afro brasileiro e 

indígena nas escolas a partir do contexto das escolas que nós temos aqui, porque? 

Estavam observando que ou a lei não estava sendo colocada em prática ou quando 

estava sendo colocada em prática estava sendo colocada de forma muito 

estereotipada e com algum, a reprodução inclusive de alguns estereótipos, e assim 

eles mesmos, o nosso pouco tempo na cidade também a gente não tem condições de 

perceber todos esses detalhes que eles estão colocando no dia a dia, então eles vieram 

com essa preocupação que eu achei bastante pertinente, e nós formamos os grupos, 

nós fizemos uma primeira reunião nós fizemos alguns debates, nós continuamos os 

trabalhos desse grupo e nós criamos uma proposta de trabalhar esse conteúdo nas 

escolas. De que forma? Nós criamos uma proposta de conteúdos como nós podemos 

colaborar enquanto universidade a partir do que nós temos, de qual foi a nossa 

formação os professores, então nós reunimos um grupo de professores, alunos e 

técnicos que tem experiências que poderiam contribuir na organização dessa 

proposta, elaboramos a proposta e fomos conversar com o regional da educação aqui 

do Estado, né, que é a regional de Foz do Iguaçu que compõem nove municípios. 

Fomos muito bem recebidos, mas assim não foi só receber, foi receber e começar 



179 
 

 
 

uma ação, nós atuamos de que forma, nós oferecemos uma proposta de formação, foi 

uma proposta piloto porque a gente não sabia muito bem como atuar nesse contexto, 

mas foi uma proposta muito interessante, então dessa ação inicial que foi demandada 

pela comunidade a partir de uma questão legal de uma questão que as escolas 

acabam, recaem muito sobre o professor, essa responsabilidade que é uma 

responsabilidade que o professor não tem como dar conta porque ele não teve uma 

formação universitária o quanto essa vinda da comunidade chama a atenção para 

várias questões, a formação que a universidade está construindo para os professores 

nós somos um curso de licenciatura essa uma questão que nós vamos ter que ter 

prioridade na discussão. 

Entrevistador: Vamos ter, porque na verdade é apenas uma licenciatura não é isso? 

Sujeito 3: Atualmente nós temos uma licenciatura no curso de Ciências da Natureza, mas nós 

já temos vai ser semana que vem no dia 28, nós temos a reunião do nosso conselho 

superior e vai ser, nós já tivemos uma primeira reunião, teve uma pequena proposta 

de cursos e vai sair a proposta definitiva, nesta proposta nós vamos ter várias 

licenciaturas, por exemplo, já temos vários cursos como geografia, história que já 

tem uma estrutura montada onde poderíamos ter as licenciaturas, vai ser definido 

ainda não temos todos os cursos definitivamente para ser apresentados nessa reunião, 

mas as licenciaturas farão parte dos cursos da universidade. Por exemplo, essa 

questão que toca uma demanda que veio pela extensão vai interferir na graduação, no 

ensino, vai interferir na pesquisa, porque, a gente não pode simplesmente ir lá e falar 

mais do mesmo o tempo todo, então, vamos ter que dinamizar toda uma política 

universitária que surge por uma questão dessa dinamização das relações entre 

universidade e comunidade, e foi interessante também que eles vieram, porque eles 

viram e nós realizamos na semana da consciência negra, nós realizamos essa 

atividade e eles vieram em função do que eles viram, então, eles acharam que 

poderiam trazer essa proposta e foi muito interessante, tanto que grande parte das 

pessoas que trouxeram a proposta nós temos atuação efetiva mesmo, nós estamos em 

contato, não foi uma relação para trazer uma demanda e se encerra ali, ela permanece 

então outros eventos que nós realizamos, já participamos de eventos com eles, então, 

foi um diálogo que trouxe vários fruto e outra questão também, por exemplo, nessa 

primeira proposta que nós levamos para trabalhar com os professores despertou essa 

discussão para outras escolas também, algumas que nem estavam no curso, mas essas 
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próprias escolas porque elas tem que se deslocar vir até Foz, mas também é 

importante sairmos daqui e irmos até as escolas. Acho que essa experiência teria que 

ser mais intensa, mas já podemos iniciar saída da universidade e ir pra esses espaços 

escolares que é fundamental também, trabalharmos, dialogarmos e trazermos esses 

debates vem sendo muito interessante, desperta-se a um ponto que cria uma 

ramificação que vai pra várias dimensões. 

Entrevistador: Qual o envolvimento dos estudantes nas atividades extensionistas? E se há 

diferenças entre envolvimento dos estudantes estrangeiros, se a algum destaque para 

alguma nacionalidade dos estudantes brasileiros? Como é que se da isso, isso virou 

um caldeirãzinho de culturas, de diálogos no âmbito de uma tradição embora a gente 

fale muito de cooperação solidariedade e intercâmbio na América Latina, a gente 

sabe, a senhora sabe melhor que eu que historicamente o Brasil ficou um pouco de 

costas para a América Latina, um pouco se reconhece como latino-americano e tal, 

como é isso bate nos estudantes, como que elas se envolvem qual é a dinâmica? 

Sujeito 3: Tem as formas de participação oficiais então, por exemplo, tem lançamento de 

edital, são escolhidos projetos, depois tem a seleção dos bolsistas. Qualquer aluno de 

qualquer nacionalidade pode participar desse edital. Brasil, Uruguai, Argentina, 

Venezuela, qualquer um tem o mesmo direito a recebimento da bolsa, não tem 

nenhuma distinção em relação a ser brasileiro ou qualquer outro país. Essa é uma das 

formas, tem uma forma também oficial, pode ser voluntariado, não tem bolsa mais 

ele pode participar da proposta vai muito do interesse dele querer se envolver 

naquele debate, naquela discussão, naquele trabalho efetivo, mas também têm outras 

formas de participação que elas são esporádicas, através das ações desenvolvidas de 

oficinas, de cursos, de atividades desenvolvidas nas comunidades, nós precisamos de 

alunos para ir conosco pras comunidades também, nós sempre tivemos uma boa 

participação dos alunos esse é uns dos aspectos bastante positivos. Mas outra questão 

que eu gostaria de ressaltar é que essa participação, elas não são perceptíveis, por 

exemplo, na elaboração de uma proposta no ano passado nós lançamos um edital de 

curso onde alunos poderiam ser proponentes, eles deveriam ter um orientador, tem 

que ser um professor, mas eles poderiam ser o proponente, então, por exemplo, 

algumas situações que aconteceram onde essa interação entre, por exemplo, um caso 

prático, uma aluna brasileira e uma aluna colombiana, qual a proposta do projeto 

delas? Contar histórias infantis em espanhol para crianças brasileiras aqui na 
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biblioteca no bairro. E daí era interessante, porque as duas alunas tanto quanto 

conhecimento e tal, mas também quanto experiência linguística inclusive eram 

determinantes para esta proposta porque, vai trabalhar com histórias infantis para 

crianças numa biblioteca comunitária, mas se é só uma professora de português 

talvez tenha algumas limitações, se é só uma hispano-hablante talvez pode esbarrar 

em algumas questões da própria língua. O trabalho das duas foi bem interessante 

para pensar questões dessas diferenciações nacionais que podem estar embutidas nas 

próprias elaborações de uma proposta de extensão, nós temos muito isso na área de 

artes mais visível, muito na área musical, por exemplo, tem projetos de extensão 

aqui, o coral, grupos de música, porque nós temos um curso de música, então muitas 

apresentações musicais dentro e fora da universidade, não é só cantar em espanhol, 

cantar em português, mas as técnicas musicais, a percepção sobre o que é música, 

porque música é muito relativo, porque ela é uma percepção cultural, essa 

compreensão do que é música da corporalidade na produção, envolvida na produção 

dessa música, na apresentação dessa música, essa relação, essa diferenciação, eu diria 

que nacional não dá conta de explicar essa diferenciação, mas são expressões 

culturais que nós temos, não tem como definir uma cultura x ou uma cultura y, mas 

exatamente nas relações entre elas é que a gente consegue perceber alguns desses 

aspectos que nem sempre são tão visíveis assim, mais se você tivesse mais tempo 

aqui na cidade e tivesse oportunidade de estar presente em algumas das ações de 

extensão, mas também outras várias ações da universidade como toda essa interação 

se dá clara, a gente não pode pensar numa interação perfeita, harmônica, não é isso, 

mas às vezes com muito conflito, com muito debate, as ideias precisam ser debatidas, 

nem sempre é muito simples, o debate é estimulante exatamente para que a proposta 

as vezes seja recriada, repensada enquanto uma proposta, como essa de contar 

histórias infantis pra crianças de cinco, seis, sete anos, são crianças maiores que já 

teriam uma compreensão maior, que embora essa fronteira as nossas crianças que 

estão em idade pré escolar e mesmo escolar tem pouca compreensão de espanhol, 

exceto, alunos que por exemplo, tem pais paraguaio-brasileiro, brasileiro-argentino, 

argentino-brasileiro, mas a maioria não tem essa compreensão da língua, tem às 

vezes por uma experiência de trabalho formalmente, por exemplo, as crianças não 

tem essa compreensão, como trabalhar com crianças nessa faixa etária com histórias 

infantis, histórias infantis são muito sutis. Na minha opinião, elas vão se tornar cada 
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vez mais parte da nossa forma de compreender essa relação, no nosso caso específico 

da própria extensão. 

Entrevistador: Aí é que mora o buzinza a coisa diferencial, imagino, penso. Que eu já 

trabalhei com Extensão também. O que podemos ter um diálogo com o 

epistemológico, porque, a universidade trabalha mal comparando, mal dizendo com o 

epistemológico. Que aprendizado é possível ou tem sido possível ou vocês tem 

perseguido ou tem percebido, tem verificado de aprendizado epistemológico mesmo? 

Com essas relações extensionistas com a comunidade? A universidade indo à 

comunidade e a comunidade vindo à universidade, estabelecendo uma relação na 

verdade dialética? 

Sujeito 3: Bem dialética, porque nós temos que transformar a extensão na universidade, nós 

não saímos, a gente tem como chegar lá com a proposta a extensão é isso. 

Entrevistador: Dois impacto que eu gostaria de discutir contigo, um é se há um impacto 

epistemológico pra instituição nessas relações extensionistas? E dois como é que 

vocês definem se é que precisa definir aqui estritamente comunidade?Explico porque 

pra mim é um pouco incomoda porque a gente fala de comunidade pra se referir a 

coisas bastante diferentes e além do que era muito fácil você perceber o que era uma 

comunidade em outros tempos. Com a metropolização a vida urbana muita intensa, 

muito cheia de liames cheia de ligações etc., fica difícil você falar comunidade Foz 

do Iguaçu, comunidade afro de Foz do Iguaçu, enfim, é uma questão de natureza 

conceitual. 

Sujeito 3: Essas fronteiras são fictícias, elas não existem. Eu posso trabalhar com mulheres, 

com mulheres brasileiras, mulheres negras, gays, com mulheres negras lésbicas, com 

gays negros da classe média, essas fronteiras elas não existem elas são muito mais 

operacionais. Só que deixa eu voltar na primeira pergunta pra eu não me perder, que 

há uma mudança epistemológica há; ela não é possível de se perceber de forma tão 

imediata. Agora, ela nos traz indícios, e eu acho que isso é o mais importante e nós 

precisamos estar atentos pra esses indícios. Mas eu acho, sim, que nós vamos ter 

condições de perceber essas diferenças a médio e longo prazo, porque, quando nós 

vamos ter condições de voltar pra pensar o que era extensão que nós iniciamos na 

universidade, que extensão nós temos hoje, nós ainda estamos no início. Nós temos 

uma trajetória, mas ver como era, conseguir fazer essa mudança de perspectiva, 

inclusive em termos temporais, vai ser importante pra percebermos o que nós temos 
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de reconstruções, de ressignificações e de concepções epistemológicas, também. 

Então essa é uma questão que eu acho que ela vai se afinar, se lapidar com o tempo. 

E a outra questão relacionada à comunidade é um termo muito mais genérico pra nós 

nos referirmos a essa relação pra fora da universidade geralmente nós utilizamos 

comunidade acadêmica e comunidade externa, então não é um termo que a gente 

utiliza para definir o bairro x, a vila y, mas essa relação pra fora da universidade. 

Agora a gente pode ter inclusive várias críticas ao termo, mas a gente tem várias 

concepções também, mas nós não estamos trabalhando assim com o termo ela não 

tem uma definição, ela tem várias definições, mas ela não é uma definição para 

qualificar determinado grupo, mas mais para definirmos essa relação que se 

estabelece para fora da universidade também. 

Entrevistador: Porque a gente sai da universidade a gente está na universidade e a gente 

institui o conceito e o conceito obviamente ele tem uma dimensão epistemológica, 

mas ele se tornou em algum momento um paradigma epistemológico, ele foi 

apropriado pela ciência é nesse sentido que estou dizendo. Mas se a instituição 

trabalha com uma coisa que está definida epistemologicamente ela ganha uma certa 

legitimidade acadêmica interna e ela vai com essa concepção pra comunidade, ela vai 

ver a comunidade que ela quer ver. 

Sujeito 3: Com certeza. 

Entrevistador: Por isso fiz a pergunta e você me respondeu inteligentemente. 

Sujeito 3: E daí que outra questão que a gente tem que levar em consideração é um termo que 

surge muito nesse debate, desestigmatização de determinados seguimentos 

populacionais. É a partir da redefinição de alguns termos, como favelado, criam-se 

outros termos obviamente que a estigmatização vai sendo refeita também, mas não é 

um termo utilizado com essa conotação. Ele pode ser em alguns aspectos muito 

específicos, mas nós utilizamos pra nos referir à comunidade pra fora da 

universidade e que nem sempre é desta forma, porque, às vezes a comunidade que 

está pra fora da universidade vem pra dentro como usei o exemplo antes do aluno 

que eu encontrei que ele já tinha uma relação com a universidade através dos 

projetos de extensão, esse aluno fazia parte entre aspas de uma comunidade externa 

que hoje é uma comunidade acadêmica, os lugares mudam. E outra questão que daí a 

gente também não pode esquecer nessa perspectiva dessas universidades, daí tanto a 

UNILAB, a Federal da Fronteira Sul, a UNILA e todo esse processo de 
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interiorização das universidades também e de outras perspectivas de universidades, 

exatamente no sentido de ampliação de acesso ao ensino, todos os instrumentos que 

nós vamos ter as cotas, porque, a universidade ela sempre teve uma cara, ela sempre 

teve um perfil e esse perfil era de uma classe média branca, não tinha, quem entrava 

na universidade fora desse perfil eram as exceções. Hoje se tem também é uma 

política de ampliação ao acesso, tanto a ampliação do ensino superior, mas também a 

ampliação da inserção dessas pessoas, desses grupos, dessas comunidades, desses 

coletivos dentro das universidades, então, nós passamos a perceber nesse caso eu 

acho que torna-se mais evidente numa universidade como nossa que é uma 

universidade que tem quatro anos, a presença, o debate, discussões relacionadas a 

movimentos sociais, a políticas públicas, a políticas sociais, a políticas de inclusão, 

que nós já nascemos dentro desse contexto, isso muda também a perspectiva da 

universidade, que é muito diferente de trabalhar, como de uma universidade com 30, 

40, 50, com 100 anos. 

Entrevistador: Quando a senhora falou nas atividades de extensão logo no começo inclusive 

e depois dando exemplo da relação com o sistema público educacional, não sei se é 

municipal ou estadual. 

Sujeito 3: Aqui tem municipal, tem estadual, mas esse projeto da Lei 11.654, foi voltado para 

os alunos do Estado. 

Entrevistador: Isso significa uma relação da instituição universidade com uma política 

pública governamental e geralmente é extensão que faz isso a área de extensão que 

faz isso, estabelece esses vínculos e tal. Óbvio que isso cria algumas tensões, como é 

que se dá essa tensão, como a instituição se organizou, que concepções ela utiliza 

para não incorrer nisso? Ela não pode executar a política lá. Como que se 

estabelecem os limites? Como é que contribui com a política pública? 

Sujeito 3: Por exemplo nesse caso especifico, poderiam ter outros que poderíamos citar. 

Entrevistador: Ou como detona a política pública? 

Sujeito 3: Exatamente, mas não é o caso mesmo. E daí assim olha extensão muitas vezes é o 

canal que vai estabelecer essa relação com esse debate entre as políticas públicas. 

Mas sempre pensando na minha trajetória e pesquisando, na universidade e eu fui me 

dar conta entrando aqui na própria extensão da universidade, o pouco contato que eu 

tive com a extensão durante minha formação acadêmica, e isso é muito comum, eu 

acho que essa é uma mudança que a gente está experimentando hoje nas novas 



185 
 

 
 

universidades. Como extensão ela muda sua perspectiva e a relação é interna com a 

própria universidade, inclusive quando eu entrei pra reitoria de extensão essa foi uma 

conversa que nós tivemos de forma muito acentuada com o professor Hélgio o que 

era o Reitor e que é uma conversa que a gente vem continuando com o professor 

Josué nosso atual Reitor. Por isso essas questões foram muito tranquilas, mas e é 

tanto uma mudança de dentro da própria extensão de se repensar enquanto extensão e 

desfazer alguns estereótipos e também dela nas relações no contexto universitário, 

mas pra fora dele também. Mas voltando a questão de como essa relação se dá, por 

exemplo, nós… Qual a nossa forma de… Como o senhor colocou a gente não teria 

não vamos pra sala de aula lá dizer o que a gente… E a gente não tem a pretensão de 

ensinar como fazer, ou dizer o que deve ser feito porque a gente não tem essa 

resposta, e é até bom que não tenha. Mas as respostas elas são muito solúveis elas 

podem mudar e… 

Entrevistador: Eles também às vezes demandam alguma coisa estabelecem uma relação com 

a universidade entendendo que a universidade tenha a melhor resposta para o 

momento o melhor caminho. 

Sujeito 3: E daí cabe a nós mudar algumas questões nesse sentido, porque, como é que nós 

trabalhamos com esses professores, foi uma forma muito experimental mas foi uma 

forma bem interessante, a gente avalia essa proposta como uma proposta que teve 

bons resultados, tanto que ela tem continuidade, já elaboramos um projeto muito 

mais subsidiado, porque, elaborar uma proposta quando não sabe ainda com quem 

vai lidar é muito diferente de já dar corpo pra essa proposta quando já tem uma 

interlocução com quem vai trabalhar. Então estamos exatamente numa fase dessa 

mudança de perspectiva. E fomos demandados pelo próprio grupo que fez para 

continuidade dessa ação. Então qual foi a forma que nós encontramos foi trabalhar 

com os professores a partir das nossas próprias experiências acadêmicas. Como cada 

um de nós professores poderia trazer contribuições, não para dizer como a lei tem 

que ser aplicada, mas trazer indícios, trazer instrumentos que possam ser trabalhados 

pelos professores que a gente não tem como responder de forma que é isso, tem que 

fazer aquilo, ou tem que ser assim, seria ignorância e das grandes. Mas nós temos 

como fazer uma troca e é muito interessante nesse sentido, porque, uma das questões 

que dá pra perceber de mudança às vezes nesse aspecto mais acentuado espera-se 

uma resposta muito pronta da universidade, trabalhar com isso às vezes cria 
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frustrações, e é evidente de lado a lado, mas ao mesmo tempo persistir nesses 

estranhamentos nos traz outras perspectivas. Por exemplo, agora estamos trabalhando 

com outras possibilidades que não é somente no sentido… Nós chamamos de 

seminários abertos, apenas não queríamos chamar de curso de formação, nós não 

tínhamos capital cultural, capital acadêmico para construir essa proposta, mas 

seminário aberto no sentido de pensarmos como o que temos na área de 

conhecimento que podemos trocar, mas também de receber, além de nós outras 

pessoas estiveram presentes e uma outra questão que nós trouxemos como 

experiência dessa primeira ação foi trabalharmos pra esse próximo seminário desse 

ano com as experiências desses próprios professores. Porque às vezes eu acho que 

uma das questões mais importantes e isso alguns nos colocaram no decorrer desses 

seminários, colocaram com essas palavras essas são visões nossas obviamente. Mas 

eles despertaram nos seus próprios olhares para as questões que eles têm internas. 

Entrevistador: Os professores? 

Sujeito 3: Os professores. Quantos alunos negros aqueles professores tem em sua sala de 

aula, nós estamos trabalhando com o cotidiano dele. Quem são esses alunos? De 

onde eles vêm? Qual é a porcentagem de população que está no censo do IBGE um 

dado oficial que está lá? E às vezes não precisa ser professor de geografia ou de 

história pra ter esses dados, qualquer professor pode ter. Porque não é somente 

pensar o conteúdo que é desenvolvido na sala de aula, mas o universo que vem esse 

aluno. Que diversidade é essa, porque às vezes parece que vamos discutir conceitos 

teóricos, debates, e onde ele se aplica? Qual a efetividade desse discurso? Mas trazer, 

por exemplo, olhar essa percepção para seu próprio município. Qual a história desse 

município onde a população negra e a população indígena aqui nós temos uma região 

privilegiada em relação à população indígena com muitos problemas, é um território 

guarani extremamente importante. Toda essa região oeste, do sul até o litoral, todo o 

sul do Brasil o Mato Grosso o Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, até o sul da 

Bolívia. Mas essas são questões que acabam acontecendo. O que a gente fez em 

trazer um pouco esse estranhamento pra provocar o questionamento, tudo bem 

preparar uma aula, mas com essa proposta também, o que nós somos enquanto 

latino-americanos? O que é ser negro? Porque ser negro não é uma cor de pele, não é 

os traços físicos, mas trabalhar com uma concepção, porque, ela vai estar relacionada 

a políticas públicas. Nós só podemos reivindicar direitos sociais se nós temos uma 
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dimensão do que é ser negro, do que é ser mulher, portador de necessidades 

especiais, e os professores estão nessa frente, eles formam o aluno no sentido de 

fazer perceber essas questões. Então essa foi assim… A gente não teve a proposta de 

criar um curso, por isso, nem chamamos de curso, chamamos de seminários abertos 

exatamente como uma proposta… Com essa proposta mesmo de trazer alguns 

estranhamentos, trazermos alguns debates e muitas interrogações. Por exemplo, todas 

as aulas a gente formava formas diferentes esses seminários abertos, algumas tinham 

o caráter de aula também, mas era no sentido de instigar mesmo, mas as aulas muito 

mais no sentido de qual o tipo de informação que eu posso compartilhar com esse 

professor, como eu na antropologia posso trazer experiências pra que esse professor 

possa utilizar em sala de aula, o que a professora do curso de letras, do curso de 

línguas, do professor da história, da geografia, da matemática, pode levar pra 

compartilhar com esses professores do ensino público para que eles trabalhem essa 

questão relacionada a lei 11.645. 

Entrevistador: Do que você está falando fica exposto e evidenciado a perspectiva 

interdisciplinar. Eu queria que você falasse um pouco disso na extensão 

especificamente. E também uma pergunta de caráter mais operacional, como é que 

funciona uma proposta de extensão pra ela acontecer na prática você tem linhas de 

pesquisa, linhas de ação extensionista que dizem respeito a um acúmulo, tem um 

professor, um núcleo de professor, uma área etc., eles apresentam e seus projetos e 

são provados aqui no âmbito da pró-reitoria e aí os estudantes aderem o projeto. 

Como é que funciona isso? 

Sujeito 3: É até o último edital de projetos nossos editais eram abertos até o último. 

Entrevistador: Editais internos? Pra estudantes das universidades? 

Sujeito 3: Internos. Pra estudantes da universidade e professores internos, eles eram abertos 

eles não tinham uma linha específica. Nós temos as áreas de atuação definidas a 

partir do FORPROEXT, o que nós fizemos no último edital, e é muito mais pra 

termos um diagnóstico interno pra pró-reitoria pra pensarmos nas políticas 

assistenciais não só pelas áreas que temos mais pelas áreas que não temos. No último 

edital nós colocamos a área de atuação, o professor, o técnico assinalava com a área 

de atuação que ele se ligaria, mas juntamos o que é determinado e o que é colocado 

pelo FORPROEXT com algumas especificidades da nossa universidade também, 

então, algumas áreas nós criamos algumas, por exemplo, na área de cultura e arte, na 
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área de educação, letras, línguas, que era só educação. Nós temos uma área muito 

forte nessa questão de letras e línguas, principalmente línguas pelo caráter e não é só 

bilíngue, nós temos alunos que falam inúmeras línguas indígenas, muitos alunos que 

falam guarani, quéchua, aimará, guarani, porque, nós temos muitos alunos 

paraguaios também, inclusive está com a inscrição aberta pro curso de guarani, o 

curso de guarani já vem numa sequência. Então, esse último edital, ele foi colocado 

pra pensarmos um pouco no que temos e também no que não temos. Nós atualmente 

estamos numa fase de rediscussão dos programas de extensão, eles foram criados já 

há algum tempo e a universidade com essa dinamização, mudanças, com essas 

ampliações, novos alunos, novos professores, nós estamos exatamente nessa fase de 

discutir e repensar os próprios programas de extensão a partir de algumas lembranças 

mais gerais. Que qual é a característica do programa? Ele é um dinamizador de um 

debate ele não é um executor de uma ação, por exemplo, esse caráter tem muito mais 

também o projeto, o que nós pretendemos é que os projetos estejam ligados aos 

programas que estão ligados aos departamentos da pró-reitoria de extensão. Nós 

temos atualmente três departamentos sendo que dois estão ligados diretamente aos 

projetos, culturas e comunicação é um deles e o outro é inclusão social, 

sustentabilidades e tecnologias, são bem amplos esses nomes nós tivemos que fazer 

alguns ajustes, mais pra pensarmos também que é a partir deles que outras 

especificidades vão sendo construídas, através dos programas, através dos projetos 

através dos cursos, através de outras ações de extensão, então essa é uma questão que 

é importante pra pensar também e é muito comum, nos projetos nós temos 

professores de mais de uma área de formação, e não só os professores os alunos 

também, se estimula que eles não sejam, por exemplo, como eu uma professora de 

antropologia eu vou ter somente alunos de antropologia como bolsista. 

Entrevistador: Se estimula não é que se obriga? 

Sujeito 3: Não é obrigado, porque vai depender também das especificidades do projeto, às 

vezes é fundamental ter um professor que tenha um curso na área de línguas tenha 

um aluno que seja do curso de letras, mas ao mesmo o tempo um projeto apresentado 

por um professor na área de música pode precisar de um engenheiro pra ter nas 

especificidades um engenheiro que possa propiciar a dinamização entre esses 

conhecimentos, ou a antropologia num projeto de engenharia. Lá faz parte da nossa 

estrutura enquanto universidade a concepção de universidade é outra coisa que não é 
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muito simples, porque a interdisciplinaridade não é juntar áreas de conhecimentos 

distintos, e aqui tem uma questão epistemológica bem interessante, porque, se 

mudam epistemologias com esse debate interdisciplinar com pressões sobre essa 

forma de produção do conhecimento passam a ser frutos também desse diálogo entre 

áreas, eu costumo dizer, nós temos uma disciplina de fundamentos de América 

Latina, bom você já deve ter conversado com o professor Marcos Xavier… 

Entrevistador: Não, não ainda não. 

Sujeito 3: Vocês vão conversar. Nós temos o chamado núcleo comum aqui que são das 

disciplinas de letras, de línguas, espanhol e português, de metodologia e fundamentos 

da ciência e fundamentos da América Latina, que eu já atuei já fui coordenadora 

dessa área e uma das questões pra mim foi mais interessante na experiência em sala 

de aula foi quando eu tive que dar ala de fundamentos da América Latina para alunos 

da Engenharia Civil, eu sou Antropóloga, e às vezes a gente puxa a sardinha para sua 

área, a brasa pra sua sardinha, e daí foi muito interessante, porque, eu pensei assim 

como é que eu vou trabalhar a dificuldade, como trabalhar uma disciplina na área de 

Ciências Sociais Humanas pra uma turma de Engenharia Civil sem tornar uma coisa 

que pra eles possa ser uma chata, difícil, porque, nem sempre como nós da humanas 

temos nossas pré-concepções os das exatas também tem, e foi muito interessante 

porque em alguns aspectos eles tinham que me apresentar um trabalho final onde eles 

tinham que trabalhar essas perspectivas da engenharia nas disciplinas de 

fundamentos da América Latina, então pensar o que é a América Latina, o que são 

essas culturas, o que são esses universos, mas também a partir das perspectivas que a 

engenharia nos traz, o que temos de engenharia nas culturas. Porque às vezes parece 

que a engenharia ela é uma coisa muito nossa, só de uma cultura ocidental europeia, 

enquanto nome, enquanto área de conhecimento acadêmico pode até ser, mas para o 

ser humano se construir nesse universo no meio ambiente de uma forma geral, então, 

a engenharia não surge agora então, e foi muito interessante assim, foi um 

aprendizado muito legal porque no esforço deles de colocar em prática essa questão 

que tinha colocado como desafio pra mim mesma, mas pra eles em conjunto nós 

começamos a repensar conjuntamente o que era essa relação da engenharia com a 

ciência humanas, como a gente não pode deixar de levar em consideração o 

conhecimento cultural pra perceber o conhecimento técnico, o conhecimento técnico 

não é uma coisa formal pura e simplesmente matemática lógica ele é um 
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conhecimento que passa pela cultura, nesse encontro de desafio mesmo de 

pensarmos essas diferentes perspectivas eles apresentaram trabalhos muito 

interessantes às vezes até de questões muito comuns muito banais, mas se esforçando 

no sentido de pensar enquanto futuros engenheiros, mas na perspectiva de uma 

cultura, seja o que for onde eles forem trabalhar eles vão trabalhar com pessoas vão 

atingir pessoas vão estar dentro de culturas vão se deparar com comunidades 

remanescentes de quilombos comunidades indígenas, projetos que vão atingir essas 

comunidades ou qualquer outra cultura, e foi exatamente nesse sentido de 

estranhamento de uma relação que a gente precisa fazer com que ela exista, mas 

também, ela é muito difícil de ser colocada em prática, foi um exercício muito 

interessante pra eu mesmo pensar enquanto antropóloga, da minha experiência em 

sala de aula, de como trabalhar com essas questões, elas não são nada simples, a 

gente tinha já uma avaliação determinada, mas exatamente no dia a dia da sala de 

aula e foi muito interessante, porque, nós também trabalhamos com essa perspectiva 

ela aconteceu assim muito no nosso cotidiano em sala de aula, porque, foi uma 

experiência muito impar é uma turma que se não me engano eram 55 e somente 4 

brasileiros. O maior grupo era de alunos paraguaios, se não me engano era oito ou 

nove nacionalidades, bolivianos, colombianos, venezuelanos, e tinham vários de 

grupos indígenas. Mas é um desafio muito grande, se fazer entender nesse contexto 

não é muito simples, mas eu também tive que fazer um exercício muito grande não 

só em fazer compreender mas para compreender, porque, não é uma relação em sala 

de aula muito comum, então exatamente a partir destas experiências que ele tenha 

partido, por exemplo, tinha apresentação de trabalhos que se remetia a comunidades 

de onde eles vinham, culturas de onde eles vinham nos seus países, isso foi 

importante, porque, pra mim foi importante conhecer esse universo também, 

obviamente um conhecimento muito por cima uma coisa muito superficial, mas pra 

despertar exatamente esse debate que é necessário ser feito pra experimentar outras 

perspectivas e outro olhares. É uma experiência que eu gosto muito, inclusive, um 

dos primeiros exercícios que nós fizemos em sala de aula eu peguei um mapa da 

América Latina imprimi só o contorno dos países e o mapa passava de mão em mão 

e eles tinham que colocar de onde eles vieram, essa turma como era muito grande foi 

só de onde eles vieram que não tinha como escrever no mapa, mas a outra turma que 

era uma turma menor que eu trabalhei foi de onde eles vieram, de onde vieram os 
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pais, os avós e pra onde eles pretendiam ir, então, o mapa ficou muito colorido e 

dinâmico, eu guardo até hoje esses mapas que eu gosto muito de voltar e olhar esses 

mapas, e o mapa da América Latino muito denso era um mapa vazio só com o 

contorno, e um mapa que tem os nomes, os locais, tem outra perspectiva, eu não o 

vejo como um mapa hoje, eu vejo ele como um dinamizador de relações que 

começou no espaço de sala de aula, então, tivemos que aprender a trabalhar com 

algumas técnicas da geografia também que não é minha praia, mas um professor da 

geografia nos ajudou na organização dessa atividade, mas ela é muito desafiadora, 

mas ela nos dá medo nos dá ansiedade, mas ela é muito estimulante, muito produtiva 

e em alguns aspectos ela no causa uma certa…assim é difícil, essa turma tinha uma 

preocupação muito grande, o início das aulas a minha procura por dinamizar a aula 

me fez também procurar outras formas de estabelecer essa relação em sala de aula a 

partir das nossas próprias experiências, porque também tem outra questão que eles 

me colocaram depois que achei muito interessante, o fato de eu ser negra eu era a 

única professora negra que eles tinham, eles eram a grande maioria de outros países e 

eles tinham muita curiosidade pra falar comigo sobre outras questões, houve uma 

troca, eles me vieram me questionaram, sobre quem eu sou, de onde eu vim, quem eu 

era, então isso talvez tenha sido essa questão que permitiu que a gente estabelecesse 

um outro tipo de relação em sala de aula, às vezes chegava o intervalo… Se a única 

coisa eu não conseguia ir ao banheiro, não conseguia ir tomar água, mas exatamente 

porque eles vinham me questionar eu enquanto pessoa não eu enquanto professora. 

Entrevistador: Você dava aula em português? 

Sujeito 3: Eu dava em português, mas aí teve outro desafio, eu tive que ir embora assim…eu 

me comunico mas eu ainda não tenho assim esse conhecimento da língua espanhola 

fluente, por exemplo, para ministrar uma aula completa, mas eu exatamente porque 

tinha alunos, que daí assim eles tinham muita dificuldade pra compreender o 

português eu fui falando e me expressando em espanhol também, tive a sorte de ter 

uma aluna que era brasileira professora de espanhol na turma, então, às vezes ela me 

ajudava muito nessa relação quando necessário, a turma foi…eu costumava dizer, 

vocês são meus professores de espanhol, então vocês é que tem que me ajudar. Uma 

brincadeira obviamente, mas é a relação de sala de aula. 

Entrevistador: Deixa eu te fazer uma última questão, a senhora entende que o 

desenvolvimento da política de extensão estimula ou dinamiza, como a senhora gosta 
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de dizer, a iniciação científica? Ou que na verdade a iniciação científica seria 

extensão também? 

Sujeito 3: Com certeza, olha, eu sempre trabalhei isso como eu falei, eu sou da pesquisa, eu 

sempre fiz pesquisa nunca fiz extensão na minha formação acadêmica, eu nunca nem 

parei pra pensar o que era extensão universitária que acho que é uma grande falha. 

Nunca tive oportunidade de saber o que era assim, eu nunca vi, não lembro de ter 

visto um edital de extensão, eu lembro de vários editais de pesquisa de extensão eu 

não lembro mesmo, eu posso não lembrar porque não me lembro, mas posso não 

lembrar porque nunca vi também. Mas ele com certeza dinamiza essa relação, porque 

como eu falei volto a repetir uma boa extensão é feita com uma boa pesquisa. Nós 

temos vários projetos principalmente os projetos que trabalham professores de 

diferentes áreas, que são projetos que mexem com pesquisa e extensão eu sempre 

trabalhei de forma muito intensa com a comunidade externa com as culturas na 

pesquisa, então, as fronteiras elas a minha opinião na prática, elas são muito mais 

visíveis, nós construímos categorias acadêmicas e na prática elas são muito mais…eu 

não posso ir pra qualquer bairro, pra qualquer conselho comunitário, como é que as 

alunas iriam desenvolver aquele curso que eu citei com histórias infantis, não é 

porque elas sabem histórias infantis, a gente até sabe lê num livro, mas elas 

trabalharam técnicas linguísticas com metodologia elas tiveram que pesquisar pra ir 

para a prática. Nesse sentido não tem como nós, uma relação dinamiza a outra, 

porque nós precisamos da pesquisa para nos subsidiar pra fazer uma boa extensão 

produzimos pesquisa na extensão e produzimos ensino também, porque a sala de aula 

é só uma parte da formação de um aluno, daí voltando ao meu exemplo, a questão do 

curso de engenharia que trabalhei fundamentos do curso de América Latina, tudo 

isso toda essa questão que estava colocando um pouco da minha relação com os 

alunos pra dar conta de um conteúdo, de uma bibliografia, de uma discussão 

conceitual, teórica, era somente pra facilitar minha relação com um lado uno, uma 

relação acadêmica, então, como trabalhar com todos aqueles conteúdos, conceitos, 

debates que nós tínhamos uma proposta de uma disciplina num contexto em que nós 

temos que nós somos constantemente desafiados a enfrentar a estar nele de forma 

mais intensa mesmo. 

Entrevistador: Se aí sua experiência como professora, sua experiência com outras áreas, 

infelizmente são muito meio caixinhas, enfim, a senhora percebe se há no ensino, nos 



193 
 

 
 

cursos e na pesquisa, a bibliografia é uma bibliografia fundamentalmente ocidental 

europeia ocidentocêntrica é isso? 

Sujeito 3: Ainda é. Infelizmente a gente não tem ainda como, mas… 

Entrevistador: Não tem uma política da instituição pra ir rompendo um pouco isso? 

Sujeito 3: Sim, por exemplo, todos os debates que nós realizamos para a formação do plano 

do nosso PPC, o Plano Político do Curso, ele é um debate muito tenso, por exemplo, 

na grade curricular em pensarmos as bibliografias, nós temos que indicar algumas 

bibliografias e de fazer esse descentramento, porque, automaticamente quando nós 

pensamos uma disciplina nós pensamos em autores, e daí porque temos uma 

formação à gente vai trabalhar com o que a gente teve como formação, e daí é muito 

perceptível cada um de nós esse exercício, claro nós temos que trabalhar também, 

agente não pode simplesmente deixar de lado como se nada tivesse existido, essa 

matriz curricular acadêmica ela é…até pra saber de onde vieram as nossas também 

grande parte das nossas formações vem desse contexto, então, precisamos trabalhar 

com eles também. Porém, devemos temos que incluir outros debates. Eu trabalhei 

agora a disciplina no semestre passado Estudo Afro Latino Americanos, e começa no 

próprio título da disciplina, foi eu que elaborei a emenda junto com meus colegas 

mas eu que fiz a proposta inicial e tal. Estudo Afro Latino Americano, geralmente a 

gente tem disciplinas de grupos Afro-étnicos Raciais, de Populações Africanas, 

Populações Negras, mas como pensar toda a América Latina a partir de uma 

perspectiva de toda uma população negra que foi trazida pra cá no processo 

escravocrata e que redefini a cultura do próprio continente, cultura, economia, 

religião, música, o que nós quisermos, então, e não é população negra no Brasil são 

grupos étnicos raciais do Brasil, da Colômbia, da Bolívia, do Uruguai, da Argentina, 

mas populações afro latino-americanas, daí um desafio pra pensarmos a própria, não 

só a bibliografia, mas também a gente tem a gente descobre muita coisa que foi 

deixada, que ficou ali no cantinho que a gente viu mas a nossa formação nunca deu 

valor, nós temos a possibilidade de trabalhar com os autores que não foram os 

clássicos, mas foram tão bom quanto os clássicos? Os clássicos foram fundamentais, 

mas não podemos esquecer outras fontes. Esse foi um exercício muito assim, por 

essa disciplina de pensarmos essa questão, que nós temos geralmente tem alguns 

países negros na América Latina, mas se discuti muito pouco sobre essa questão, 

inclusive tem uma dificuldade de bibliografia nessa questão, mas tem outras questões 



194 
 

 
 

que a gente pode pensar enquanto bibliografia a partir de uma conexão que se faz a 

partir da disciplina, então aí mais uma vez tem uma discussão epistemológica ela está 

de fundo desde a construção de uma disciplina, o nome dela… A gente não tem 

como trabalhar com uma disciplina com nome muito tradicional nosso, estou 

pensando nas disciplinas que eu tive na graduação, no mestrado e no doutorado, elas 

não cabem nesse contexto, como é que eu vou trabalhar com uruguaios, paraguaios, 

venezuelanos, não tenho como ela se torna vazia, porque, poderia reproduzir uma 

disciplina, mas não é essa a questão. 

Entrevistador 2: Diante disso a senhora considera a UNILA uma universidade inovadora 

frente às universidades tradicionais? 

Sujeito 3: Ela é inovadora, mas eu não gosto de usar no sentido assim, ai ela tá…ela é uma 

universidade que se colocou um desafio, que é trabalhar essa perspectiva Latino 

Americana, e nesse sentido acho que até mais inovadora, mas ela se repensar 

enquanto universidade, porque, nós temos os modelos clássicos de universidade. 

Então, ser construída já com uma proposta diferente não é nem questão de inovação 

de vanguarda, mas se repensar desde o processo inicial de construção dessa 

universidade, que é muito o que nós fazemos no nosso dia-a-dia nesses quatro anos 

de existência, então ela surge numa perspectiva de mudança de relações que é a 

mesma questão que a UNILAB nos traz também, perspectiva de relações que não são 

somente acadêmicas e nem somente internacionais, outros olhares, outras 

perspectivas e outras direções. 

Entrevistador: Ou outros saberes? 

Sujeito 3: Outros saberes, muitos saberes. 

Entrevistador: Na extensão Paulo freire é uma inspiração teórica? 

Sujeito 3: É, inclusive estou lendo um livro dele sobre extensão, mas não é extensãona 

universidade, estou lendo esse livro porque… 

Entrevistador: É a Extensão e Comunicação? 

Sujeito 3: É. Ele trabalha muito com a questão dos agrônomos especialistas, e daí ele vai 

entrar como uma discussão que é fundamental para pensar, mas o técnico o 

agrônomo seja lá quem for não pode ir pra comunidade pura e simplesmente pro 

bairro, pra cidade, com o agricultor, ele tem que se desconstruir enquanto formação 

também para estabelecer essa com o outro entre aspas. 

Entrevistador: Ele tem que estar aberto? Tem que conhecer? 
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Sujeito 3: Tem que estar aberto. Tem. E assim como nós com conhecimento acadêmico nós 

temos a voz dessas prepotências profissionais. Se o agricultor tem uma experiência 

de vida se o pai era e o avô era ele permanece até hoje isso é uma trajetória que não 

pode ser desconsiderada numa relação técnica por isso que a engenharia não é tão 

lógica e matemática, ela é muito humana, a tecnologia é muito humana. 

Sujeito 4 

Entrevista gravada dia 20/03/2014, quinta-feira às 9h30, na UNILA. 

Entrevistado: Pró-Reitora de Relações Internacionais e Institucionais. 

. 

Entrevistador: Bem, hoje dia 20/03, estamos aqui com o sujeito 4, que é pró-reitora de 

assuntos institucionais e internacionais da UNILA. Professora, queria começar 

rapidamente com a Sra. nos dando uma informação básica sobre sua trajetória 

acadêmica, curricular, que é algo que a qualifica pra esse trabalho. 

Sujeito 4: Muito bem, minha formação é jurídica. Me formei em graduação em Direito na 

Federal do Paraná, fiz mestrado em direito também na área de concentração em 

relações internacionais na Federal de Santa Catarina. Sempre voltado para o direito 

internacional público e o doutorado na universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, 

quando estudei direitos humanos e a questão da intervenção humanitária na minha 

tese. Em 2009 obtenho a tese de doutorado, eu defendo a tese e em 2009 eu venho 

para a UNILA. Antes da UNILA eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos em uma 

universidade privada em Curitiba, eu sou de Curitiba. E quando vim a UNILA, vim 

com os 10 primeiros professores que forma chamados pela comissão de implantação 

pra implementar, dar o início da implementação do projeto. 

Entrevistador: Isso é 2010? 

Sujeito 4: 2009, segundo semestre de 2009. Vou completar 5 anos de UNILA. 

Entrevistador: O decreto de instauração de implantação é de 2010? 

Sujeito 4: A lei é de janeiro de 2010, mas tem uma comissão nomeada pelo MEC que 

começou suas atividades em 2008 2009. Esta comissão que elaborou todo o projeto 

pedagógico, os princípios que eu chamo de princípios estruturantes de toda a 

universidade, que orientaram a implementação. E quando eu cheguei, coordenei a 

implantação do curso de relações internacionais. Fui coordenadora durante 3 anos do 

curso de relações internacionais, que tem a primeira turma formada agora, que se 
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forma agora neste semestre. E ajudei a implantar o ciclo comum, tenho bastante 

experiência aqui na nossa instituição. Assumi a pró-reitoria em agosto do ano 

passado, agosto de 2013 e ela não era uma pró-reitoria. A UNILA passou por vários 

aperfeiçoamentos ao longo destes quatro anos. Mas muitas mudanças mesmo. Um 

processo intenso de tentar aperfeiçoar a sua estrutura administrativa e pedagógica. 

Tivemos crises e processos institucionais que levaram a estas alterações. E quando eu 

assumi, a proposta era que ela fosse uma assessoria direta ao reitor e fiz a defesa no 

conselho, de que pela nossa vocação internacional, tinha que ter um peso maior, 

institucional, por isso que ela é uma pró-reitoria, o que não é comum em até outras 

universidades. Bem, hoje as universidades enfrentam todo um processo de 

internacionalização, uma pressão de internacionalização. E a nossa visão, depois vou 

até comentar um pouco sobre isso, mas não exatamente entrar nesta pressão, mas 

fazer uma contra onda de uma internacionalização em outro sentido. 

Entrevistador: Bem, era isto que eu gostaria de começar a explorar, já, neste tema. A UNILA 

nasce com uma vocação de integração e internacionalização. Estes dois aspectos são 

fortes na instituição. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Isto implica, ou implicaria… A criação desta universidade, com este tipo de 

vocação, responde também às diretrizes de política externa do Brasil? 

Sujeito 4: Profundamente, profundamente. O que eu percebi desde o início do projeto… 

Primeiro acho que tem que ser dito que a UNILA… Houve uma cogitação de que a 

UNILA fosse uma universidade do Mercosul. Os ministros da educação do 

Mercosul, na reunião, tem uma reunião de altos ministros, de altas autoridades. 

Tentaram implementar pelo Mercosul e não foi possível pro divergências políticas 

entre os Estados. E o Brasil, porque na época do governo LULA, um dos eixos da 

política externa brasileira, era a América Latina, com forte existência na América do 

Sul. 

Entrevistador: No CONESUL. 

Sujeito 4: Se a gente for… Tem um documento, um relatório da época da política externa do 

Brasil, da era LULA e de todo o período de Celso Amorim. Tá no site inclusive do 

Ministério (MRE?). São quatro os eixos estratégicos. Um dos eixos é a integração da 

América do Sul, especificamente. Fala em América Latina e do Sul. E coincide com 

a criação da UNASUL, depois da CELAC e a UNILA como uma iniciativa 
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brasileira, já que não houve a universidade do Mercosul, pra tentar, pela educação, 

promover a integração do continente. Então, ela é reflexo de uma política externa do 

Brasil. Isso pra mim tá muito claro e os documentos inicias mostram e a política 

externa, no período do Celso Amorim, especialmente, ela reflete muito essas 

iniciativas de retomada de um processo de integração latino americano com o 

protagonismo brasileiro. Foi o Brasil que possibilitou a criação da UNASUL, foi ele 

o protagonista para criar a CELAC, a Comunidade de Estados da América Latina e 

Caribe. 

Entrevistador: Sim. 

Sujeito 4: Bem, e quando assume a Dilma, ela também tem esta mesma perspectiva, há 

mudanças nesta perspectiva, mas ela ainda segue esta linha. E ela vai dizer que a 

UNILA é o braço acadêmico da CELAC. Porque a lei da criação da UNILA, ela fala 

em Mercosul, ela fala em integração, mas ela chega a citar Mercosul, especialmente 

do Mercosul. Há uma mudança de trajetória, então, quando percebemos que o 

próprio Celso Amorim chama o reitor à época e fala, não, UNILA também tem que 

entrar na América Central e no Caribe e chegar ao México. E quando Dilma assume, 

então, ela vai dizer que nós devemos ser um braço acadêmico da CELAC. Nosso 

desafio é, portanto, todo o continente latino americano, inclusive o Caribe… Por 

favor. 

Entrevistador: Há uma certa complementaridade, do ponto de vista, inclusive, de política 

externa, pensando aí como braços acadêmicos, não é? Da política externa… Entre 

UNILA e UNILAB, não é? 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Poderíamos comentar um pouco sobre isso? 

Sujeito 4: Sim. Dentro desta perspectiva que eu comentei, é forte na política externa recente, 

a cooperação sul-sul. É por isso que o Brasil participa do IBAS, que é a reunião com 

países da África. Faz parte dos BRICS também,. 

Entrevistador: Que é o hemisfério Sul. 

Sujeito 4: Que é o hemisfério Sul e altera também e altera também a geopolítica mundial 

tentando desestabilizar o sistema mundial, aquele tradicional, na perspectiva de 

poder com a Europa e os Estados Unidos. E a América do Sul, ela é importante, 

inclusive, pro Brasil que quer ter um protagonismo maior na agenda mundial, 

porque, enfim, é necessário uma liderança regional também para que se possa ter 
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esse maior protagonismo internacional. O que eu quero dizer é que existe o discurso 

da integração, reconhecidamente na política externa brasileira, ele cumpre duas 

funções: uma que eu poderia chamar de pragmática. O Brasil tem interesses 

soberanos, interesses de um país nas relações internacionais de um sistema-mundo. 

Ele quer participar, entrar no sistema mundial como uma potência. Quer participar do 

grande jogo. 

Entrevistador: Com assento no Conselho (de Segurança). 

Sujeito 4: Quer um assento no Conselho de Segurança. Então, ele tem perspectiva pragmática 

de fazer parte do jogo, como um ator importante da agenda mundial. E a integração é 

importante, porque uma liderança internacional requer uma liderança regional. 

Então, ele está cumprindo uma agenda internacional e, o regionalismo, ele também 

importante para cumprir, e chegar neste objetivo. Há outro (função), que é o 

solidário. Porque dentro desta perspectiva pragmática também se preocupa em 

desenvolvimento social e econômico da região. Porque um país, que em pleno 

desenvolvimento, não pode ignorar seus vizinhos e crescer isoladamente num 

continente que a gente sabe que tem as suas complexidades. O discurso solidário da 

integração, ele é, então, voltado para promover o desenvolvimento social, diminuir a 

vulnerabilidade social nestes países e superar o que nós chamamos de assimetrias 

entre os países. Há um discurso solidário que promove uma outra perspectiva da 

integração que ela é implementada a partir de 2004 no continente latino americano. 

Nós vemos iniciativas novas de integração, que não apenas tem sido mercadológicas 

de integração, que vem voltadas fortemente com o discurso de igualdade social, de 

implementação de políticas para os direitos humanos, de proteção ao trabalho, do 

meio ambiente, da infraestrutura. 

Entrevistador: De segurança hemisférica? 

Sujeito 4: De segurança hemisférica, na tentativa de fortalecer a região, mas sem ignorar que 

o Brasil tem os seus interesses próprios e que também quer cumprir a sua agenda. 

Quer dizer, omitir este lado pragmático também seria um tanto pouco crítico da 

nossa parte. A perspectiva da política (externa) engloba toda esta estratégia. 

Entrevistador: Nestas dimensões todas. 

Sujeito 4: Nestas dimensões todas. E isso tá no discurso oficial do Itamaraty e a gente pode 

diagnosticar que tem esta função. Então, a integração, ela é, tem as duas 

perspectivas, tanto a solidária quanto a pragmática. Por isso que o Mercosul vai ser 
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ampliado, ele vai sofrer alterações e busca incluir uma agenda social muito forte. 

Incluir a participação social e cidadã. As cúpulas sociais foram estabelecidas a partir 

de 2006. E a UNASUL e a CELAC já tem nos seus, a CELAC ainda não está 

institucionalizada. Mas o tratado da UNASUL já é muito diferente do Mercosul, que 

foi criado no ápice do neoliberalismo, na década de 90. Já fala em igualdade, em 

superar a vulnerabilidade, em desenvolvimento social. Coisa que, para aqueles que 

advogam outro tipo de integração, como a Aliança do Pacífico, não vai existir. Então, 

a agenda brasileira é de uma integração solidária também. Ela tenta implementar uma 

integração que chegue no desenvolvimento regional. Um desenvolvimento social e 

não de mercado. 

Entrevistador: Social, sustentável… etc. 

Sujeito 4: Exatamente. 

Entrevistador: Ecologicamente adequado, etc. E tendo em vista que estamos em uma 

instituição, num braço acadêmico da política externa. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Vamos pensar no braço acadêmico. Você entende que “um vir a ser” desta 

política, ou implantação destas instituições como a UNILAB e a UNILA podem 

influir… Pode ser um estabelecimento de uma nova geopolítica do conhecimento? 

Sujeito 4: Esse é um desafio imenso. E eu acredito que é a razão da nossa existência. Não que 

se ignore, porque há uma discussão, às vezes forte aqui dentro, não é, a universidade 

é a pluralidade de pensamento. 

Entrevistador: É a universidade… 

Sujeito 4: É a universidade, mas não que se ignore esta tensão que há entre o conhecimento 

universal produzido em diversos campos do conhecimento, mas que há entre muito 

que hoje que constroem esta universidade, não diria todos, um compromisso com um 

desenvolver de conhecimento autêntico. Um compromisso em desenvolver 

conhecimento autêntico e comprometidos com questões da nossa realidade. E aí é 

uma interpretação minha, talvez até de assimilar o conhecimento universal a partir de 

novas perspectivas. Isso, por exemplo, eu acho que a gente só vai começar a 

conseguir atingir este objetivo com a pós-graduação, quando a gente desenvolver 

melhor a pós-graduação, porque, no âmbito da graduação nós já tentamos estabelecer 

cursos de graduação diferenciados, que tenham um outro tipo de comprometimento. 

Eu vou falar da minha área, por exemplo, as relações internacionais, este é um tipo 
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de curso tipicamente que nasce e que surge de países de língua inglesa. Quer dizer, 

toda a teoria de relações internacionais são todas ou inglesas, ou norte americanas. 

Entrevistador: Yo la conozco un poquito porque soy maestro de un posgrado en historia de 

la (sic) orden internacional. 

Sujeito 4: (risos) Então você sabe bem. 

Entrevistador: Na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 

Sujeito 4: É… Mas o nosso curso ele tem a preocupação… É Relações Internacionais e 

Integração. Então os alunos passam por um estudo, principalmente pelo ciclo latino 

americano, que vou comentar depois, mas também tem como prioridade estudar 

temas e problemáticas especificas do continente latino americano. Isso não significa 

ignorar outras problemáticas. Então, claro que terão professores estudando energia 

ou continente africano, ou os próprios BRICS, como comentei, mas a prioridade, as 

linhas de pesquisa, de investigação não são. Então, já há um perfil diferenciado na 

graduação, mas é a pós-graduação que vai permitir fazer pesquisas mais que tentem 

resolver, ou dar respostas a problemáticas latino-americanas. Bom, vamos pensar na 

questão da infraestrutura da América do Sul. Por exemplo, por que tem um curso de 

engenharia civil de infraestrutura? Qual que foi a ideia inicial? A gente tem que 

analisar como a infraestrutura pode promover a integração, de que como ela pode 

promover esta integração. O curso de engenharia de energias renováveis, todo um 

campo novo de conhecimento que afeta diretamente o nosso continente, a produção 

de energia. 

Entrevistador: E permite utilizar o potencial que nós temos. 

Sujeito 4: Exatamente. 

Entrevistador: Nós temos um potencial, a América Latina como um todo. 

Sujeito 4: Bom, potencial nós sabemos que é, em termos de ambiente, de riqueza é 

espetacular. O curso de Geografia, o curso de História, a Antropologia, todos tem um 

perfil diferenciado. Com esta preocupação de estar respondendo, pelo menos 

próximo de uma problemática, de uma análise, de interesses em temas latino 

americanos. Sem ignorar, quer dizer, a gente não inventar a roda. Não vamos partir 

do zero tanto em estudos de integração quanto em estudos de todas as áreas do 

conhecimento. Agora é dar importância, é prestigiar temas que são marginalizados 

em outras instituições. Por isso que é uma universidade temática. 
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Entrevistador: Isso significa, então, um certo embate epistemológico, ou pelo menos a 

construção de uma outra epistemologia, só para usar os termos de Boaventura (de 

Sousa Santos). 

Sujeito 4: Do Sul. 

Entrevistador: Epistemologias do Sul e tal… Que, diga-se de passagem, também é um tema 

e uma concepção do meu orientador do mestrado, na geopolítica lá da USP, André 

Martin, que fala também em geopolítica do Sul. Já escreveu sobre isso também. Mas 

isso implica, então, correlatamente àquela ideia que discutimos agora há pouco, uma 

nova geopolítica do conhecimento significa a possibilidade de construção de outros 

modos de ciência, digamos assim, outras perspectivas de ciência, que sejam inclusive 

incorporadoras de outros saberes. 

Sujeito 4: Exato. 

Entrevistador: Não só os saberes formalizados com base no discurso científico. 

Sujeito 4: Exato. 

Entrevistador: Como é que você vê essa… 

Sujeito 4: É… Por isso que um dos princípios da UNILA é… Tanto que temos este 

compromisso, né? Este desafio… Eu chamo de desafio, mas um compromisso. Que a 

interdisciplinaridade é um princípio estruturante da nossa instituição. Depois eu 

chego à questão de outros conhecimentos, mas a interdisciplinaridade ela foi, desde o 

início, um critério já como um pressuposto. 

Entrevistador: Estruturante. 

Sujeito 4: Estruturante da universidade. Como alcançar é o nosso grande desafio, porque toda 

a estrutura institucional de UNILA ela foi pautada na interdisciplinaridade. Não há 

como nas outras federais, não há departamentos na UNILA. Não existem faculdades, 

não há especialização do conhecimento. A tentativa é inversa. Por isso que nós temos 

os centros interdisciplinares. Eu diria, que o coração da UNILA, com base nos seus 

documentos, estatutos regimentos e documentos iniciais. O coração, a potência da 

UNILA está em seus centros interdisciplinares. Esses centros congregam cursos de 

graduação. Diversos cursos que tentam implementar os seus currículos e programas 

de forma conjunta. Então, existe o centro de economia, ciência política, sociologia e 

relações internacionais. 

Entrevistador: Três. 



202 
 

 
 

Sujeito 4: É são três… A ciência política e a sociologia é um curso, uma carreira única. Elas 

tentam se integrar. Integrar os currículos pra, enfim, facilitar o ensino de forma 

conjugada. Os centros interdisciplinares buscam conjugar as possibilidades de 

ensino. O estudante vai se formar em RI, em economia e ciência política, mas a 

formação dele vai estar conjugada, junto com estas três áreas. 

Entrevistador: Desculpe, retomando, o estudante ele vai atuar, enfim… 

Sujeito 4: Entrar num curso, entrar numa carreira. 

Entrevistador: Entrar num curso que inclui economia, sociologia e política? Foi isso que 

você falou? 

Sujeito 4: Não, é um pouquinho diferente. Ele entra num curso que tem a sua grade comum, a 

sua grade curricular, mas que ele vai poder cumprir esta grade também tendo uma 

formação em cursos próximos, tendo disciplinas de outras carreiras também. Então 

elas se conjugam também. Os currículos também devem se conjugar. A gente não 

conseguiu uma conjugação ainda muito perfeita. Quer dizer, a gente está construindo 

ainda esta tentativa de conjugação entre as grades curriculares. Mas não é um 

denominador fácil de se construir. 

Entrevistador: Desculpe interromper, mas alguns aspectos é importante a gente precisar para 

a nossa pesquisa… 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Para o âmbito da nossa pesquisa, especialmente para a pesquisa da Suelen 

que vai recorrer, que o objeto é de epistemologias e tal… O estudante daqui faz 

crédito, não é? 

Sujeito 4: Faz. 

Entrevistador: Ele vai escolhendo. 

Sujeito 4: Faz. 

Entrevistador: E ele entra numa carreira, num campo? 

Sujeito 4: Sim. Ele entra num curso de história e ele tem uma grade obrigatória para fechar 

este curso, como toda universidade tem. 

Entrevistador: É. 

Sujeito 4: Dentro desta grade obrigatória ele tem o ciclo comum de estudos, que todos os 

alunos têm que fazer na UNILA. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. 

Entrevistador: São três eixos. 
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Sujeito 4: São três eixos: América Latina, metodologia e línguas. E as disciplinas obrigatórias 

e as optativas de seu curso. Dentre estas disciplinas, algumas delas ele vai poder 

cursar conjuntamente ou em outros, principalmente disciplinas em seu centro 

interdisciplinar. Então, há uma conjugação de possibilidades de formação que ele 

obtenha disciplinas em outros cursos também que formam parte do seu centro e até 

em disciplinas de outros institutos. 

Entrevistador: Então, mas aí quando ele se forma, ele entra numa carreira “x”. Ele vai 

cumprindo, ele entrou em história, ela vai cumprindo os créditos obrigatórios, os de 

ciclo comum, etc. Ele já está apto, ele cumpriu os créditos necessários para se formar 

historiador. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Ele pode continuar na instituição e fazer alguns cursos livremente, vai 

escolhendo, selecionando, fazer cursos na área de sociologia, ciência política, etc. de 

relações internacionais e adquirir. 

Sujeito 4: Outro título. 

Entrevistador: Em torno de dois anos. 

Sujeito 4: Não. 

Entrevistador: Talvez mais um. 

Sujeito 4: Não tem essa previsão. 

Entrevistador: Não, ele teria que fazer um outro vestibular. 

Sujeito 4: Teria que fazer. 

Entrevistador: Enfim, um outro ingresso. 

Sujeito 4: Hoje ainda não tem, o que se chama de bi titulação. Por exemplo, poder sair com 

duas formações. Na UNILA ainda não tem este tipo de possibilidade. Não foi 

discutida esta possibilidade. Se aventou em algumas discussões, mas ela não foi 

implementada. Há um nível de interdisciplinaridade na graduação que eu acho que a 

gente não cumpre a interdisciplinaridade porque ela é uma tentativa de uma 

formação mais completa e menos especializada. Mas não significa que ela consiga se 

desvincular da sua formação disciplinar. 

Entrevistador: Mais extensa e menos intensa. 

Sujeito 4: Exatamente… a professora Maria Adélia falava muito de que não há 

interdisciplinaridade sem disciplinaridade. Você não pode… 

Entrevistador: Você entre… 
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Sujeito 4: É… Exatamente. Então, aí respondendo a tua pergunta inicial. Bom, outra 

epistemologia. No atual nível de desenvolvimento institucional, esta outra 

epistemologia tem se traduzido um pouco na tentativa de se implementar a 

interdisciplinaridade. Prestigiar outros saberes que não os tradicionais. Nós ainda não 

alcançamos isso, porque, pra mim, depende do desenvolvimento da pós-graduação. 

No meu entendimento, só vai começar a construir ou implementar novas formas 

epistemológicas com o desenvolvimento da pós-graduação porque é ali onde você 

tem espaço para eleger sua metodologia de pesquisa, de produção de conhecimento. 

Entrevistador: Aprofundar pesquisa, em buscar novos objetos de estudo, novos discursos. 

Sujeito 4: É… Agora há um dado interessante nisso que pra vocês talvez seja importante. 

Terão vinte e cinco novos cursos na UNILA, agora. Em 2015 são mais vinte e cinco 

novos cursos de graduação, que inclui medicina. Entre estes vinte e quatro cursos de 

graduação há um curso…, em que se privilegiou as licenciaturas, há um curso de 

educação indígena. Proposto pelo nosso instituto, que é o instituto de economia, 

ciência política e relações internacionais. Esse curso de licenciatura, talvez nos 

ensine muito desta nova epistemologia que estamos comentando aqui. Porque, aí 

sim, a tratativa talvez tenha que ser bastante diferenciada dos outros cursos de 

graduação. Quer dizer, como ele vai se adaptar é o nosso grande interesse. Nós temos 

um professor aqui, que é diretor de um instituto, até indico que vocês falem com ele. 

Entrevistador: Do instituto do IMEA. 

Sujeito 4: Não, do ILAESP ???, que é o Pablo Félix, ele é argentino e é quem propôs este 

curso. E é ele uma pessoa fundamental que vocês têm… 

Entrevistador: Já li alguma coisa dele… artigo… 

Sujeito 4: Félix, Pablo e aí eu ia dizendo, pra completar, voltando então à questão da 

epistemologia, eu acho que a gente está devendo essa… e as discussões iniciais, elas 

giraram muito em torno da metodologia de solução de problemas. As discussões 

iniciais lá do grupo dos dez primeiros professores, de tutorias individuais de 

estudantes, de uma metodologia de solução de problemas, de tutorias individuais, de 

tentar superar aquela formação clássica em sala de aula, onde o professor é o… 

Entrevistador: Trabalha monitorias também. 

Sujeito 4: Trabalha monitorias. 

Entrevistador: Tá no projeto. 
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Sujeito 4: Deixar o aluno mais protagonista do processo de conhecimento, mas que nesse 

avanço em consolidar, em se implementar, se acabou deixando de lado. Então, eu sou 

testemunha disso, houve uma tentativa de uma implementação de uma metodologia 

diferenciada lá no grupo dos dez junto com a comissão de implementação. 

Entrevistador: Uma metodologia bem em cima. 

Sujeito 4: Bem em cima, baseada na solução de problemas e que não foi possível de 

implementar porque novas situações surgiram, necessidade de criar os cursos, etc. 

acabou não se dando. Então as tutorias não foram implementadas, deixei de ouvir as 

questões das tutorias, isso é uma pena e não foi colocado pra frente esta nova… 

realmente não foi implementado, não se implementou na graduação. 

Entrevistador: No documento de vocês se dava uma importância vital à tutoria, até no 

sentido de dizer, isso me chama muito a atenção, você falou nisso e você me 

despertou, não sei se vou achar aqui e agora, mas também não vou ficar perdendo 

tempo com isso… Mas chamou muita atenção… eu vou até ler um pedacinho que é 

ponto 4.14, articulação ensino, pesquisa e extensão: o desenvolvimento de programa 

de educação tutorial que, na sua essência, entre outras coisas aqui visam a integração 

de ensino e pesquisa. Neste sentido, as atividades curriculares e extracurriculares 

estão comprometidas com análises e interpretações, e buscas de soluções para 

problemas latino americanos e caribenhos. 

Sujeito 4: Esse é o PDI, não é? 

Entrevistador: Sim. Então, dava-se uma importância vital à tutoria, entendendo a tutoria ou o 

expediente da tutoria como algo que permitiria de fato, na prática a 

indissociabilidade, a integração. Que é uma diretriz institucional, uma diretriz de 

política educacional para todas as universidades que trabalham sob o princípio da 

indissociabilidade. Então o que está me relatando aqui é da dificuldade de vocês 

alguma coisa nova também em torno dessa… De fazer valer este princípio. 

Sujeito 4: Exato. 

Entrevistador: Porque a gente sabe que mesmo que vija (?) este princípio, a gente percebe 

nas universidades, eu estudei numa escola pública, conheço porque, enfim, mas é 

tudo nas caixinhas ainda, não é? 

Sujeito 4: É. 

Entrevistador: Mesmo aqui há ainda uma tendência, as caixinhas ainda se mantêm… 

Sujeito 4: Se mantêm. 
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Entrevistador: Porque há uma dificuldade de você, no institucional, na armação 

institucional, no organograma, você estabelecer estes fluxos. As coisas acabam se 

burocratizando, olha, o pró-reitor de relações internacionais vai cuidar de relações 

internacionais, o de extensão de extensão, pesquisa de pesquisa você está me 

relatando tentativas de vencer essa… Esses descaminhos. 

Sujeito 4: E o curioso porque o PDI é um documento até recente. Agora nos documentos 

daquele “UNILA em construção”, nas discussões iniciais e até nas atas de reuniões 

da comissão de implantação está muito presente a discussão desta nova metodologia 

e a tutoria para superar aquilo que você disse. E a tutoria seria um atendimento 

especializado do aluno também. E um compromisso do professor com o estudante… 

E que lamentavelmente se perdeu. O curioso é que… 

Entrevistador: O contrato acadêmico. 

Sujeito 4: Impressionante, né? 

Entrevistador: Sim. 

Sujeito 4: Primeiro porque nós temos professores muito jovens, que se a gente for ver o perfil 

do corpo docente da UNILA, é de professores jovens tanto que você vê pró-reitores 

jovens, diretores jovens, professores jovens, mas que já vem incorporado com uma 

formação tradicional. Então nós temos também resistência já de uma implementação 

de um outro projeto. É impressionante como a gente foi, e aí toda a implementação 

de todo projeto sempre sofre desvios, não é? Porque os princípios estão longe da 

implementação. E isso eu acho terrível ter que reconhecer. Mas, de fato, a gente 

vem… vem pessoas com resistências, formações e elas tentam sempre se adequar 

aquilo que elas já conhecem, porque é a segurança que ela tem de atuar ali. É muito 

difícil fazer com que a comunidade acadêmica entenda a importância dos centros 

interdisciplinares, por exemplo. Houve uma resistência inicial, não queriam aceitar 

na hora de aprovar o regimento. Grande parte dos professores foram contrários a esta 

ideia de interdisciplinaridade, dos centros. E agora a gente tem uma estrutura 

institucional que está difícil de executar, porque ela está fortemente pautada nos 

centros, como já disse, mas existem os institutos. São quatro institutos e cada um tem 

dois centros interdisciplinares. No mínimo vai ter dois, pode até mais. E há uma 

sobreposição de um pouco de funções entre os centros, institutos e a coordenação de 

cursos. No meu entendimento, porque eu fui formada na comissão de implantação, 

então eu sou a pessoa que traduzo um pouco aquele projeto inicial, é que a gente não 
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deveria ter os institutos. Tem os centros e… sem sobreposição de funções. E os 

professores não seriam do curso A, B, C ou D. Eles são dos centros 

interdisciplinares. Ele tem que se sentir um pouco mais amplo do que nas caixinhas 

que ele está acostumado. 

Entrevistador: Ter o centro, isto implicaria também em não ter as coordenações de curso ou 

as coordenações teriam um papel ainda mais fundamental. 

Sujeito 4: Inicialmente, não era para existir coordenação de curso. O projeto inicial era que 

tivessem centros sem coordenadores de curso. Qual foi o argumento que venceu? 

Porque, para reconhecimento no MEC, precisa ter coordenador de curso (risos) e aí 

ele se impõe como uma obrigação. Quer dizer, também a legislação brasileira, isso 

tem que ser dito. 

Entrevistador: É isso que eu ia falar. 

Sujeito 4: A legislação brasileira é o nosso grande empecilho para fazer uma universidade 

diferente, inclusive com vocação internacional. 

Entrevistador: Não tenho dúvidas. 

Sujeito 4: Primeiro, ela tem impactos sobre a vinda de estrangeiros. Como que eu faço uma 

universidade de integração sem diversidade? Esse é o nosso principal desafio hoje na 

UNILA e eu tenho que ter professores de outros países. Eu não posso ter uma 

universidade de integração brasileira, que é o Brasil ensinando o que é integração 

para a América Latina. Isso seria um equívoco de saída. Mas, para contratar 

professores estrangeiros é uma dificuldade imensa. Hoje a lei exige o doutorado para 

entrar na carreira docente. Não é uma regra da América Latina. O Brasil é que mais 

tem. 

Entrevistador: Quem mais produz doutores somos nós… 

Sujeito 4: Somos nós. Agora, não é regra do Paraguai. Nós precisamos de professores 

paraguaios. Paraguai tá aqui do lado. Então, a diversidade, hoje, manter esta 

diversidade na nossa instituição, pelo menos na minha área, porque esse reflexo é 

muito grande na minha área, ela é o principal desafio. Se a gente não mantiver a 

diversidade, essa não vai ser uma universidade de integração. Ela pode ser qualquer 

outra coisa, menos uma universidade de integração. 

Entrevistador: Em relação à legislação brasileira, especialmente no que diz respeito à 

contratação de docentes, a UNILA como todas as outras universidades brasileiras do 



208 
 

 
 

sistema nacional estão obrigadas a um processo de seleção de professores 

absolutamente igual, uniforme. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: No país inteiro. Isso também acontece na UNILA? Não há nenhum regime 

especial de contratação ou de processo seletivo diferenciado. 

Sujeito 4: Tem, tem, eu diria que… 

Entrevistador: De docentes que… 

Sujeito 4: De docentes. Bom de concurso de efetivos, como em qualquer federal, aberto aos 

estrangeiros e tem professores visitantes, exclusivamente para estrangeiros. Então 

nós fizemos uma chamada agora em janeiro deste ano, pra trinta professores 

estrangeiros, pra várias áreas do conhecimento que eles podem ficar, como visitante, 

de um a quatro anos na instituição. Só que tem que ter doutorado, no mínimo dois 

anos de doutorado, porque é o que a lei exige. Então preenchemos, devemos ter 

agora quarenta professores estrangeiros visitantes na instituição. Fora os estrangeiros 

que vem e fazem o concurso. Agora, é muito difícil que um doutor no México venha 

fazer um concurso presencial na UNILA para efetivo em Foz do Iguaçu, uma cidade 

cara, etc. sendo submetido a um sistema em que não está acostumado. Porque nosso 

concurso público, nossa legislação brasileira, o brasileiro conhece as etapas, sabe o 

que tem que fazer. O estrangeiro chega e não sabe o que fazer, ele não entende da 

legislação. Deveria ter um regime diferenciado. A UNILA e a UNILAB deveriam ter 

um regime diferenciado. Uma lei especial. A lei da UNILA não dá as suas 

especificidades. Mas deveria ter uma legislação especial que contemplasse nossa 

possibilidade de atuação na fronteira, porque a lei também é restritiva. A vinda de 

estrangeiros, a facilitação de vinda de professores estrangeiros, a relativização de 

reconhecimento de diplomas destes estrangeiros porque o mexicano vem, faz o 

concurso e é aprovado, mas o título dele não é revalidado no Brasil. E ele tem dois 

anos para revalidar no Brasil. E se ele não consegue? Então não é um problema de 

revalidação de títulos também? Todos esses problemas dificultam a vinda e a 

permanência aqui na nossa instituição. 

Entrevistador: Mas quando se monta um edital… O edital é mais ou menos engessado… 

Sujeito 4: É… 

Entrevistador: Você contrata um… Há certa flexibilidade? Mas, em geral, o edital vai pedir 

a você… O edital brasileiro, do sistema nacional… Vai pedir à você a formação na 
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área “x”, com mestrado na área “x”, doutorado na área “x”, geralmente verticalizado, 

não é? 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Aprofundando a formação, especializando e tal… Ali não é possível, você, 

internamente aqui, por iniciativa da própria instituição, você trabalhar com critérios 

do tipo… vou dar um exemplo, desculpe… 

Sujeito 4: Não, não. 

Entrevistador: A prepotência… Eu tenho a formação em Ciências Sociais, mestrado em 

Geografia Humana e doutorado em Educação. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Eu, particularmente, acho ótimo isso. 

Sujeito 4: Aham, aham (risos). 

Entrevistador: (risos) Não é… Mas, pro concurso público, não é bom. 

Sujeito 4: É. 

Entrevistador: Há como trabalhar? Tem alguma flexibilidade nessa linha. 

Sujeito 4: Tem. 

Entrevistador: Pra poder se adequar ao projeto UNILA? 

Sujeito 4: Tem, acho que tem duas possibilidades dentro desse engessamento que a lei faz… 

Verticalizado. Primeiro, é colocar os “afins”, então os concursos da UNILA, em 

geral colocam a área “tal”, ou a áreas afins. Isso dá uma… já amplia muito a 

possibilidade de formação. E o segundo é que… ao invés de… nós temos cinco 

etapas. Tem uma etapa que é avaliação curricular, em geral nos concursos, não é? 

Fazer um memorial da tua história acadêmica. Nós não exigimos este memorial. O 

que nós exigimos é uma proposta de atuação acadêmica na UNILA. E essa proposta 

de atuação é pra, exatamente, a gente verificar a afinidade do professor com relação 

ao projeto. Então ele vai dizer como é que vai atuar na UNILA, a partir dos seus 

princípios tanto na área de ensino, pesquisa e extensão. Então nós mudamos, ao invés 

de defender o passado, o candidato defende o futuro porque ele tem que mostrar uma 

afinidade com os princípios da nossa instituição. Isso facilita um pouco, não é? Dá 

uma margem maior… Agora… ainda assim é difícil, dependendo da área de 

conhecimento ele vai entrar… Porque em outras universidades, se pede um professor 

pra uma disciplina. 

Entrevistador: É. 
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Sujeito 4: Na faculdade de Direito, o cara entra lá na disciplina Direito Internacional Público. 

Entrevistador: Lógico. 

Sujeito 4: E ele vai ficar a vida inteira dando aula naquela disciplina. Aqui não. É uma área 

um pouquinho mais ampla e ele será aproveitado de forma uma pouco mais ampla 

também. 

Entrevistador: Porque isso, na verdade, é uma maneira de se retomar cátedra. 

Sujeito 4: Totalmente, totalmente. 

Entrevistador: É de uma ignorância… Nem em Córdoba nós chegamos ainda. 

Sujeito 4: Exatamente, nem em Córdoba (risos)… Só pra exemplificar, eu entrei porque… 

Vim como visitante e entrei no primeiro concurso como efetiva. Eu entrei para 

Relações Internacionais e o meu concurso foi para Relações Internacionais, o que é 

extremamente curioso por que não havia uma delimitação de disciplinas no meu 

concurso. Agora já há mais uma delimitação. É política externa, política externa na 

América Latina, tem teoria das Relações (Internacionais) e América Latina. A gente 

tenta deixar mais amplo para permitir… Os nossos tipos de pós-graduação também 

vão ser interdisciplinares. Então, os professores que a UNILA formar vão ter 

dificuldades em ingressar em outras universidades. Exatamente por falta de 

especialização. Mas o que pra nós é um privilégio. 

Edu: (risos). 

Sujeito 4: (risos). 

Entrevistador: Mas pensemos nos alunos com esta mesma questão. Quer dizer, nos egressos. 

Se eu dou aqui uma formação interdisciplinar, que procura vencer as barreiras, 

fragmentadas do conhecimento, etc. e tal… Este estudante vai pro mercado, ele vai 

pro mercado de trabalho. Acadêmico ou o que for, profissional, específico e tal… É 

possível prever que encontrará também dificuldades de encaixe, não é? 

Sujeito 4: Certo. 

Entrevistador: E a mesma questão, que pediria pra você comentar, eu estenderia pra esse 

esforço que vocês vão fazer agora. Vocês vão criar várias licenciaturas e a área de 

Educação é muito complicada, de formação de professores, ao mesmo tempo tem 

uma necessidade muito grande de professores, especificamente em algumas áreas, 

ainda mais… Mas a formação é uma formação de três anos para você formar um 

professor de Matemática, três anos pra você formar um professor de Física, professor 
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de Biologia, professor de Química, nas áreas onde há mais buracos. Professores de 

Sociologia, por incrível que pareça, tem esse buraco no Ensino Médio. 

Sujeito 4: Hum. Hum. 

Entrevistador: Não entendo por que tem tanto sociólogo (risos). 

Sujeito 4: (risos). 

Entrevistador: Isso é um caso a parte, eu queria estudar isto, porque sou sociólogo… mas 

enfim… Então você vai ter as licenciaturas e, pelo o que eu consegui perceber, talvez 

eu esteja enganado, eu pediria para você me esclarecer, vão ser mais ou menos 

tradicionais as licenciaturas. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Não é? De formar o professor para aquela disciplina. Você tem uma 

licenciatura, pelo menos de início, que é de Ciências da Natureza ou de qual que é 

mesmo…? 

Sujeito 4: É de Ciências da natureza. 

Entrevistador: É isso, né? Bom, eu entendo que, um cara das Ciências da Natureza, ele vai 

ser professor de Ciências da Natureza. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Então ele pode ser um professor de Física, de Química. 

Sujeito 4: Química. 

Entrevistador: De Biologia, que eu acho fantástico, fundamental e necessário. Pra gente 

romper… É uma outra visão, inclusive epistemológica,. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Uma outra visão sobre produção do conhecimento, uma visão interdisciplinar, 

inclusive. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: Mas parece que aqui vocês já estão agregando, não é? 

Sujeito 4: Sei. 

Entrevistador: Ou “arregando” mesmo… 

Sujeito 4: (risos) Acho que mais do segundo que do primeiro. 

Entrevistador: É mais do segundo, né? 

Sujeito 4: É. 

Entrevistador: Vocês já vão criar as licenciaturas, na verdade, superespecíficas, não é isso? 
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Sujeito 4: É, aconteceu isso. Bom, houve uma mudança de gestão também, na reitoria. A 

primeira gestão foi a gestão da comissão de implantação. 

Entrevistador: Que já era o Hélgio (primeiro reitor). 

Sujeito 4: Que era o Hélgio e ele tinha muita clareza sobre isso e ele era um grande defensor 

de não colocar licenciaturas na UNILA. Eu ouvi esse discurso, eu presenciei 

milhares de vezes. De que a UNILA não poderia ter licenciatura, etc. Ele disse que 

era uma determinação do MEC, mas acho que era uma interpretação dele do que o 

MEC dizia. E a licenciatura de Ciências da Natureza, ela só se deu na gestão dele 

porque ela teve esta proposição diferenciada. Que era uma formação que ia permitir 

sair professor de química, biologia e física. Só que este curso não foi aceito pelos 

professores. Curioso isso, ele não foi… não houve uma… a universidade não 

abraçou o curso. Então ele teve dificuldade em se implementar. Por várias razões que 

eu acho que não merecem destaque aqui. 

Entrevistador: Mas nós vamos pesquisar estas razões depois, pode deixar que… 

Sujeito 4: (risos) Depois vocês podem falar com as pessoas da área… Bom, quando a nova 

gestão chegou, nós descobrimos que houve um pacto entre a gestão anterior com o 

MEC sobre quais os cursos que deveríamos ter. e nesse pacto, as licenciaturas 

estavam lá presentes, fortemente presentes. E aí se descobriu que teríamos que 

cumprir o pacto negociado com o MEC. Bom, as licenciaturas vêm de forma 

especializada, então saíram daquela ideia inicial e começaram a se especializar. E o 

grande problema disso é que nós temos um reflexo de mercado não só pro Brasil 

como pros países latino americanos. Cuja formação é totalmente diferente. Olha, é 

muito complexo. Porque, veja, nós teríamos que um programa, um currículo, mais 

uniforme também pensando numa uniformidade com países de onde são 

provenientes nossos estudantes. 

Entrevistador: É. 

Sujeito 4: Porque eles vão voltar, vão ter que revalidar este título e eles vão ter que passar por 

uma complementação deste conhecimento. O que é extremamente preocupante, 

porque nós temos revalidação automática. Então, não há hoje uma equalização entre, 

não só o programa das licenciaturas, mas de todos os nossos cursos, como nos cursos 

que existem, por exemplo, em outros países latino-americanos. Nós não chegamos 

nesta etapa ainda. Nós não vencemos nem as divergências nacionais. Não 
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conseguimos incorporar ainda as disfunções que são internacionais da… E isso vem 

me preocupando. 

Entrevistador: Não há condições… Por exemplo, assim… Obviamente isso teria que haver 

um… Voltando ao caso das licenciaturas. Pra mim isso é candente, é fundamental… 

A gente vai continuar errando nisso. 

Sujeito 4: É. 

Entrevistador: Veja, nós temos necessidade de formação de professores… e não adianta ficar 

formando professores nesse modelo que já se tornou clássico, hoje a situação, a gente 

tava comentando isso outro dia, a gente discute isso bastante lá no PPGE. A 

tendência, qual tem sido? Os professores são formados em instituições privadas que, 

a rigor, não têm lá uma grande qualidade, trabalham no mínimo… O que é 

necessário… a lei diz isso e vamos fazer isso e boa. 

Sujeito 4: Aham. 

Entrevistador: Para um curso de três anos. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: E forma. Em três anos não forma um professor de Matemática, que tenha a 

especialização técnica mínima em Matemática e que tenha capacitação como 

docente. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: E o pior foi com a Pedagogia. Ela foi transformada também em uma 

licenciatura, desde 2006 pra cá. Pra formar professores para a Educação Infantil e 

dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental I. É absolutamente insuficiente, 

pronto. Agora, não dá pra inovar, no sentido de fazer uma licenciatura como Ciências 

da Natureza, por exemplo, porque, depois, quando o cara vai buscar, o egresso, vai lá 

fazer o concurso é exigido dele uma especialização em licenciatura “tal”. 

Sujeito 4: Exato! 

Entrevistador: Então, aí teria que haver uma conversa entre o sistema nacional de educação 

superior e os subsistemas estaduais, enfim, municipais. 

Sujeito 4: Não, e contemplando inclusive a nossa realidade que é latino americana. Eu acho 

que a UNILA vai promover algumas mudanças tanto no âmbito nacional… ela vai 

começar a pressionar pra algumas mudanças dentro deste contexto, tanto no âmbito 

nacional, quanto no âmbito regional latino americano. Porque, a partir das nossas 

demandas, que algumas alterações terão que ser realizadas. Quando eu falei de uma 
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legislação especial, Olha, se a gente quiser implementar um projeto dessa 

envergadura, algumas diferenciações vamos ter que ter. Porque esse engessamento 

nos leva sempre a estar vinculado àquela formação tradicional. 

Entrevistador: É repetir o mesmo… 

Sujeito 4: É repetir o mesmo e nós estamos sujeitos a uma legislação que nos impõem a esta 

realidade. Então, talvez a UNILA e a UNILAB comecem a pressionar pro 

reconhecimento mútuo de títulos, no âmbito do Mercosul, pra uma equalização de 

formação. A nossa saída da a revalidação, porque isso é uma questão interestatal, por 

exemplo, para reconhecer títulos da Argentina ou do Chile é um tratado que o Brasil 

tem que fazer com o país. Então,. 

Entrevistador: É bilateral porque no âmbito do Mercosul não há… 

Sujeito 4: Existe o Mercosul educacional que é… E está bastante desenvolvido, é interessante 

isso. O Mercosul educacional ele estabelece, uma de suas ações, um selo Mercosul. 

O selo, pra algumas áreas do conhecimento, é onde ele vai estabelecer critério de 

qualidade. Então ele vai dizer que esta universidade tem qualidade nos países do 

Mercosul. 

Entrevistador: É o Qualis deles. 

Sujeito 4: É o Qualis Mercosul e é uma tentativa já de conhecimento mútuo dos currículos 

pra preparar a comunidade acadêmica para um futuro reconhecimento automático. 

Agora, o processo é longo, lento e complexo, porque as pessoas têm resistência em 

reconhecer porque há reserva de mercado. E por que começou nas áreas 

tecnológicas? Porque é onde há mais defesas de seus interesses e reserva de mercado. 

Então a engenharia, a agronomia, são cursos que as pessoas têm resistência em 

reconhecer o título da Argentina, do Uruguai porque eles têm medo que venham aqui 

atuar e vai ocupar postos de trabalho. O processo é longo, lento… agora, a UNILA e 

a UNILAB elas podem o critério. 

Entrevistador: Agentes. 

Sujeito 4: Catalisador. Olha, está saindo um monte de aluno formado aqui. Ou a gente tem 

uma ação de reconhecer este título, ou não vá pra frente o processo de integração. E 

aí você falou lá do protocolo de… a União Europeia impôs, o título europeu é de 

cima pra baixo. É um tratado geral que mudou todo o sistema superior de ensino, 

padronizou, fez um corte de cima pra baixo. E produziu a privatização. 

Entrevistador: É então (risos). 
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Sujeito 4: (risos). 

Entrevistador: Bom, enfim, deixa eu voltar aqui só num… Nós estamos falando de 

egressos… eu queria fazer uma questão aqui sobre os ingressos. Na dificuldade 

também dos ingressos. Quando eu falo da dificuldade eu estou preocupado com a 

seguinte dificuldade: cada país tem lá sua estruturação da escola básica, do ponto de 

vista programático, do ponto de vista curricular e tal. Que conhecimento, que áreas, 

etc. Não há uma uniformidade, certo? Então, um menino que vem da Argentina, do 

Uruguai, Paraguai, enfim, de outros países da América do Sul, cada um carrega 

especificidades de formação. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Que, pra alguns facilita a entrada dos cursos brasileiros da UNILA e da 

UNILAB, que seja, e pra uns dificulta. Então, por exemplo, o Elias estava contando 

par gente ontem do pessoal do Peru. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: São selecionados alguns caras que fazem liceu. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: E que tem uma certa especialização, ou pelo menos uma propedêutica, na 

área das engenharias e tal… E eles, já no primeiro ano, procuraram o Elias, fazer 

uma queixa. Qual era a queixa? A queixa era, “ah, o curso é muito fraco.” Quer 

dizer, estão pedindo pra gente cálculo, não vou saber dizer, cálculo integral ou 

cálculo diferencial, eu não sei. 

Sujeito 4: Cálculo. 

Entrevistador: Coisa que a gente, puxa, nós tivemos no Ensino Médio, e que, aqui, não. 

Imagino, não sei, se na Argentina, no Uruguai, qual é a realidade… Como equalizar 

também estas diferenças dos ingressantes. Desse repertório, desse “background” da 

formação básica? Esse é um outro desafio meio pesado. 

Sujeito 4: E a formação, às vezes, a diferença de formação é abissal. A diferença de 

formação. E eu não diria que é por nacionalidade não. Porque se a gente estabelece 

por nacionalidade, já começa a criar estereótipo… Ah, a nacionalidade “tal” vai 

melhor. São características, às vezes, pessoais. O Brasil, mesmo, tem uma 

diversidade imensa de formação. Nós temos alunos do Norte, do Nordeste, de várias 

regiões, e também entre eles uma diferença muito grande de formação. 
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Entrevistador: Mas eles… Desculpa… Mas é que há, de qualquer maneira, no território 

nacional, há um currículo nacional. 

Sujeito 4: Sim. 

Entrevistador: É um pouco este aspecto que estou… 

Sujeito 4: Ok. 

Entrevistador: Um repertório… 

Sujeito 4: Também… mas o que é mais forte para nós, a seleção do alunos estrangeiros, por 

exemplo, ela privilegia alunos com uma vulnerabilidade sócio econômica. Então tem 

a questão da formação de currículo, mas mais do que isso, tem uma questão de 

formação cultural e social. E aí ela se potencializa. Isso que você está dizendo, vem 

potencializado. Nós temos estudantes que falam línguas indígenas, que falam melhor 

que o espanhol. Nós temos estudantes na UNILA que não falam bem, nem o 

espanhol. Então, a nossa realidade está além da formação curricular. Ela está numa 

formação educacional como um todo. Geral, de formação educacional. E vem com 

estas disparidades. O desafio do professor é imenso. Pela língua, pela diferença 

cultural e pela diferença de formação. É imenso. Dar aula na UNILA é um grande 

desafio, porque você tem uma turma tão diversa que você tem que estabelecer uma 

linha mínima, onde você flutua de acordo com a possibilidade da turma. Então você 

pode avançar a mais, porque sentiu um respaldo que te permite avançar mais, ou 

você tem que voltar porque está muito aquém da tua responsabilidade. Tem que 

haver um desenvolvimento de uma política institucional para isso porque, de fato, 

tem alunos que chegam sem condições de acompanhar, minimamente o ciclo 

comum, as disciplinas elementares do curso… Agora, se nós queremos ser uma 

universidade com um perfil popular, nós temos que lidar com esta realidade, não 

suprimi-la. 

Entrevistador: Estava esperando esta palavra. Não fiz uma questão específica sobre essa 

palavra. 

Sujeito 4: Aham. 

Entrevistador: Mas estava esperando. Você entende que a UNILA, mesmo que ela não se 

declare, assim como a UFFS faz, ela declara no seu documento de implantação, de 

criação, que está constituindo uma universidade popular. A UNILA não o faz, nem a 

UNILAB, mas de todo modo você entende que… vocês estão construindo aqui uma 

universidade popular e, usar esta expressão ajuda ou atrapalha? 
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Sujeito 4: É, de fato, eu nunca, durante todo o meu período de UNILA, desses cinco anos, 

acompanhando todas as discussões, em nenhum momento se colocou esse termo 

universidade popular. Eu acho que muito pela formação do primeiro reitor, o 

professor Éldio, que tinha uma outra visão da Educação Superior. Agora, o que eu 

posso dizer é que, há um comprometimento, essa palavra, eu estou reforçando ela, 

com setores que não são privilegiados em outras universidades. É por isso que, de 

início, nós tínhamos uma assistência estudantil quase que de cem por cento. É por 

isso que se pensou, de início, em cursos integrais na UNILA. Se possui cursos de 

mais de um turno. Todos os cursos da graduação deveriam ser integrais. Porque nós 

queríamos tirar lá, do interior da Bolívia, do interior do Peru, do interior da 

Venezuela, não das pessoas das capitais, inclusive o processo seletivo dos 

estrangeiros privilegiava não os das capitais, mas estudantes do interior, do 

paraguaio, pessoas que estão mesmo em situação de exclusão social. Isso estava 

muito claro pra mim, quando se pensou em fazer e trazer estudantes com este perfil. 

Então nós temos um primeiro grupo com um perfil de maior vulnerabilidade sócio 

econômica. O que acontece, num segundo momento, o nosso orçamento não sustenta 

mais essa política inicial. 

Entrevistador: Era o que a gente tava falando há pouco… 

Sujeito 4: Exatamente. Então, nós temos uma situação, onde, temos estrangeiros, diminui-se 

o número de bolsas pra estrangeiros e nós não temos condições de trazer estes 

estudantes estrangeiros. Porque o aluno que tem condição de pagar por um ensino 

universitário, ou se manter num país estrangeiro, talvez ele não vá optar pela 

UNILA. Ele vai optar por um outro lugar, ou mesmo no Brasil, ou mesmo na região. 

Agora, está no princípio, não o termo popular, mas a filosofia de ser uma 

universidade inclusiva. Isso se reflete na metodologia, na epistemologia, sim, não 

com esse termo, mas se reflete na epistemologia. Atrapalha o nome? Acho que 

definir o nome foi por uma diferença de filosofia da educação superior, das pessoas 

que construíram esta universidade no início. Mas eu não, em nenhum momento, 

pessoalmente, acredito que atrapalha. Que ela não é uma universidade construída 

com base no perfil de uma universidade popular. Isso, penso que ela não foi mesmo 

pensada, voltada e construída a partir daí. Mas ela é uma universidade inclusiva. 

Entrevistador: Que privilegia… 

Sujeito 4: Que privilegia outros… 
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Entrevistador: Os desfavorecidos… 

Sujeito 4: Outras pessoas desfavorecidas. As pessoas que estão no (incompreensível). Espero 

que a gente consiga manter, institucionalmente, esta inclusão porque os limites da lei 

brasileira e do orçamento estão nos dificultando muito. Qual que é minha ação 

fundamental na pró-reitoria hoje? Buscar financiamento internacional. A gente 

conseguiu uma cooperação com o ITEC (???), do Paraguai, fizemos uma chamada 

complementar para área do alto Paraná, e estes estudantes do alto Paraná aqui, eles 

vão receber uma bolsa do PTI paraguaio para poder estudar na UNILA. Eles vão ter 

um apoio de alimentação, transporte, pagamento de alguns materiais, de 

documentação que facilitam o acesso a eles. São estudantes que nós sabemos. Se nós 

não fizéssemos isso, eles nunca teriam acesso ao ensino superior. Eles nunca teriam 

acesso. Agora, sem financiamento internacional… Estamos buscando estratégia. Sem 

conseguir financiamento internacional que, inclusive, legitime a UNILA como uma 

universidade internacional nós, a longo prazo, não conseguiremos manter a 

diversidade que nós temos hoje. 

Entrevistador: Você imagina, pensando ainda nisso, que é importante, é um lado importante, 

você vai ter que (incompreensível) boa sorte. Você imagina, na medida em que, 

historicamente, nós tivemos, a partir da década de noventa uma presença muito forte 

de investimentos, financiamentos das agências multilaterais, interferindo inclusive na 

educação básica. Mas como… Com contrapartida muito clara. 

Sujeito 4: Sei, sim. 

Entrevistador: Ideológicas, no sentido… Não preciso comentar que você conhece melhor 

que eu… 

Sujeito 4: Sim, sim. 

Entrevistador: Você imagina que nós conseguiríamos aporte, apoios das agências 

multilaterais, mas sem essa contrapartida. 

Sujeito 4: É… Não, a gente tem que buscar financiamento não dessas agências,. 

Entrevistador: Essas estão fora, você imagina… 

Sujeito 4: A princípio, sim. 

Entrevistador: O seu “target” estão fora… 

Sujeito 4: Não, porque o que nós queremos é, por exemplo, já que nós somos uma 

universidade de integração, buscar nos órgãos de integração regional. 

Entrevistador: sim. 
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Sujeito 4: Há uma proposta… Tá muito incipiente… Eu assumi a reitoria ano passado, 

comecei a trazer esta ideia, recentemente. Mas por que não o Mercosul? Financiar os 

estudantes. 

Entrevistador: Enfim, imaginava que é a primeira… 

Sujeito 4: Por que não a UNASUL? Criar um fundo que os países dão contrapartida e este 

fundo garante a formação de tantos estudantes a cada cinco anos. Não é empréstimo. 

Quando falo financiamento, talvez não seja o termo certo. Custear mesmo. 

Entrevistador: Prover mesmo. 

Sujeito 4: Prover para que ela se legitime. O Paraguai, veja que curioso, alguns países dão 

alguma contrapartida. O Equador dá bolsas para os estudantes selecionados. O Peru 

também dá bolsas para os estudantes selecionados na UNILA. Mas eles dão bolsas 

para áreas que eles consideram prioritárias. Pra engenharia, que são áreas com 

carência de formação. Nós precisamos de um organismo internacional que financie o 

projeto UNILA. Que financie nosso cursos, que legitime a nossa universidade para 

manter a nossa diversidade porque, senão, nós iremos ter um declínio de estrangeiros 

na instituição e ela vai se tornar uma universidade brasileira. E isso não pode 

acontecer. Se acontecer isso, perder a diversidade, nós podemos ter problemas de 

epistemologia, de implementação de princípios… agora, a diversidade, ela é a 

riqueza de nossa instituição. É ela que força as respostas diferentes das universidades 

tradicionais. Perder a universidade… 

Entrevistador: Sem a diversidade, não tem novas epistemologias, não tem novos discursos… 

Sujeito 4: E não tem integração. 

Entrevistador: Não tem integração. Aí eu concordo contigo. 

Sujeito 4: Agora, é um caminho longo, eu acho que consegui, bom cosegui um já: o PTI 

Paraguai tá sendo implementado… Eu comemorei muito para essa vitória, porque 

também o governo do Paraguai… A gente sabe que está legitimando essa instituição. 

Também pagando, também custeando o estudante. Porque todas as universidades do 

Paraguai são pagas. E o estudante vulnerável, ele não tem acesso. Então a UNILA 

tem vagas e eles ajudam com que os estudantes venham a… e legitimam porque, os 

brasileiros aqui, resistem ao nosso projeto. Porque, pra um brasileiro é indignante ele 

ter que pagar uma universidade e o Brasil está pagando pro estrangeiro. Então nós 

temos uma resistência interna muito grande também. Se conseguirmos fomento de 

organismos internacionais, legitima nossa vocação internacional. 
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Entrevistador: Então, aí tem uma… Eu concordo com essa sua observação e acho que o 

Elias também concorda. Deve ser um bom parceiro… um bom parceiro nesta 

perspectiva. Porque senão fica… Há um nível de resistência, vou falar de um nível 

de resistência e depois vou falar de outros também. Talvez haja um nível de 

resistência dos estudantes de outros países e mesmo das chancelarias, enfim, dos 

órgãos públicos destes outros países, em avançar nesta integração e assumir a 

UNILA como a universidade, de fato, internacional, no sentido que é uma 

universidade de todos, não é? 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Porque hoje, ela é o quê? Uma universidade do Brasil para a América Latina. 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Ela não é uma universidade da América Latina. 

Sujeito 4: Exato. 

Entrevistador: Então, aí há, obviamente, uma certa resistência no âmbito do mundo… da 

política, etc. e tal… e eu acho que ela, naturalmente, vai se espalhar pelos próprios 

estudantes e tal. Não vai entusiasmar os estudantes, “olha, vai para UNILA, é uma 

universidade nossa, da integração”. Não vai ter esse espírito, não é? 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: Então, vai ser uma coisa que vocês irão precisar vencer. Nisso eu já pergunto 

uma outra coisinha, ainda pensando no financiamento… O que é possível conseguir 

com… e até eu posso te ajudar nisso, se você quiser… FLACSO, CLACSO. 

Sujeito 4: Eu acho que existem alguns parceiros importantes que a gente tem que propor, não 

é?… Essa legitimação… Eu falei dos organismos de integração, agora, em muitos 

países têm institutos de bolsas, de onde são provenientes aos estudantes que também 

poderiam fazer este investimento. E mesmo essas universidades, a CLACSO, que é 

um conselho também, uma filosofia muito próxima, muito parecida, umas 

instituições que… Acho que são atores que temos que pensar em começar a construir 

essas possibilidades. Agora, é uma questão de convencimento também do projeto. 

Porque, quando eu vou a um país, e falo da UNILA, que é uma universidade de 

quatro anos, que não tem impacto no mundo acadêmico. 

Entrevistador: Ainda não. 

Sujeito 4: E quero, ainda não, e quero mostrar que o projeto é importante pra nós… há 

governos que são muito favoráveis, há universidades que são muito favoráveis. 
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Agora, não é fácil o convencimento do projeto. Também para que se legitime, seja 

financiado, tem que ter um convencimento de que isso vai ter um impacto na região 

significativo. Temos que mostrar isso, e para isso temos que melhorar também a 

própria instituição. Então temos que ajeitá-la para poder conquistar parceiros 

importantes e que sejam duradouros, de financiamentos. E vencer essas barreiras 

legais, porque, às vezes, eu consigo o dinheiro, mas não tem como executar, porque o 

??? (incompreensível) tá aqui, e é por tudo isso. É uma autarquia que recebe, mas 

não tem como gastar. É uma loucura. 

Entrevistador: Nossa, é uma coisa assim… 

Sujeito 4: Então. 

Entrevistador: Até doações, é difícil de receber, não é? 

Sujeito 4: Muito, às vezes… 

Entrevistador: Ás vezes tem um milionário que quer te … Quer criar um centro de estudos 

aqui, digamos. De estudos que tenham a ver com a política da instituição. Ser 

estratégica e tal… Ele tem uma dificuldade em fazer isso… E se o Bill Gates quiser 

doar… Ele vai ter dificuldades. 

Sujeito 4: Vai ter dificuldades… A gente pode até receber, mas não vai poder gastar como… 

Entrevistador: É muito louco isso… 

Sujeito 4: Mas é uma estratégia… é uma estratégia que a pró-reitoria de RI tem começado a 

implementar, a partir do momento que a gente assumiu aqui, e tem que avançar, 

porque vai ter um impacto direto no futuro da instituição. 

Entrevistador: Então, mais uma perguntinha… Você entende que com a vinda… Com a 

instituição do curso de medicina… Você entende que estas dificuldades todas que 

estamos falando aqui… Podem aumentar? E eu te digo isso, porque basta lembrar… 

Tudo bem que são outros tempos, mas na criação da Universidade de São Paulo, em 

34, a ideia era que você tivesse um centro, área de filosofia, letras e ciências 

humanas, não é? 

Sujeito 4: Hum, hum. 

Entrevistador: E seria o lugar de formação de professores, o lugar da Pedagogia, geral, da 

instituição, e tal… Medicina e engenharia foram os cursos que… 

Sujeito 4: Resistiram… 

Entrevistador: Detonaram… Não! Detonaram mesmo, este projeto e a centralidade do 

projeto humanista que viria por meio da faculdade de filosofia, ciências e letras e 
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tal… A gente sabia das dificuldades, a formação do médico, o status social que o 

médico tem, essa coisa toda… Você imagina que vai ampliar essas dificuldades 

todas. 

Sujeito 4: Quando surgiu essa notícia, bom… É um projeto de governo, não é? Que a UNILA 

foi incluída. Não era uma ideia da UNILA. 

Entrevistador: Tá ligado aos Mais Médicos também. (risos). 

Sujeito 4: (Risos) O programa do governo que nos foi colocado. Quando surgiu, eu me 

preocupei bastante. Mas vendo daqui, trabalhando e vendo da implantação do curso 

de Medicina, lendo o projeto, que já está pronto, o projeto pedagógico, eu percebi 

que eles são extremamente preocupados em inserir, ser inseridos nos princípios que 

nós temos. Primeiro, que eu tinha um grande receio que não quisessem atribuir 

metade das vagas aos estrangeiros. Foi o meu primeiro grito lá. Eu falei: “Olha…” O 

curso de Medicina tem que potencializar nossa diferença, e não o contrário. Então 

sim, vai ser garantido. E quando foi anunciado, já gritaram aí que teria que… Serão 

vagas para estrangeiros. Já saiu na Veja criticando, etc. Mas nós teremos metade das 

vagas para estrangeiros. Esse é um critério que a gente não abre mão. E o próprio 

curso é de uma formação mais humanística. Eu tenho visto, eles vão ter o ciclo 

comum, eles não estarão isolados dentro dos princípios da UNILA. Eles estão 

sujeitos ao ciclo comum, com uma formação mais humanista. A ideia da saúde 

coletiva, de ter uma formação de saúde pra cuidar dos grandes problemas das 

epidemias, das situações do nosso continente, eu vejo muito presentes nas discussões 

iniciais. E eu vi isso refletido no projeto pedagógico do curso. Agora, quando 

chegarem os professores, que irão dar aula, isso tende a se fragilizar, como se 

fragilizou nos cursos de engenharia, nos cursos que resistem, e resistem aos 

princípios da UNILA, muitos resistem, fragilizam mesmo. 

Entrevistador: Claro… 

Entrevistador 2: Dentro desta proposta político-pedagógica humanista, como se consolida no 

quadro de integração? Há uma interação entre os países, que constituem a matriz 

originária? 

Entrevistador: Matriz curricular, você diz? 

Entrevistador 2: É… A matriz curricular. 

Sujeito 4: Você disse se existe participação? Dos países… 

Entrevistador 2: na construção desta matriz? 
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Sujeito 4: Não, não. 

Entrevistador: Da matriz curricular… 

Sujeito 4: Não, não. 

Entrevistador: que é importante… 

Sujeito 4: Não, de fato, não… Todo o desenvolvimento da matriz curricular, dos projetos 

pedagógicos de curso são feitas internamente, mas, é claro, quando você tem um 

número de professores estrangeiros, que tiveram formação fora… por isso a 

importância da diversidade… Eles têm uma contribuição fundamental, porque eles 

tentam equalizar com a formação que eles tiveram no seu país. Mas hoje não há uma 

contribuição direta, oficial, institucional de nenhuma aspecto externo, de nenhuma 

pessoa externa à instituição. De fora do nosso país. Nós temos, às vezes, nas 

comissões de implantação dos cursos, pessoas que são de fora. Então, pode ser um 

estrangeiro, que participou da construção do projeto pedagógico. Dessa forma, 

indireta, é que temos a contribuição. 

Entrevistador: Mas você não acha que seria vital isso… Porque, você veja, se nós queremos 

construir uma instituição que fomente a diversidade, que trabalhe com a diversidade, 

nessa perspectiva de integração e internacional, você não acha que, no momento de 

organização das matrizes curriculares, dos processos de inclusão, de alguns 

programas, inclusive de especialização, stricto sensu etc., etc., etc. Não deveriam 

estar esses países, e representantes, esses professores, enfim, gente da área acadêmica 

desses países ou ministérios, enfim, contribuindo na formatação dos programas ou 

dos principais eixos estruturantes dos projetos da… Entendeu o por quê… 

Sujeito 4: Sim, sim… Fundamental até tem inicialmente. 

Entrevistador: porque senão é aquela: “a UNILA é Universidade brasileira”. Que quer fala 

pela América Latina. E parece a expressão do imperialismo brasileiro. Fica um 

pouco essa coisa. 

Sujeito 4: E existe… 

Entrevistador: Quando fala em resistência… tá falando… 

Sujeito 4: É… Não, eu acharia fundamental. No início, teve a consulta internacional, que é 

até o livro que a comissão fez…Pra que como, qual o perfil que teria. Agora o 

problema é implementar essa possibilidade, porque, por exemplo, se fossem só os 

países do Mercosul, são cinco países. Mas são os países do Mercosul mais os 

associados. Então, nós temos aí, uma diversidade de onze nacionalidades. Não dá pra 



224 
 

 
 

ter representação desses onze países. O que a gente consegue fazer é trazer algumas 

pessoas, às vezes, para influenciar também na formação da matriz curricular. Mas 

não há uma política institucional que contemple isso que vocês estão falando. De 

fato, não há. Havia no início, também, uma obrigatoriedade de ter, sempre, a 

presença de um professor estrangeiro nas bancas de concurso. Então, a UNILA tinha, 

no início, sempre a obrigação de ter uma pessoa de fora, de fora do Brasil. Pra 

também, aquele que for selecionado, ele falar que tá dentro… e conseguimos manter 

a… Mas pelo número de concursos, não tem sido permanente. Algumas bancas têm 

saído sem esta participação internacional. Então, entre o projeto e a realidade, essa 

dificuldade, ela se impõe mesmo. 

Entrevistador: Deixa eu te fazer só mais uma perguntinha… Pensando como política de 

inclusão, se não for assim, você vai me dizer isso, você entende que os mecanismos 

de educação à distância, podem configurar e representar uma política de inclusão… 

e, estendendo esta questão, a UNILA vai entrar na UAB? Já tem um polo da UAB, 

vai trabalhar com isso? 

Sujeito 4: Não. Não tem nenhuma iniciativa pra isso… Ainda né? Agora, existe uma… a 

escola virtual do Mercosul, existe já uma escola virtual do Mercosul, que nós 

estamos começando os contatos para que… Temos reunião este mês. Do 

coordenador da escola, que é um professor da UnB, que veio aqui explicar sobre a 

EAD, ver se a gente se enquadra neste perfil, mas pensando regionalmente. E 

pensando a EAD como um instrumento da integração também. Então, que cursos a 

escola virtual tem, nós vamos ver. Eles já têm toda uma plataforma. 

Entrevistador: Ele já tem no CLACSO lá… 

Sujeito 4: Já, já. Mas a gente tem que ver quais os cursos… é uma plataforma que a UNILA 

vai poder utilizar pra também promover os seus princípios e a sua formação, etc. É 

uma iniciativa muito recente, muito recente. Nós estamos começando a tratar, a lidar. 

É muito inicial. Outras iniciativas de ensino à distância não existem, ainda, 

institucionalmente. Então, essa é a primeira e vocês chegaram bem no momento onde 

o primeiro contato está sendo feito. Não se nega essa possibilidade, mas ela vai ter 

que preencher os princípios, de acordo com a nossa formação, nossa potencialidade. 

Entrevistador: E UAB por enquanto, nem pensar? 

Sujeito 4: Por enquanto, não. 

Entrevistador: Universidade Aberta do Brasil… 
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Sujeito 4: Não, não. 

Entrevistador: por conta especialmente das licenciaturas, não é? 

Sujeito 4: Ainda não. 

Entrevistador: Porque o foco é fortemente nas licenciaturas, não é? 

Sujeito 4: Sim. Eu até posso estar desconhecendo alguma iniciativa de outras áreas que eu 

ainda não to… mas pelo meu conhecimento não há… o que existe, de ensino à 

distância agora, é na especialização de educação médica, que é uma preparatória de 

formação dos possíveis professores de Medicina. E eles estão usando uma plataforma 

de ensino à distância. Essa, é concretamente, o que nós temos de ensino à distância 

na UNILA. 

Entrevistador: Mas é para os próprios docentes da casa? É isso? 

Sujeito 4: Não, é pra quem faz especialização. Essa especialização em educação médica. 

Entrevistador: Ah, tá. 

Sujeito 4: Que é metade,(ou melhor) parte presencial, parte à distância. É a única. E usa uma 

plataforma cedida pelo PTI, que é o nosso parceiro daqui… 

Entrevistador: Posso fazer mais uma perguntinha? 

Sujeito 4: Sim, sim (risos). 

Entrevistador: é que são tantas questões… E são questões que chamam atenção aqui da 

gente… Pensando nos seus professores, nos professores da UNILA, que já estão 

aqui, que já estão ministrando aula e tal… Há um processo de… Ou se pensou ou se 

organizou um processo de formação continuada desses professores, especialmente 

com foco nessa coisa de aculturá-los, botá-los pra dentro da cultura da instituição? 

Sujeito 4: Essa é uma preocupação também da comissão de implantação, nas discussões 

iniciais. Com uma tendência de formação sobre América Latina, especialmente, 

sobre América Latina. Então o IMEA, o Instituto do Mercosul. 

Entrevistador: dar uma equalizada. 

Sujeito 4: É, o Instituto do Mercosul Avançados tem… É ele que é o órgão… sempre de 

fomento desta temática, tentando incluir os professores, informação de conteúdos 

latino americanos, porque muitos não têm. Especialmente os brasileiros não têm. 

Agora formação mesmo, de Pedagogia, de capacitação, de metodologia de ensino, é 

muito difícil, né? Os professores são um pouco resistentes a essa… Já chegam 

resistentes a essa cultura. Não conseguimos implementar, mas é uma preocupação 
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institucional, sim. De desenvolver uma política que possa, permanentemente, estar 

trazendo e reforçando os nossos princípios, a partir da capacitação. 

Entrevistador: É uma coisa que vocês, talvez tenham alguma dificuldade ainda não só por 

causa da resistência, mas porque também a legislação da carreira… Cargos, salários, 

carreira, etc. também é uniforme, né? É nacional? 

Sujeito 4: É nacional. 

Entrevistador: Então, não dá pra você criar coisas assim, porque o professor vai falar: “eu 

não quero, eu não vou e…”. 

Sujeito 4: Mas dá para estimular, porque a avaliação do desempenho, a progressão… 

Entrevistador: Aí dá pra botar isso… 

Sujeito 4: Dá pra botar umas pitadinhas de… (Mútuas interferências). Por exemplo, no 

regimento, foi uma proposta até que eu fiz de progressão, que está lá, que consta no 

regimento, é se o professor dá aula no ciclo comum, que é de temas latino-

americanos, ele tem uma pontuação diferenciada na progressão. Então, por exemplo, 

é uma forma de estimular… Tem um mecanismo de estímulo para fazer ele ficar 

vinculado a esses princípios. 

Entrevistador: Por fim, representação comunitária, comunidade seja lá qual for, seja lá o 

entendimento que se tenha de comunidade. Essa é uma pergunta que eu deveria ter 

feito para a Ângela e acabei não fazendo, pelo menos nesse tom não. Há… Tá 

previsto no regimento interno, enfim, no estatuto da UNILA, a representação 

comunitária? 

Sujeito 4: Sim. Tem uma representação no CONSUN, da comunidade, que já está atuante, ele 

já foi eleito. É uma pessoa, inclusive dos direitos humanos aqui da cidade de Foz do 

Iguaçu, e existe uma previsão no estatuto de um conselho consultivo trinacional. 

Esse conselho consultivo envolveria vários atores da região. Da Argentina, Paraguai 

e Brasil. 

Entrevistador: Consultivo, você falou? 

Sujeito 4: Consultivo. Que… Enfim. Que impacto ele não vai ter na região? Então, também é 

preciso ouvir a sociedade. Esse conselho ainda não está funcionando. Ele não foi 

constituído ainda, mas tem previsão estatutária. 

Entrevistador: Você conhece a experiência da UFFS, não é? 

Sujeito 4: Não… Não estou… 
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Entrevistador: Talvez valesse a pena um… A gente até queria… Bom, que terminamos. 

Você tem mais alguma questão? 

Entrevistador 2: Não só… 

Entrevistador: Tudo bem? 

Sujeito 4: Tudo bem. 

Entrevistador: Obrigado, viu? 

 


