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Resumo: A universidade é uma instituição que se constituiu com base nos pressupostos 

modernos ocidentais de produção e validação de conhecimentos, centrados na racionalidade 

de base lógica e científica, desde os quais outras formas de conhecimento que não se pautam 

por esses princípios são consideradas inválidas. Essa racionalidade operada desde a 

universidade, contribuiu para marginalização e invisibilização da diversidade cultural 

existente, principalmente no contexto latino americano. Nesse sentido, os pressupostos da 

interculturalidade na educação superior constituem-se em elementos para problematizar a 

monocultura do saber científico que impera nessas instituições, construindo espaços onde 

saberes diversos possam enriquecer-se através do diálogo crítico, horizontal e equitativo. 

Dessa forma, o presente trabalho pretende contribuir com a reflexão sobre a 

interculturalização da educação superior como uma forma de efetivação das políticas de 

inclusão, garantindo uma maior democratização do ensino, tornando a universidade mais 

condizente com os princípios da diversidade cultural e social existentes. 
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Introdução 

 

A importância e contribuição da instituição universitária para as sociedades 

contemporâneas é inegável, tanto que, a universidade é uma das instituições mais duradouras 

da história do ocidente, durando praticamente, todo o segundo milênio. 

Entretanto, as questões e problemáticas das últimas décadas têm levantado desafios 

bastante exigentes e complexos à universidade, forçando-a a repensar seu papel e funções 

sociais para atender as demandas de uma sociedade que a cada dia se transforma. Um desses 

desafios diz respeito à inclusão e permanência na educação superior de grupos minoritários ou 

segmentos sociais que historicamente foram excluídos do processo de formação universitária.  

Apesar dos avanços legais conquistado pelos diversos movimentos sociais organizados 

e das políticas institucionais e governamentais que visam garantir o acesso de classes 

populares e grupos étnicos à educação superior, como por exemplo a Política de Ações 

Afirmativas, o maior desafio, no entanto, diz respeito à (trans)formação da universidade para 
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torná-la mais condizente com a diversidade cultural e social dos sujeitos que passam a acessá-

la.  

No caso das ações afirmativas, muitos estudantes (especialmente aqueles oriundos das 

comunidades indígenas e quilombolas) ao ingressarem na universidade, tem a sensação de que 

a sua inclusão é uma formação de exclusão, pois no mundo acadêmico confrontam-se com o 

silêncio da cultura, valores e conhecimentos das comunidades das quais se sentem originários. 

Desde essa perspectiva, não basta incluir sujeitos culturalmente diversos na estrutura 

estabelecida sem, no entanto, alterar as normas dessa estrutura; sem questionar as assimetrias 

e as desigualdades sociais e culturais ainda presentes nesse meio. 

Além de pensar as transformações sociais ocorridas nos últimos tempos, é importante 

que a universidade se repense a si mesma na perspectiva das transformações sociais e 

epistemológicas. Quando fechada em si mesma, agarrada a racionalidade que a fundou, a 

universidade corre um grande risco: o risco de perder a riqueza das experiências e 

conhecimentos produzidos no campo das experiências sociais e culturais do mundo. É o que 

Santos (2002) denomina de desperdício da experiência. 

 

Universidade, exclusão e invisibilização cultural 

 

A universidade é uma instituição que acompanhou o desenvolvimento dos paradigmas 

da modernidade ocidental, produzindo-os e sendo por eles produzida. As primeiras 

universidades surgiram ainda no século XI, durante a Idade Média com a Universidade de 

Bolonha (1088)2 e a Universidade de Paris (1150). No início do novo milênio, as 

universidades começavam a transformar a Europa, atualizando os saberes e a cultura da 

antiguidade. “[...] Imbuídas da melhor cultura eclesiástica do feudalismo, com a Renascença 

as universidades produziram o humanismo e colaboraram decisivamente para o surgimento da 

Revolução Científica, que serviu de semente para a Revolução Industrial do século XVIII.” 

(CHASSOT, 1994, p. 85). 

Na América Latina, as universidades foram instituídas no contexto da colonização, 

estando atreladas à ideia da necessidade de modernização das colônias e a formação das elites 

dominantes. Instituída nas colônias espanholas já no final do século XVI, a universidade 

latino-americana especializou-se, desde cedo, à copiar o modelo da metrópole colonizadora 

“[...] oferecendo os mesmos estudos e adotando a mesma estrutura.” (ALMEIDA FILHO, 

2008, p. 127). 

Segundo Sarango (2015), a etimologia da palavra “universidade” que dá nome e 

fundamenta a práxis de umas das instituições de maior durabilidade da história, é derivada da 



 

 

expressão latina “Universitas” formada sobre o adjetivo (todo, universal), que por sua vez é 

derivado de UNUS-A-UM (um). Esta última parte, para o autor, é um elemento chave para a 

compreensão da instituição universitária e seu papel social desempenhado ao longo dos 

séculos de sua existência. 

De acordo com Sarango: “Filosóficamente hablando, UNUS-A-UM (“uno”), dentro de 

la lógica del Paradigma Civilizatorio Occidental, es plenamente explicable que quiere decir: 

UN solo dios; Un solo rey como representante de dios en la tierra; UNIverso, fuente única; 

UNIversalidad; UNI como única verdad.” (SARANGO, 2015, p.12). 

Apesar da diversidade de modelos e propostas de universidades pelo mundo todo, em 

todas elas, permanece a adoção dos princípios e da racionalidade moderna como forma 

hegemônica de produzir conhecimento e atestar a veracidade dos mesmos. Comungando dos 

princípios da modernidade, a universidade acolheu o capitalismo como modo de produção 

dominante e, o método analítico científico como método de produção e validação do 

conhecimento.  

Dessa forma, a universidade funda-se sobre uma concepção linear, fragmentadora e 

mecânica do conhecimento, alienada da complexidade dos problemas da natureza, da 

sociedade, história e subjetividade humana (ALMEIDA FILHO, 2008) e, comunga da crença 

iluminista do poder absoluto da capacidade racional que, pelo viés da ciência seria capaz 

resolver todos os problemas do ser humano em sociedade.  

De acordo com Santos (2002, p. 48): 

 

Sendo um modelo global, a [...] racionalidade científica é também um modelo 

totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de 

conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas 

suas regras metodológicas (SANTOS, p. 1988, p. 48). 

 

Desde a modernidade ocidental, a universidade se materializou como uma das 

instituições por excelência de produção do saber através da racionalidade científica, que se 

impôs como a única forma válida de conhecimento e aval irrefutável da verdade. É uma 

racionalidade que se pretende universal e única. Tudo aquilo que está para além do campo 

científico é marcado como inexistente, ou ainda, é relegado a condição de objeto do fazer 

científico.  

Enquanto hegemônico, o saber científico limita e invisibiliza outras formas de saber, 

negando-lhes reconhecimento e verdade. Resgatando Boaventura de Souza Santos (2002), a 

razão ocidental é uma razão indolente, que se impõe como a única válida e, por isso, não 

reconhece e desperdiça muito das experiências e leituras de mundo possíveis; conhecimentos 



 

 

que poderiam enriquecer o referencial humano, sobre si mesmo, sobre a sociedade e o mundo 

como um todo.  

Desde a lógica da racionalidade científica ocidental não há espaço para a diversidade 

de conhecimentos do mundo, para a pluralidade, quiçá a possibilidade de um diálogo entre 

saberes e ciências em igualdade epistêmica. O saber científico, inevitavelmente, se impõe 

como categoria analítica, como sujeito de verdades e de crédito irrefutável. E a universidade 

foi e segue sendo uma instância fundamental de reprodução dessa lógica e dos paradigmas da 

ocidentalidade moderna e, por isso, não consegue trabalhar (por questões ontológicas) de 

maneira efetiva com a diversidade cultural e a diversidade de saberes disponíveis no mundo.  

A monocultura do saber científico produzido desde a universidade tem como efeito, a 

produção de relações de injustiça cognitiva e epistêmica, que segundo Santos (2010), produz 

as relações de desigualdade, discriminação e exclusão social. Para Clavijo (2012, p. 51) “La 

injusticia cognitiva, impide que saberes como los que se gestan al interior de los movimentos 

sociales en Latinoamérica, tengan reconocimiento y sean ubicados en la categoría de válidos, 

pues sólo el saber científico es digno de tal categorización.”. 

Para Santos (2008), o conhecimento científico produzido nas universidades - e em 

instituições separadas das universidades, mas que detêm do mesmo ethos universitário, é um 

conhecimento predominantemente disciplinar, cuja autonomia impôs um processo de 

produção descontextualizado em relação as necessidades das sociedades e povos que 

demandam a educação de nível superior. Nas instituições acadêmicas de pesquisa, são os 

investigadores quem determinam os problemas científicos e definem sua relevância e 

prioridade.   

A universidade nessa perspectiva, adota um modelo de relações unilaterais com a 

sociedade, isto é, produz para a sociedade e não a partir das necessidades e anseios da mesma. 

Vê a sociedade como objeto de estudos ou potencial consumidora de suas proposições, não 

como interlocutora de necessidades e sujeita de interesses, conhecimentos e valores.  

Entretanto, no contexto de globalização mundial dos dias atuais, esse modelo de 

racionalidade universitária tem sido insuficiente para atender as necessidades de uma 

sociedade que cada vez mais se revela pluricultural e dinâmica, levando, consequentemente, à 

crise da universidade em paralelo com a crise da sociedade ocidental. 

A constatação da invisibilidade cultural produzida pelo pensamento moderno tem 

propiciado uma oportuna reflexão alavancada, no contexto da América Latina, onde diversos 

pensadores, ao refletirem criticamente sobre as bases da racionalidade moderna, apontam a 

necessidade da descolonização do ser e do pensar na América Latina através da afirmação da 

diversidade cultural e identitária, como caminho para superar os problemas do continente, 



 

 

apontando caminhos para uma sociedade e educação desde os princípios da interculturalidade 

e da inclusão da diversidade cultural no meio social e educativo.  

Além disso, a opção política dos movimentos indígenas nas últimas décadas de ocupar 

o espaço universitário, transformando-o em instrumento para a efetivação de direitos, tem 

produzido tensionamentos e conflitualidades na educação superior, desde os quais se 

produzem espaços, ainda que germinais, nos quais é possível visualizar processos de inovação 

acadêmica e social, desde os quais, a inclusão e a interculturalidade são balizadores de um 

processo de transformação da universidade. 

 

Inclusão e Interculturalidade na Educação Superior 

 

Desde as últimas décadas do século XX, a luta organizada dos movimentos indígenas 

e as mudanças operadas na sociedade pelos diversos movimentos sociais foram propícias a 

aberturas constitucionais em diversos países da América Latina, que abriram possibilidades 

(ainda insuficientes) de políticas públicas voltadas para atender as demandas e os interesses 

dos povos ameríndios, principalmente no que tange ao direito a educação, cultura e território. 

Além disso, a construção de marcos jurídicos internacionais de promoção e proteção 

específica para os povos indígenas apontou para a construção de políticas de reconhecimento 

da cultura, conhecimentos e formas próprias de educação desses grupos, favorecendo assim o 

surgimento de um conjunto de experiências educacionais voltadas a atender as demandas 

desses povos, como as escolas próprias e bilíngues e, até mesmo, a criação de universidades 

interculturais e próprias, gestadas pelos próprios indígenas, como apontam os estudos de Mato 

(2009, 2014, 2016) e Rosa (2016). 

De acordo com Mato (2016), desde a década de 1990, em vários países da região 

latino-americana, se desenvolvem um conjunto de experiências de Educação Superior 

voltadas para/e com as comunidades originárias. As mesmas manifestam-se num conjunto 

heterogêneo e complexo de propostas que vão desde a criação de instituições fundadas e 

gestadas pelos próprios indígenas até a construção de programas específicos e espaços 

interculturais no interior de universidades tradicionais (as quais o autor denomina de 

“convencionais”).  

Desde a década de oitenta, alguns estados e universidades têm estabelecido políticas e 

programas dirigidos a melhorar o acesso de estudantes indígenas e afrodescendentes nas 

Instituições de Ensino superior convencionais (MATO, 2009). Esse é o caso da política de 

cotas raciais e ações afirmativas implantadas nas universidades brasileiras e em vários países 

da América Latina. 



 

 

Entretanto, os desafios para a permanência e conclusão dos cursos pelos alunos 

cotistas são grandes, haja vista, uma série de fatores limitantes, como a condição econômica 

dos estudantes, dificuldades linguísticas e, em muitos casos, a incompatibilidade entre visões 

de mundo e modos de aprendizagem dos estudantes com aquelas apresentadas pela 

universidade que os acolhe. Segundo Mato: 

 

[...] los programas de estudio y líneas de investigación de las IES em cuestión, 

continúan excluyendo tanto las historias, lenguas, y conocimientos de esos pueblos, 

como sus necesidades, demandas y propuestas sociales, políticas y económicas, para 

sí mismos y para las sociedades nacionales de las que forman parte. Por lo mismo, 

estas políticas y programas tampoco resultan suficientes para formar los cuadros 

técnicos, profesionales, gerenciales y políticos, que esos grupos de población, sus 

organizaciones sociales, y los horizontes de transformación plasmados em las 

nuevas constituciones nacionales, demandam. (MATO, 2014, p. 23) 

 

Dessa forma, ao ingressarem nas universidades convencionais, muitos alunos cotistas 

tem a sensação de que a sua inclusão é uma formação de exclusão. Exclusão porque no 

mundo acadêmico confrontam-se com o silencio da cultura e conhecimento das comunidades 

das quais se sentem originários.  

Nesse sentido, umas das alternativas teóricas traçadas para superar essas dicotomias da 

educação superior, tem sido a interculturalização da educação superior. A interculturalidade 

enquanto ideal a ser construído e operacionalizado, alude à uma nova forma de relação social 

baseada na horizontalidade das relações, onde todos os povos e etnias possam conviver em 

condições cognitivas, sociais e econômicas equitativas. 

A interculturalidade vai mais além da busca de reconhecimento e da inclusão das 

diversas culturas marginalizadas à estrutura social estabelecida, mas apela para mudanças 

profundas em todas as esferas da sociedade, propondo um aprofundamento da democracia e a 

construção de um novo tipo de estado e civilazação, onde os conhecimentos, experiências e 

vivências dos diversos povos sejam contempladas e valorizados (WALSH, 2001). 

Para Mato (2009), interculturalizar as instituições de educação superior é um elemento 

indispensável para a construção de sociedades democráticas, interculturalmente equitativas, 

pois, as universidades cumprem um papel muito importante na formação de cidadãos em 

geral, de quadros técnicos e administrativos, docentes de todos os níveis, enfim, das pessoas 

que comumente estão à frente das instituições e dos movimentos sociais. A adoção de um viés 

intercultural no ensino superior possibilita a construção de novos marcos conceituais, 

analíticos e teóricos nos quais vão se gerando novos conceitos, categorias e novas noções de 

compreensão da realidade, da alteridade e do mundo. Por isso, na análise de Mato (2009), a 



 

 

educação intercultural deve ser proporcionada para todos os cidadãos, não somente para 

aqueles que são “diferentes” desde a visão dominante. 

Entretanto, é necessária uma atenção especial para que, a interculturalidade não seja 

mais uma figura discursiva, sem operacionalização prática, tornando-se um jargão retórico e 

sem efeito na estrutura universitária. Pois, apesar da interculturalidade ser um dos princípios 

reconhecidos pelas instituições da maioria dos países na América Latina e estar presente nos 

discursos institucionais, na prática, ela é dissimulada, funcional segundo Walsh (2012), 

quando não questiona as assimetrias e desigualdades existentes na sociedade, visando 

assimilar o diferente, sob o discurso da inclusão, na estrutura social e cultural dominante. 

Na análise de Fernandes (2014, p. 11): 

 

Por certo, existem experiências em universidades latino-americanas que se orientam 

aparentemente para a interculturalidade, mas de fato se limitam a oferecer 

programas de bolsas e cotas visando pequenos contingentes de indivíduos de 

populações indígenas e afrodescendentes, como meio de garantir o ingresso, 

aprimoramento acadêmico e progressão na academia. Essas iniciativas mais comuns 

não são sem valor, mas são unilaterais e não representam a colaboração entre 

diversas culturas; basicamente são iniciativas de inclusão de indivíduos indígenas e 

afrodescendentes em universidades "convencionais". Embora, em princípio, essas 

iniciativas, que garantem o acesso e a melhoria dos estudos de indivíduos indígenas 

e afrodescendentes, sejam valiosas, a médio e longo prazo não o são, porque não 

incorporam efetivamente o conhecimento proveniente da diversidade cultural. As 

ideias de colaboração intercultural que orientam as experiências que estudamos 

costumam partir da proposição de que a integração de conteúdos de diversas origens 

culturais deve ser desenvolvida no âmbito das práticas pedagógicas e de 

investigação, orientadas a evitar que uma orientação cultural prevaleça sobre as 

demais. 

 

Dessa forma, a necessidade de inteculturalizar a educação superior não requer apenas a 

inclusão de indivíduos culturalmente diversos em instituições de ensino superior, mas implica 

a proposição de outras possibilidades de produção de conhecimentos nas universidades, 

através do diálogo entre várias epistemologias e formas de conhecimento.  

Nessa perspectiva, a política de cotas raciais para acesso à universidade não é uma 

solução eficaz a longo prazo para trabalhar com a diversidade cultural no ensino superior, 

apesar de serem um significativo avanço conquistado pelo movimento afro e indígena. Para 

Sarango (2015, p. 19): 

 

[...] Aun cuando que, para empezar, es un avance en comparación a lo que no había 

nada. Pero debe ser tomado en cuenta como una política inicial superable. Porque las 

cuotas practicadas como dádiva es una especie de caridad, un paliativo, un 

asistencialismo demagógico. Hasta se puede entender como una coartada para evitar 

cualquier síntoma de cambio, peor aún, cualquier transformación de las 

universidades. 

 



 

 

A alternativa é a inserção de mudanças significativas no modo de fazer universidade e 

produzir conhecimentos. Isso demanda uma revisão curricular das universidades, para que os 

planos de estudo incluam a diversidade de visões de mundo, valores, saberes, formas de 

produção de conhecimentos, inovações e modos de aprendizagem que resultem significativos 

para os contextos locais, nacionais e internacionais. 

Sem a transformação da estrutura e da racionalidade universitária, a política de cotas 

acaba tornando-se um paliativo, pois manterá o status quo das universidades tradicionais, e a 

sua estrutura epistêmica ocidentalizada. “[...] Se trata de mantener la perspectiva de 

colonización y homogenización social frente a la visible realidade cultural diversa, frente a la 

existencia de pueblos originarios y afrodescendentes totalmente excluidos.” (SARANGO, 

2015, p. 19) 

A universidade ao impor um só modo de formação e aprendizagem a todos os 

indivíduos, independente de sua origem, crença, concepções de mundo, costumes, etc., 

encerrando todos num mesmo molde educativo, acaba tornando-se um mecanismo de 

regulação e violência contra os povos e comunidades que fogem desse molde. A política de 

cotas será eficiente se for acompanhada de uma mudança estrutural da racionalidade 

acadêmica e no modo como o conhecimento é produzido. 

Para isso, é necessária uma mudança estrutural nas instituições da sociedade como um 

todo. A universidade é uma dessas instituições, quiça uma das mais significativas, das quais 

esse processo deve partir. O objetivo é mudar a base social e assim chegar às estruturas do 

Estado, onde “[...] para los gobiernos de turno como en Ecuador, la Interculturalidad se ha 

reducido a simple “folklore”, que “valora” vestimentas, danzas, ponchos, sombreros [...] Es 

decir, la interculturalidad para ellos es adorno [...]” (SARANGO, 2015, p. 20). 

 

Conclusão: 

 

A discussão em torno das racionalidades, dos paradigmas, dos valores e princípios 

presentes na produção do conhecimento universitário, é imprescindível para que a 

universidade continue se inovando e atendendo as expectativas sociais e humanas de uma 

sociedade que a cada dia se revela mais pluricultural, multifacetada e diversa. 

Fortalecer e efetivar as políticas de acesso e permanência de estudantes indígenas na 

educação superior é um fator preponderante de democratização da educação e para a 

construção de uma sociedade mais justa e socialmente equitativa. Apesar dos avanços dos 

últimos anos, ainda há um longo caminho a ser percorrido, enquanto universidade e estados 



 

 

democráticos, principalmente no que concerne a transformação da universidade em um 

espaço mais condizente com a diversidade cultural e social do mundo.  

Entretanto, para que a interculturalidade não seja uma figura discursiva e sem 

operacionalização prática na educação superior, é imprescindível o fortalecimento da 

discussão e reflexão sobre os fundamentos da interculturalização da educação superior e, o 

fortalecimento das políticas de inclusão de estudantes culturalmente diversos na estrutura 

universitária, garantindo estratégias para a transformação da universidade.  
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