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Resumo 
 

O Movimento de Córdoba, na Argentina, ocorrido em 1918, marca o surgimento da corrente 

universitária tipicamente latino-americana, e tem como principal legado o engajamento com a 

justiça social na busca de uma sociedade mais igualitária e democrática. A internalização desse 

legado pode ser observada em muitas instituições públicas e fortalece o senso de relevância das 

universidades. A partir do século 21, os fóruns latino-americanos sobre educação têm sido 

enfáticos ao (re)afirmar a máxima de que a educação superior é um direito humano universal, 

uma necessidade social e um dever do Estado. Em consonância com a existência de um perfil 

de lideranças políticas progressistas nos países sul-americanos, cria-se um ambiente propício 

para o fomento de discussões, no Mercosul Educacional, que consideram o legado e a máxima 

supracitados. Consequentemente, a integração via a educação ganha função central na 

construção de uma consciência social regional integradora a partir da convivência e do respeito 

mútuo, entre estudantes e professores, em espaços internacionalizados. Esses espaços 

acontecem em ações de internacionalização entre universidades ou em instituições criadas com 

essa finalidade. O caso mais intrínseco, autêntico e exemplar de universidade que internaliza 

esses propósitos na América Latina é o da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana – UNILA, localizada em Foz do Iguaçu, cidade situada na tríplice fronteira entre 

Argentina, Brasil e Paraguai. Essa instituição, no entanto, apesar de sua coerência com a 

concepção latino-americana de universidade e de imprimir senso de pertinência sociocultural a 

estes ideais, permanece em frágil equilíbrio em relação ao projeto de universidade alinhado ao 

mainstream e ao investimento público a ele destinado. Nesse contexto, essa investigação 

orienta-se pela discussão da seguinte tese: a consolidação de uma universidade temática, 

comprometida com a integração internacional latino-americana e orientada pelo senso de 

relevância sociocultural, depende de sua capacidade de conciliar a agenda nacional e a agenda 

internacional. O caminho metodológico associa-se com a tradição da pesquisa interpretativista, 

subordinada à abordagem qualitativa. O método adotado é o estudo de caso qualitativo e único. 

A essência dos dados empíricos teve como ponto de partida entrevistas individuais e em grupo 

por três anos e orientadas por roteiros. Os achados da pesquisa foram subdivididos em três 

artigos (capítulos). Os principais resultados globais são: i) o desequilíbrio entre a missão 

fundadora da universidade pesquisada e o seu funcionamento e expansão institucional; ii) a 

subordinação do propósito internacional ao nacional (Leis, financiamento e novos interesses 

governamentais); iii) a dificuldade interna de se chegar a consensos, sem perder o foco nos 

propósitos originais da instituição, para institucionalizar normas e procedimentos e para 

orientar a ação de lideranças no âmbito da gestão administrativa e acadêmica. Ademais, a 

execução e consolidação do projeto dessa instituição não é um empreendimento fácil, nem 

tampouco rápido e com resultados previsíveis. Por fim, a principal contribuição teórica dessa 

pesquisa alinha-se às lentes da educação superior e internacionalização com resgate da visão 

humanística de educação, formuladas na década de 1990 pela UNESCO. 

 

Palavras-chave: Integração Regional. Educação Superior. Movimento de Córdoba. 

Universidade. Internacionalização. UNILA.   



 
 

Abstract 
 

The Cordoba Movement in Argentina, which took place in 1918, marks the emergence of the 

typically Latin American university trend, and its main legacy is the commitment to social 

justice in the quest for a more egalitarian and democratic society. This legacy's internalization 

can be observed in many public institutions and it strengthens the sense of universities 

relevance. Since the 21st century, Latin American forums on education have been emphatic in 

(re) affirming the maxim that higher education is a universal human right, a social necessity 

and a State's duty. Consistent with the existence of a progressive political leaderships profile in 

South American countries, a favorable environment is created, in the Educational Mercosul, to 

foment discussions which consider the legacy and the maxim above-mentioned. Thus, 

integration via education plays a central role in building an integrative regional and social 

consciousness based on coexistence and mutual respect, among students and teachers, in 

internationalized spaces. These spaces happen in actions of internationalization among 

universities or in institutions created for this purpose. The most intrinsic, authentic and 

exemplary case of university that internalizes these purposes in Latin America is that of the 

Federal University of Latin American Integration - UNILA, situated in Foz do Iguaçu, a city 

located on the tri-border area between Argentina, Brazil and Paraguay. However, despite its 

coherence with the Latin American conception of university and of imprinting a sense of 

sociocultural relevance to these ideals, this institution remains in a fragile balance in relation to 

the university project aligned with the mainstream and the public investment destined to it. In 

this context, this research is guided by a discussion of the following thesis: the consolidation of 

a thematic university, committed to Latin American international integration and guided by a 

sense of socio-cultural relevance, depends on its ability to reconcile both national and the 

international agenda. The methodological path is associated with the tradition of interpretative 

research, subordinated to the qualitative approach. The adopted method is the qualitative and 

unique case study. The essence of the empirical data had as initial point individual and group 

interviews that happened for three years and were guided by scripts. The research findings were 

subdivided into three articles (chapters). The main overall results are: i) the imbalance between 

the founding mission of the researched university and its functioning and institutional 

expansion; ii) the subordination of the international purpose to the national one (Laws, 

financing and new governmental interests); iii) the internal difficulty of reaching consensus, 

without losing focus on the institution's original purposes, in order to institutionalize norms and 

procedures and to guide leaders' actions in the scope of administrative and academic 

management. In addition to these, the execution and consolidation of the project of this 

institution is not an easy undertaking, nor fast and has no foreseeable results. Finally, this 

research main theoretical contribution is aligned with the lenses of higher education and 

internationalization with the rescue of the education humanistic view, formulated in the 1990s 

by UNESCO. 

Keywords: Regional Integration. Higher Education. Cordoba Movement. University. 

Internationalization. UNILA. 
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Introdução 

A Real Pontifícia Universidade do México e a Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, 

ambas constituídas no ano de 1551, bem como a Universidade Nacional de Córdoba, na 

Argentina, fundada em 1621, são as universidades mais antigas do continente latino-americano 

(FREITAS NETO, 2011). Neste período, as universidades conferiam status social às cidades 

em que se localizavam e permaneciam sob o controle de uma elite que almejava não reduzir 

privilégios perante a sociedade local, regional e nacional. Ademais, instalavam-se no continente 

com todos os aparatos, costumes, normas, práticas e tradições vigentes à época, inclusive os 

vícios e distúrbios oriundos dos colonizadores e dos dogmas religiosos cultivados. Eram 

acessíveis a poucos e assim foram implantadas e consolidadas no tempo (DIAS, 2018;  

RIBEIRO, 1978).  

A América Latina tal como se conhece atualmente constituiu-se, étnica, cultural, social e 

politicamente, em um contexto de lutas, conflitos e imposições pela dominação do outro, em 

especial dos povos originários e das minorias sociais. As formas de instituição foram as mais 

variadas possíveis, desde a dizimação étnica e a escravidão, até a exploração de imigrantes 

transladados do velho continente Europeu (BEHRENS, 2008). Essa formação explica a 

desigualdade social reforçada pela econômica, reproduzida até hoje. Números relativos a 2017 

revelam que a pobreza (45,9%) e extrema pobreza (10,2%) atinge mais de 60% da população 

latino-americana (CEPAL, 2018). 

Lutar, protestar, reivindicar e resistir são características do povo latino-americano (BEHRENS, 

2008). Estes atributos foram percebidos entre os estudantes argentinos que em 1918 lideraram 

o Movimento de Córdoba contra o elitismo, o autoritarismo, o conservadorismo universitário, 

o controle exercido pela igreja, e a inércia das universidades em relação ao compromisso social. 

Tal movimento provocou uma disrupção na concepção de universidade como parte do 

empreendimento colonial, nas palavras de Gérman Arciniegas (apud RUBIÃO, 2013, p. 114), 

“apesar de não ter sido o que há de ser, a universidade deixou de ser o que vinha sendo”. Esse 

movimento ficou mundialmente conhecido como a Reforma de Córdoba. Termo equivocado 

uma vez que seu manifesto reúne mudanças estruturais da universidade: autonomia 

universitária; gestão democrática; gratuidade do ensino; concurso para professores em 

substituição às cátedras vitalícias; assistência estudantil; democratização no ingresso à 

universidade; e o fenômeno tipicamente latino-americano denominado extensão universitária, 
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o qual prioriza o compromisso, a mudança e a justiça social (BERNHEIM, 2008;  RUBIÃO, 

2013).   

A universidade pública latino-americana internalizou, em sua essência, muitos elementos desse 

legado. Essa herança fortaleceu o sentido de pertinência da educação superior, que se traduz 

pelo compromisso de a Universidade participar na solução dos problemas sociais na busca de 

uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, ou seja, uma instituição “socialmente 

relevante” (MELLO; ALMEIDA FILHO; RIBEIRO, 2009). Isso requer compromisso com a 

sustentabilidade do meio ambiente, a concretização dos direitos humanos, a redução das 

desigualdades sociais e a compreensão internacional (DIAS, 2017;2018). 

Na primeira década do século 21, esse senso de pertinência se intensifica na agenda de 

internacionalização das universidades latino-americanas. Questiona-se o sentido comercial 

impresso à internacionalização pelas universidades hegemônicas (visando o 

autofinanciamento) e afirma-se a importância de o continente se aproximar estabelecendo 

relações internacionais pautadas pela cooperação científica de caráter horizontal, genuinamente 

solidária, orientada pelas demandas socioeconômicas e culturais da região. É nesse contexto 

que políticas e planos de ações orientados pela e para a integração latino-americana ganham 

força. Enquanto alguns autores reconhecem esse movimento como um projeto endógeno (Sul-

Sul) (AUPETIT, 2017), outros qualificam como um projeto de internacionalização latino-

americano (PERROTTA, 2018b) com “rosto humano” (BERNHEIM, 2018, p. 19). Esse 

movimento ganha musculatura, integra a agenda de discussões do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul Educacional) que defende a educação superior pública orientada por propósitos 

integracionistas (PERROTTA, 2014;2018a). 

A integração via a educação se propõe a colaborar para a integração da comunidade formada 

por estudantes e professores, nacionais e internacionais, em espaços de convivência marcados 

pelo reconhecimento mútuo. Reunidos em um ambiente educacional que cultiva a cooperação 

como um valor central, engajam-se com atividades que transitam entre ensino e aprendizagem, 

pesquisa e extensão, comprometidos com o desenvolvimento de capacidade de formular 

diagnósticos e propor soluções para os problemas regionais. Neste contexto, a integração via a 

educação colabora para a “construção de uma consciência social regional integradora” 

(ROSEVICS, 2015a, p. 32). 
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Por mais que essa visão de internacionalização seja coerente com a concepção latino-americana 

de universidade e imprima senso de pertinência à instituição, permanece em situação de frágil 

equilíbrio1 uma vez que a sua materialização depende de investimento público, 

consequentemente é ameaçado pelas prioridades do orçamento público, descontinuidades dos 

projetos de governo, e a atratividade dos projetos alinhados ao mainstream (PERROTTA, 2014; 

2018a; 2018b). Estes, conferem prestígio e visibilidade institucional, são trampolins para 

elevadas classificações nos rankings acadêmicos mundiais, contribuem para o 

autofinanciamento das universidades, atraem verdadeiras legiões de acadêmicos internacionais 

pagantes (PERROTTA, 2018a;  VIEIRA; LIMA, 2016), um dos elementos para se alcançar o 

selo world class university (THIENGO, 2018). 

Frente ao exposto, questiona-se a existência de projetos universitários comprometidos com a 

construção e o fortalecimento de ambientes internacionais com fins integracionistas na América 

Latina. Exemplos de iniciativas consolidadas são a Associação de Universidades do Grupo de 

Montevidéu (AUGM) e a Rede de Estudos de Internacionalização da Educação Superior 

(RIESAL). Ambas orientam a internacionalização da universidade para a produção e 

disseminação de conhecimento em cotutela, entre instituições latino-americanas (SÁNCHEZ; 

MUÑOZ; BENÍTEZ, 2016), mas nenhuma tem o propósito de promover a integração via a 

educação. Haveria alguma instituição educacional com vocação integracionista para a América 

Latina?  

Uma experiência a ser mencionada é a da Universidade Andina Simón Bolivar (UASB). Criada 

em 1985 pelo Parlamento Andino e parcialmente financiada pelo Sistema Andino de Integração 

(SAI), pertence à Comunidade Andina de Nações (CAN). Trata-se de uma instituição de 

educação pública superior, multinacional, que nutre forte espírito cooperativo. A universidade 

possui sedes em Quito (Equador) e Sucre (Bolívia), além de unidades em Bogotá (Colômbia) e 

Lima (Peru). Ela é regida por um conselho superior formado por representantes dos quatro 

países. O foco de atuação são cursos de pós-graduação lato e stricto sensu nas diversas áreas 

do conhecimento2 (cabe esclarecer que alguns cursos oferecidos são pagos). Essa universidade 

se restringe ao espaço regional da CAN (ROSEVICS, 2015a). 

                                                           
1 A expressão se inspira no documentário intitulado “Frágil equilíbrio”, dirigido por Guillermo García López.  

2 Os cursos estão divididos entre as áreas de direito, saúde, comunicação, educação, economia, desenvolvimento 

sustentável, tecnologia da informação, ciências sociais e gestão. Na Bolívia há 98 cursos e, no Equador, 56, entre 

pós-doutorado (3), doutorado (7), mestrado acadêmico e profissional (85), especialização (29) e aperfeiçoamento 
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A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)3 é a primeira Instituição 

orientada para a promoção da integração dos povos da América Latina e Caribe. Em sua lei de 

criação, sua missão estava restrita à América Latina, mas a partir da elaboração de seu Estatuto 

(UNILA, 2012b), Regimento Geral (UNILA, 2013d) e Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI, 2013-2017) (UNILA, 2013a), houve a inclusão do Caribe. A vocação para a integração 

está no cerne de seu propósito e abrange todas as frentes de atuação: ensino, pesquisa e 

extensão. A Instituição foi fundada em 2010 pelo governo brasileiro (BRASIL, 2010b), porém 

carrega o legado do Movimento de Córdoba (IMEA, 2009c), de uma universidade latino-

americana com pertinência (IMEA, 2009b), inclusiva (LIMA et al., 2016), na contracorrente de 

universidades que buscam obstinado prestígio mundial (MENEGHEL, 2016).  

O objetivo primordial desta instituição é promover um espaço de diálogo horizontal, sem 

preconceitos e de conhecimento mútuo. Em segundo plano, tem o intuito de ser relevante na 

solução de questões sociais, econômicas e ambientais do continente (IMEA, 2009b). O alcance 

destes propósitos está fortemente associado a existência de um ambiente internacional 

cotidiano, com a presença de estudantes e professores originários de diferentes países da 

América Latina e do Caribe e ao fato de reconhecer o português e o espanhol como idiomas 

oficiais, embora não sejam os únicos praticados pelos acadêmicos que integram o corpo 

discente. Esse ambiente é possível porque a Instituição tem atraído estudantes internacionais4 

latino-americanos e caribenhos nos cursos de graduação e pós-graduação presencial. Reserva-

se metade das vagas a estudantes internacionais por um sistema próprio, garantido por Lei 

(BRASIL, 2010b), regulamentado no Regimento Geral da Universidade (UNILA, 2013d) e no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2013-2017) (UNILA, 2013a).  

A diversidade na origem dos estudantes é evidenciada pelos números: em 2017, 31% dos 

estudantes eram internacionais, provenientes de países da América Latina e do Caribe, 

corresponde a 1.250 de um montante de 3.971 inscritos em cursos presenciais (INEP/MEC 

                                                           
(26). As modalidades são presenciais, semipresenciais e à distância. Informação coletadas no site: 

www.uasb.edu.bo (sede Bolívia) e www.uasb.edu.ec (sede Equador). Acesso em: 22 de jan. 2019. 

3 Por regra da língua portuguesa, a sigla UNILA deveria ser escrita apenas com a inicial maiúscula. Entretanto, 

inúmeros documentos oficiais da citada universidade trazem a grafia em caixa alta. Nestes termos, opta-se pelo 

uso convencionado institucionalmente.  

4 O autor dessa pesquisa utiliza o conceito de internacional para se referir aos estudantes e professores de 

nacionalidade não-brasileira. Considera-se que o termo estrangeiro remete a um estranho em relação aos outros, 

que está fora do grupo e não é acolhido (FREITAS; DANTAS, 2011). Tendo em vista os pilares de integração da 

UNILA, o uso do termo “estrangeiro” torna-se inadequado por conter elementos de discriminação. 

http://www.uasb.edu.bo/
http://www.uasb.edu.ec/
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(2018) (Figura 1). Isso dá corpo e alma ao ambiente internacional encontrado da Instituição, 

muito embora isso não seja visível nos relatórios publicados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A explicação encontrada é a de que o 

estudante internacional, ao ingressar na graduação por um processo seletivo próprio da UNILA, 

desloca-se de seu país de origem sem qualquer vínculo institucional anterior. Assim, seu 

registro se direciona para a base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e não passam pelas estatísticas da CAPES ou do CNPq 

no que tange a população estudantil em Mobilidade Acadêmica Internacional (MAI).  

 

Figura 1. UNILA – Distribuição dos estudantes da graduação por país de origem (2017) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores em 2019 com base nos dados do INEP/MEC (2018). 

Arte: Fábio Forsthofer 

 

A literatura encontrada sobre a UNILA (mais de 40 trabalhos) converge sobre o fato de ela ser 

um caso intrínseco, autêntico e exemplar de universidade pertinente e fundada com base nos 

princípios latino-americanos integracionistas. A maior parte desses trabalhos concentra-se em 

investigações que consideram: as motivações embrionárias da UNILA (ROSEVICS, 2015a), a 

integração regional (CORAZZA, 2010;  RICOBOM, 2010a;2010b), a internacionalização da 
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educação superior (ABBA, 2018;  BRACKMANN, 2013), a interculturalidade e o 

multilinguismo (ARAÚJO, 2014b;  MUNOZ, 2016) e a instituição contra-hegemônica 

(ALEXANDRE, 2015).  

No entanto, não foram localizadas discussões sobre os seguintes questionamentos: até que 

ponto a UNILA, uma universidade que enfrenta os desafios do século 21, materializa o legado 

do Movimento de Córdoba? Em que medida essa universidade contribui para a 

internacionalização da educação superior com pertinência? Quais são os propósitos 

integracionistas da universidade materializados na comunidade acadêmica e na cidade em que 

a universidade está instalada? É possível que a escassez de discussões sobre estas questões se 

deva ao seu curto tempo de existência (nove anos) e à inexistência de uma agenda propositiva 

dos desdobramentos práticos da execução do projeto universitário UNILA. São estas as 

questões motivadoras dessa tese.  

Isto posto, esse trabalho contribui teórica e empiricamente aos estudos da universidade 

integracionista latino-americana e da internacionalização da educação superior com 

pertinência. Apesar da literatura vasta e do número crescente de pesquisadores com interesse 

nestes dois temas, constata-se uma lacuna entre o ideal de universidade integracionista 

internacional e a sua efetiva materialização. Nesse sentido, o propósito desse trabalho reside 

em compreender a materialização da universidade integracionista internacional para a América 

Latina orientado a discussão para a seguinte tese – a consolidação de uma universidade 

temática, comprometida com a integração internacional latino-americana e orientada 

pelo senso de relevância sociocultural, depende de sua capacidade de conciliar a agenda 

nacional e a agenda internacional. Para tanto, a pesquisa cujos resultados estão parcialmente 

retratados nos capítulos que integram essa tese se concentra no caso da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA).  

A tese reúne três artigos independentes e complementares entre si (Figura 2). Com a 

preocupação de imprimir coerência à escrita e organicidade às ideias, cada artigo será exposto 

em forma de capítulo, as referências exploradas em cada um deles seguirão as considerações 

finais da tese. Os artigos foram discutidos em congressos acadêmicos respaldados por esse 

programa de pós-graduação e dois deles se encontram submetidos à avaliação de revistas 

científicas qualificadas. A existência de discussões similares entre os capítulos não deve causar 

estranheza porque não são repetições oportunistas e sim a construção de uma visão orgânica 

sobre o fenômeno investigado. 
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Figura 2. Estrutura da tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

O primeiro capítulo não se utiliza de dados empíricos e, portanto, é o mais teórico entre os três. 

Sua temática principal de discussão abarcará o resgate histórico dos motivadores que 

antecederam, inspiram e fundamentam a criação da UNILA. O capítulo também traz uma 

problematização contundente sobre as esperanças, os desafios e as incertezas que permeiam a 

integração regional pela universidade no âmbito macro, meso e micro. Nesse sentido, as 

questões investigativas que orientarão essa capítulo serão: Quais foram os contextos latino-

americano e brasileiro que possibilitaram a formulação de um projeto de universidade brasileira 

voltada para a integração regional? Quais são as essências política e pedagógica desse projeto? 

Quais foram as principais incertezas enfrentadas durante seu processo de implantação?  

Com ênfase em tais questionamentos, o objetivo do primeiro capítulo será compreender as 

potencialidades, os desafios e as limitações da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana. Com base em autores como Larissa Rosevics, Daniela Perrotta, André Rubião e 

Darcy Ribeiro, a pesquisa explorará conceitos centrais como integração regional, integração via 

educação e universidade socialmente relevante. A metodologia segue a abordagem qualitativa 

e a fonte de dados advém de dados das pesquisas bibliográfica e documental. Este capítulo 

contribui para evidenciar a existência de limitações e incertezas na perpetuação de projetos de 

instituições que não estão de acordo com a corrente mainstream de universidade.  

O segundo capítulo abordará, de forma extensiva e aprofundada, os elementos centrais da 

materialização do projeto universitário latino-americano atribuído à UNILA. O quadro teórico 

se fundamentará em conceitos como universidade latino-americana, internacionalização da 

educação superior, regionalismo e integração via educação, imprescindíveis na interpretação 

dos dados que sustentam a realização da missão institucional, no tempo e espaço, da 

universidade estudada. Tais escolhas foram necessárias para buscar percepções sobre a lacuna 

5. Considerações Finais – Retorno às questões de pesquisa e objetivos apresentados na introdução 

1. Introdução – Tema, problematização da pesquisa, objetivos, lacuna, contribuições e framework 

2. Capítulo 1 (artigo 1) – Contexto e aspectos teóricos que antecedem a criação da UNILA 

3. Capítulo 2 (artigo 2) – Materialização do Projeto Universitário Latino-Americano 

4. Capítulo 3 (artigo 3) – Integração da Universidade no Território de Fronteira 
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empírica entre a concepção teórica da universidade latino-americana internacional 

integracionista e a sua efetivação prática.  

Este capítulo será orientado pelas questões de pesquisa: Qual é a dinâmica institucional 

vivenciada pelos segmentos internos (estudantes, professores, técnicos-educacionais5 e 

gestores) para a concretização do projeto universitário internacional latino-americano atribuído 

à UNILA? Qual é a integração intrínseca percebida no interior da universidade? Para isso, será 

observada a percepção dos segmentos internos da universidade, razão pela qual os dados 

empíricos derivam de entrevistas realizadas com estudantes, professores, técnicos-educacionais 

e gestores, considerando o marco temporal de 2010 a 2017. O caminho metodológico alinha-se 

com a tradição da pesquisa interpretativista – abordagem qualitativa – e autores como Marco 

Antonio Rodrigues Dias, Carlos Tünnermann Bernheim, Sylvie Didou Aupetit, Daniela 

Perrotta e Larissa Rosevics contribuirão fortemente na interpretação dos dados.  

A contribuição teórica do segundo capítulo está associada às lentes teóricas da 

internacionalização da educação superior com resgate da visão humanística de educação, 

proposta pela UNESCO na década de 1990. Também vai ao encontro da literatura que tem 

como referência a pertinência da concepção de universidade originada com o Movimento de 

Córdoba.  

Por sua vez, o terceiro capítulo abordará a temática relacional entre Universidade e Cidade no 

processo de integração da universidade latino-americana, a UNILA, no território de fronteira, 

na perspectiva do espaço, lugar e território. A influência que a cidade exerce para a 

concretização e consolidação do projeto de jovens universidades públicas e a potencialidade 

para se construir uma relação virtuosa entre o campus e a cidade são fatores que justificam este 

capítulo. A lacuna identificada consiste na inexistência de literatura sobre a formação de 

universidades integracionistas e a relação com o ambiente da cidade em que estão instaladas. 

Ao preencher essa lacuna, se procura entender a contradição encontrada entre a missão prevista 

para esse tipo de universidade – de integração regional internacional – e a integração local, isto 

é, na cidade em que a instituição está localizada. Os conceitos que norteiam a discussão são: 

                                                           
5 A Lei nº 11.091/2005 (BRASIL, 2005) institui a existência da carreira de Técnicos Administrativos em Educação 

(TAE). No presente trabalho, quando mencionamos o termo “técnicos-educacionais” ou “técnicos administrativos 

educacionais” ou “técnicos administrativos”, se faz referência aos servidores das atividades dispostas na legislação 

em pauta e atuantes na UNILA.  
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espaço, lugar, território, campus universitário, identidade compartilhada e relações de 

pertencimento. 

Para tanto, as questões de investigação nesse capítulo serão: Quais são as identidades 

compartilhadas e as relações de pertencimentos construídas pelos segmentos internos 

(estudantes, professores, técnicos-educacionais e gestores) a partir dos espaços físicos 

utilizados pela universidade? Qual é o modo pelo qual a universidade vem se integrando à 

cidade?  Nesse sentido, investir-se-á no mapeamento das formas de integração que a UNILA e 

a cidade de Foz do Iguaçu nutrem, isto é, as formas de integração que a população universitária 

e a população iguaçuense têm alicerçado, considerando particularmente as identidades 

compartilhadas e as relações de pertencimento em construção na perspectiva dos atores internos 

da Universidade. Os dados empíricos se concentrarão em entrevistas individuais e em grupo, 

cuja referência cronológica abrange o intervalo de tempo entre 2010 e 2017. O processo 

metodológico seguirá os preceitos de uma pesquisa qualitativa interpretativista. Autores 

centrais nas discussões e na interpretação dos dados serão Ester Buffa, Gelson de Almeida 

Pinto, Christine Ramos Mahler, Rogério Haesbaert e Milton Santos. Neste sentido, a pesquisa 

trará contribuições relevantes para estudos voltados ao campo teórico de campus universitário 

como território, e suas relações e conexões para a cidade. 

A coleta de dados explorada em cada um dos artigos transitou entre pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Enquanto o primeiro artigo se apoia no material resultante de pesquisa 

bibliográfica e documental, os artigos subsequentes triangulam os dados extraídos das 

pesquisas bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica é ampla e transversal, 

em grande medida ela representou elevado desafio quando se leva em consideração o tempo 

requerido pela localização e leitura, seleção e tratamento, compreensão e interpretação, 

sobretudo a utilização na escrita dos artigos. Tanto no plano conceitual, quanto teórico e 

metodológico os textos foram desafiadores e extremamente contributivos para a formação do 

pesquisador. 

A pesquisa documental é muito rica porque a concepção do projeto de criação da UNILA foi 

exaustivamente documentada e publicizada, tanto por instancias relacionadas ao governo 

federal, quanto por instancias internas à universidade, e particularmente pela mídia impressa e 

digital. Em parte, esse cuidado de promover reuniões, discussões e divulgar as decisões tinham 

por propósito legitimar a universidade frente aos países vizinhos, que de forma direta ou indireta 

seriam atingidos pela criação da UNILA. 
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A pesquisa de campo, por sua vez, deriva da aplicação de um questionário que teve por objetivo 

reunir dados que permitissem se formar uma visão panorâmica dos estudantes brasileiros e não 

brasileiros, antes de estabelecer diálogos mais qualificados com eles. A participação em 

algumas reuniões acadêmicas organizadas pela UNILA contribuiu para que o mesmo ocorresse 

entre o pesquisador e orientadores, professores, técnicos-educacionais e gestores. Isso facilitou 

sobremaneira a realização de entrevistas que priorizaram a escuta de estudantes, professores, 

técnicos-educacionais e gestores. Elas foram presenciais, realizadas individual e em grupo, 

ocorreram entre 2015 e 2017, durante quatro temporadas em Foz do Iguaçu.  

Inicialmente, essa distribuição temporal se devia à impossibilidade de permanecer por extenso 

período de tempo na cidade, mas isso terminou exercendo influências positivas para o processo 

investigatório na medida em que a circularidade da coleta, tratamento e interpretação dos dados 

permitiu que a cada rodada de entrevista houvesse maior compreensão dos aspectos tratados, e 

isso incidisse sobre o refinamento das questões e a organicidade da interpretação. Esse processo 

remeteu a uma espécie de árvore interpretativa que em alguma medida comprometeu a 

insularização esperada dos três artigos. O que para o leitor pode soar repetição de argumentos, 

para o pesquisador e orientadores isso são indícios da dificuldade de retratar uma realidade que 

não é vista de forma fragmentada. 

Cabe esclarecer que em instituições orientadas por projetos que têm como pilar a integração 

pelo conhecimento e pela cultura, o bilinguismo é uma questão particularmente sensível. Na 

intenção de reconhecer a centralidade desse aspecto, ao resgatar extratos das narrativas dos 

entrevistados, o idioma utilizado na comunicação foi respeitado, fosse ele português ou 

espanhol. 

O tema discutido e o objeto de estudo considerado não são afeitos à formulação de conclusões, 

assim sendo, nas considerações finais haverá o resgate dos objetivos motivadores da 

investigação, bem como a reunião dos achados da pesquisa; as contribuições teóricas, 

metodológicas e gerenciais; ponderação sobre as limitações da pesquisa, e por fim, os 

desdobramentos que os resultados inspiram. 
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CAPÍTULO 1 – A UNIVERSIDADE COMO VETOR DA INTEGRAÇÃO 

REGIONAL: ESPERANÇAS, DESAFIOS E INCERTEZAS1 

 

 

 

 
 

Resumo do capítulo: Esse capítulo tem o propósito de compreender o significado do projeto 

de criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) como 

universidade que pretende promover a integração regional para a América Latina e Caribe2 

pelas vias do conhecimento e da cultura. A pesquisa assume caráter qualitativo-interpretativo e 

combina recursos das pesquisas bibliográfica e documental. Em sua primeira etapa, o capítulo 

explora os conceitos, as políticas e a cronologia da integração regional na América Latina 

realizando paralelos com a integração da União Europeia (UE). Em seguida, identifica o 

direcionamento das relações internacionais do governo brasileiro entre 2003-2010 para, 

finalmente, caracterizar os elementos centrais que compõem o projeto original da UNILA, de 

modo a discutir suas potencialidades e limitações para sua existência. 

Palavras-chave: Integração Regional. Universidade Brasileira. Internacionalização da 

Educação Superior. UNILA.  

  

                                                           
1 Esse capítulo foi aprovado e apresentado nos seguintes congressos: (1) Paper Development Workshop (PDW) 

ESPM/FGV, realizado na cidade de São Paulo, no dia 27 de março de 2017; (2) 3Es 2017 da ANPAD, realizado 

na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, entre os dias 28 a 30 de maio de 2017; (3) 

XLI EnANPAD, em São Paulo, nos dias 01 a 04 de outubro de 2017; e (4) XX SEMEAD, realizado nas 

dependências da FEA/USP, São Paulo, entre 08 a 10 de novembro de 2017. Nos dois últimos congressos, foi 

apresentado no formato de Consórcio Doutoral. Ademais, uma versão revisada e aperfeiçoada a partir das 

contribuições dos eventos foi submetida, no dia 08 de janeiro de 2018, à Revista Educação & Sociedade, ISSN: 

1678-4626, com extrato Qualis A2 (ADM) na CAPES. Em primeira análise, o artigo foi aprovado. Atualmente, 

passa por segunda avaliação. O artigo submetido à Revista Educação & Sociedade contou com as coautorias de 

Manolita Correia Lima e Gonçalo Canto Moniz. 

2 Em sua lei de criação (BRASIL, 2010b), a UNILA teve sua missão restrita à América Latina. Contudo, a partir 

de seu Estatuto (UNILA, 2012b), seguindo-se seu Regimento Geral (UNILA, 2013d) e Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI (2013-2017) (UNILA, 2013a), houve a inclusão do Caribe. 
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1.1. Introdução 

No decorrer dos séculos XIX e XX, as universidades ganham características diferenciadas, as 

quais as agrupam em modelos históricos distintos, conforme seus propósitos (missão), sua 

forma de institucionalização, sua regulamentação, seu padrão de financiamento e sua dedicação 

ao atendimento de interesses sociais, políticos e econômicos das nações3  (RUBIÃO, 2013). A 

emergência de novas arquiteturas universitárias, que ganham destaque a partir da segunda 

metade do século XX (RUBIÃO, 2013;  SANTOS, 2011), adotam a produção e difusão do 

conhecimento como elementos centrais. Enquanto, no século XII, a centralidade do 

conhecimento estava restrita ao âmbito pessoal4, no século XX  o conhecimento passa a ser 

compreendido como instrumento político e estratégico decisivo para os desenvolvimentos local, 

regional e internacional, na medida em que, embora limitado à formação acadêmica de uma 

elite, é amplamente difundido e incorporado pelos ambientes produtivos (AVEIRO, 2014;  

MULLER, 2013). 

No contexto da América Latina, no século XX, a universidade pública passa a ser pressionada 

em três sentidos: produzir conhecimento capaz de gerar alternativas para soluções de problemas 

socioeconômicos presentes nos países; colaborar para os desenvolvimentos regional e nacional; 

e democratizar o acesso à universidade, deixando-a de limitá-la às elites. A concepção de uma 

universidade mais popular, democrática e socialmente comprometida era reivindicação do 

Movimento de Córdoba (Argentina), no início do século XX (DIAS, 2018), assim como das 

Assembleias da União de Universidades da América Latina (Udual), na década de 1960 

(TRINDADE, 2012). Para eles, a exemplo do que propõe Mello (2011), a universidade deve 

servir ao bem coletivo e promover os direitos humanos, sem ter como última finalidade o lucro, 

mas sim o compromisso de colaborar para a promoção da qualidade da educação, da ciência e 

da cultura. 

No início do século XXI, a agenda do Movimento de Córdoba previa uma aproximação política 

entre os governos dos países sul-americanos, na busca por um diálogo qualificado capaz de 

                                                           
3 Rubião (2013) discute quatro concepções de universidade: Humboldtiano (Alemanha – século XIX, privilegia 

o conhecimento puro e sistematizante); Newmaniano (Inglaterra – século XIX, universidade direcionada à cultura 

geral, opunha-se à profissionalização); Córdoba (Argentina – início século XX, corrente latino-americana  

comprometida com a justiça social) e Multiversty (Estados Unidos / EUA – início século XX, a instituição 

contextualiza o conhecimento e multiplica suas formas de atuação em três correntes: pesquisa, educação liberal e 

profissionalização). 

4 A universidade teve início quando grupos de estudantes se deslocavam entre as regiões geográficas à procura de 

mentores para sanar indagações de interesses pessoais (CHARLE; VERGER, 1996). 
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cooperar para a integração regional (PECEQUILO; CARMO, 2015). A discussão sobre a 

essência da universidade, associada ao interesse de promover a integração entre os países da 

região, inspirou o projeto de criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), em 2010. Cabe ressaltar que, embora debates sobre o propósito integracionista 

universitário tenham se intensificado entre os países da região, a UNILA foi criada a partir da 

iniciativa do governo brasileiro, refletindo suas políticas externa (compromisso com a 

integração regional) e social (compromisso com a inclusão social) do período de 2003-2010 

(MENEGHEL; AMARAL, 2016). Assim, o referido projeto embala o ideal de uma 

universidade “socialmente relevante” (MELLO et al., 2009) e comprometida com a integração 

regional pelas vias do conhecimento e da cultura.  

Coerente com tal propósito, o projeto de criação da UNILA imprime uma identidade 

institucional singular na medida em que assume o compromisso com o bilinguismo (espanhol 

e português como línguas maternas oficiais), adota a abordagem interdisciplinar e destaca a 

interculturalidade como o valor e o foco da integração regional. Constitui-se como um espaço 

de convivência intercultural, produção, difusão e aprendizagem de conhecimento entre 

estudantes e professores oriundos de diferentes países latino-americanos (IMEA, 2009b;  

RICOBOM, 2010b), numa espécie de mobilidade acadêmica internacional solidária (CASTRO; 

CABRAL NETO, 2012b) em contraponto “ao assistencialismo dominador e ao 

internacionalismo mercantil” (SPELLER, 2011, p. 9). 

Apesar de seu reduzido tempo de existência (2010-2019), os ideais que nutrem o projeto de 

criação da instituição têm suscitado interesse de diversos pesquisadores. Os temas de pesquisa 

que assumem a UNILA como campo empírico aprofundam tanto aspectos amplos como 

específicos, tais como: singularidade da internacionalização do ensino superior estimulada pela 

cota permanente de intercâmbio de discentes de graduação e docentes latino-americanos e 

caribenhos (BRACKMANN, 2013); expressão da estratégia de internacionalização brasileira 

(MARTINS, 2011); ator social do processo de integração regional na América Latina e Caribe 

(ROSEVICS, 2015a); agente da construção de uma consciência e identidade integradora 

(CORAZZA, 2010;  MOROSINI; DALLA; GUILHERME, 2017) capaz de promover a 

interculturalidade (ARAÚJO, 2014b) e de erigir uma universidade contra-hegemônica 

(ALEXANDRE, 2015;  MENEGHEL; AMARAL, 2016). Contudo, essas pesquisas não se 

aprofundam no entendimento da essência do projeto de criação da UNILA, com vistas a discutir 

as incertezas que colocam em dúvida a sua sobrevivência.   
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Assim sendo, o contexto e o projeto de criação da UNILA constituem o objeto de estudo da 

pesquisa, cujos resultados estão consolidados neste capítulo. Intenta-se reunir evidências 

capazes de responder às seguintes questões: a) Quais foram os contextos latino-americano e 

brasileiro que possibilitaram a formulação de um projeto de universidade brasileira voltada para 

a integração regional? b) Quais são as essências política e pedagógica do referido projeto? c) 

Quais são as principais incertezas enfrentadas durante seu processo de implantação? Com base 

em tais questionamentos, o presente capítulo tem por objetivo compreender as potencialidades, 

os desafios e as limitações da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. 

Ademais, esta pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento da literatura acerca da 

origem e das transformações das universidades no mundo contemporâneo, com ênfase na 

realidade latino-americana. Igualmente, procura abordar os significados atribuídos à 

internacionalização da educação superior latino-americana e à Mobilidade Acadêmica 

Internacional (MAI) com vistas à integração regional. O trabalho assume caráter qualitativo-

interpretativo e combina recursos das pesquisas bibliográfica e documental com base na análise 

de conteúdo. Explora os conceitos e a cronologia da integração regional na América Latina e 

América do Sul em paralelo com a integração da União Europeia, bem como identifica o 

direcionamento internacional brasileiro entre 2003-2010, os elementos centrais que compõem 

o projeto original da UNILA e as limitações e incertezas da universidade para a promoção da 

integração regional. 

 

1.2. Delimitação epistemológica e procedimentos metodológicos  

A pesquisa em tela está alinhada à tradição de estudos interpretativistas e adota à abordagem 

qualitativa, pois visa produzir conhecimento aprofundado sobre seu objeto, levando em conta 

o ponto de vista dos atores sociais envolvidos com a investigação (STAKE, 2016). Entende-se 

por tradição uma corrente capaz de conduzir uma pesquisa completa, por meio de um conjunto 

de suposições, visões de mundo, orientações, procedimentos e práticas (PRASAD, 2005), 

também conhecida por paradigma que orienta a investigação (SILVA; ROMAN NETO, 2010).  

O método escolhido é o estudo de caso, tal como proposto por Stake (2005; 2016). O autor o 

define não como uma escolha de método, mas como uma escolha do estudo que orientará o 

processo investigativo. Não pretende medir constructos abstratos, mas compreender com 
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perspicácia um caso, motivado pelo interesse do investigador, que tenha grande potencial de 

aprendizado, denominado de caso intrínseco. A unidade de estudo, por sua vez, é o projeto de 

criação da UNILA, justificado pela determinação de promover a integração regional pela via 

da educação superior, o que o diferencia de outras universidades brasileiras (CORAZZA, 2010;  

TRINDADE, 2012). 

A coleta de dados se concentrou no agrupamento de dados secundários, oriundos de 

documentos, relatórios institucionais e publicações científicas (artigos, dissertações e teses). As 

buscas levaram em conta as bases de dados internacionais (Web of Science, Ebsco e Scopus), 

nacionais (Periódico Capes, Scielo e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD, entre outras), o sítio oficial da UNILA e de órgãos do governo brasileiro (Ministério da 

Educação – MEC, Senado Federal e poder executivo brasileiro). O material selecionado nas 

publicações científicas considerou a menção ao contexto em que fora criada a UNILA, enquanto 

o acervo identificado nos relatórios institucionais contemplou a referência direta ao projeto da 

instituição. O material reunido foi tratado com base na técnica de análise de conteúdo, em uma 

interpretação textual, utilizando o problema de pesquisa como âncora (FRANCO, 2007;  

MORAES, 1999). Logo, as interpretações estabelecem pontes entre as descrições e a teoria, 

além de incorporar evidências e argumentos em uma análise crítica dos conteúdos publicados. 

 

1.3. Da integração regional europeia às tentativas de integração latino-americana 

Os processos de integração regional são desafiadores para os governos das nações por exigir 

vontade política capaz de alinhar interesses que transitem entre as áreas econômica, social e 

cultural. Em muitos casos, os países apresentam dificuldades de equalizar as divergências entre 

os interesses internos e a projeção de políticas externas, revelando como “amálgama superior, 

o interesse nacional” (CERVO; BUENO, 2015, p. 526). O conceito de integração regional é 

dinâmico, complexo e está subordinado aos contextos político, econômico e social. Distingue-

se de cooperação, pois enquanto essa “tem metas modestas, cuja implantação não requer a 

abdicação por parte dos Estados de grandes parcelas de soberania” (CELLI-JUNIOR, 2008, p. 

19), aquela possui propósitos ambiciosos, que exigem “unificação, uniformização e a 

harmonização de políticas comerciais, econômicas e monetárias com delegação de parcelas 

significativas de soberania para instituições de caráter supranacional”. 



38 
 

 
 

O conceito de integração proposto por Deutsch (1966) ultrapassa o âmbito comercial na medida 

em que enfatiza a unificação de uma sociedade a ponto de modificar seus sistemas econômico, 

político e cultural, com o intuito de sustentar as necessidades sociais, imprimindo o sentido de 

comunidade. De certa forma, a unificação de uma sociedade tem como objetivo suprimir ou 

amenizar os antagonismos que a dividem, considerando as lutas e potencialidades que a afetam 

ou a destroem, alcançando, assim, condições para o crescimento, sem perder a sua identidade. 

Por outro lado, integrar uma sociedade ultrapassa essa definição pelo fato de não considerar 

apenas a supressão dos antagonismos que a atingem, mas “desenvolver as solidariedades que 

as unem” (SCHAPOSNIK, 1997, p. 186). Esse conceito de integração, aliado ao sentido de 

comunidade, exprime o posicionamento dessa pesquisa.   

O campo científico das relações internacionais tem contribuído para aprofundar o conhecimento 

sobre os processos de integração regional. A União Europeia (UE) é a referência de integração 

regional que mais revela resultados positivos em termos de unificação dos interesses nacionais 

em prol dos interesses regionais. Tais êxitos são oriundos de uma Política de Desenvolvimento 

Regional (PDR) que prioriza três eixos: a convergência de interesses dentro dos países e entre 

eles; a competitividade regional; e a cooperação territorial e econômica europeia. Todos esses 

eixos são apoiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).  

 Na União Europeia, o conceito de “cidadania europeia” ganha centralidade na medida em que 

fortalece a integração dos países daquele continente, promove a criação de uma identidade una 

e, consequentemente, materializa a concepção de uma só comunidade (BÖTTCHER, 2011;  

COSTA, 2010;  RODRIGUES, 2011). Um marco nesta construção da cidadania europeia é a 

Declaração de Bolonha, publicada em 1999. Trata-se de um acordo voluntariamente celebrado 

entre vinte e nove países europeus. Ele prevê o Espaço Europeu de Ensino Superior como 

instância responsável pela promoção de reformas nos sistemas educacionais dos países 

membros e pela geração de um sistema universitário unificado capaz de reconhecer os diplomas 

expedidos e as profissões regulamentadas, além de influir sobre a competitividade internacional 

e a promoção da empregabilidade entre os cidadãos europeus dos países que integram o bloco 

(CASTRO; CABRAL NETO, 2012b;  ROBERTSON, 2009).  

Um outro instrumento da integração europeia que se revelou eficaz é o European Region Action 

Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS), programa de MAI mais difundido 

na Europa cujo objetivo é colaborar para a construção do Espaço Europeu de Ensino Superior. 

O referido programa favorece a formação da “cidadania global de educação” (Global 
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Citizenship Education) e da cidadania europeia, antes mencionada, uma vez que ajuda a 

fortalecer a identidade e a integração europeias por meio das experiências pedagógicas e 

culturais entre os estudantes (MOROSINI et al., 2017). Pode-se afirmar, portanto, que a 

integração europeia tem explorado dois caminhos paralelos e complementares: um centrado na 

administração pública, com a construção de um sistema de ensino comum, e outro centrado no 

estudante, com a promoção da MAI.  

A integração foi o caminho encontrado pelos países europeus para enfrentar os efeitos das 

graves crises (moral, social, econômica e política) decorrentes dos conflitos que deflagraram a 

Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por isso mesmo, desde o início, a cooperação regional 

ganhou centralidade no processo de integração da região. Consequentemente, tem prevalecido 

o princípio da complementariedade e não o da competição entre os países do bloco. A 

formulação dos planos e a realização das ações da União Europeia objetivavam amenizar as 

rivalidades históricas, além de reduzir as assimetrias econômicas e sociais5 entre as nações que 

a compuseram, levando-as a obter melhores resultados de inserção no sistema de 

competitividade internacional (COMISSÃO EUROPEIA, 2008;  COSTA, 2010). Embora haja 

o aparente sucesso do caso europeu, hoje, ele está ameaçado devido à saída do Reino Unido do 

bloco, às crises econômicas, à crise social provocada pelas políticas de imigração e ao 

terrorismo. 

Considerando os pontos de referência antes descritos, seria possível afirmar que a integração 

europeia guarda alguma semelhança com o processo de integração latino-americano? Até o 

momento, o processo de integração europeia reúne mais avanços que o latino-americano, apesar 

de eles terem emergido em períodos próximos – décadas de 1950 e 1960, respectivamente. A 

América Latina projeta na integração entre os países da região restringindo-se ao interesse pela 

melhora de sua inserção no comércio internacional, distintos da amplitude de propósitos que 

consiste na UE. Na década de 1960, investiu na criação da Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC). O fracasso da iniciativa abriu espaço, vinte anos depois, para a 

criação da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Em termos de integração 

regional, a ALADI não tem alcançado resultados significativos em âmbito continental. De 

                                                           
5 Ressalta-se que os benefícios se sobrepõem aos malefícios do processo de integração da UE (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2008), embora isso não signifique a inexistência de desafios difíceis de serem transpostos. Exemplos 

recentes são a crise financeira na Grécia (BBC, 2015); a crise migratória; o modesto crescimento econômico; o 

fortalecimento dos movimentos de extrema-direita entre os países do bloco; e a recente (2016) saída do Reino 

Unido do bloco (processo conhecido por Britain Exit – Brexit) (BBC, 2016). 
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acordo com Schaposnik (1997) e Couto (2006), os fatores que colaboram para esta situação 

estão ligados a: a) fragilidade das economias dos países envolvidos; b) inconsistência de uma 

identidade cultural regional; c) desgastes decorrentes da emergência de regimes militares; d) 

alternância da matriz política-ideológica dos governos; e) inexistência de uma política 

consistente e comprometida com o desenvolvimento regional.  

Um aspecto positivo da ALADI é o incentivo a Acordos de Complementação Econômica 

(ACE) que favorecem a criação de associações e organizações sub-regionais na América Latina, 

tal qual o Mercado Comum do Sul (Mercosul). Criado em 1991, ele tem aproximado, 

originalmente, quatro países geograficamente próximos: Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai6. Sua atuação tem se limitado a questões comerciais e econômicas, encontrando-se, 

atualmente, em um estágio de união aduaneira, com dificuldades para avançar na direção de um 

mercado comum, caracterizado pela livre circulação de bens (mercadorias, serviços e capitais) 

e de pessoas entre os países membros (ARAÚJO, 2008;  COSTA, 2010).  

Constata-se que os países que integram o Mercosul imprimem distintos significados à região, a 

depender da orientação político-ideológica dos governantes, fatores que se refletem nas 

respectivas políticas externas e, por conseguinte, ocasionam instabilidades nas relações 

internacionais (SCHAPOSNIK, 1997). Essas instabilidades repercutem sobre a visão 

estratégica que os países membros plenos e associados têm em relação ao Brasil, gerando, 

particularmente, “receio da ‘conquista econômica’ por meio das exportações e do investimento 

direto. Receio que, no caso dos países mais pobres, mobiliza sentimentos ‘anti-imperialistas’” 

(SORJ; FAUSTO, 2011, p. 22). Assim, compreendem-se os motivos pelos quais o Mercosul 

segue com mais desencontros do que encontros quando se trata de uma integração que 

ultrapasse a esfera comercial.  

O início do século XXI é marcado pela eleição de governos progressistas na Argentina (Néstor 

Kirchner, em 2003), no Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003), no Uruguai (José Alberto 

Mujica Cordano, em 2005), na Bolívia (Evo Morales, em 2006), entre outros. Partindo do 

princípio que “sem vontade política, não há integração” (ARAÚJO, 2008, p. 135) e em sintonia 

com o protagonismo e a estratégia de direcionamento internacional adotado pelo governo 

                                                           
6 Atualmente, o Mercosul é composto por membros plenos e associados. Os membros plenos são: Argentina, 

Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela (suspensa) e, os membros associados: Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e 

Peru. A diferença entre membro pleno e associado está em que os primeiros não adotam a Tarifa Externa Comum 

(TEC), em que o segundo assume para importações originárias de mercados externos (CARMO, 2016;  

PECEQUILO; CARMO, 2015).  
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brasileiro (2003-2010) no que se refere à política externa, investe-se em amplo diálogo político 

com os países sul-americanos, particularmente sobre a integração regional. Nesta ocasião, a 

ênfase recaiu sobre projetos voltados para a infraestrutura, a educação e a cultura (ROSEVICS, 

2015b). Esse diálogo é fortalecido no âmbito da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL)7, 

cujos objetivos transitam entre o político, o geopolítico e o econômico. A UNASUL assemelha-

se ao Mercosul, embora se diferencie por projetar a integração física antes da econômica, por 

meio do projeto de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), ao 

contemplar uma integração no setor de transportes, energia e telecomunicações (PECEQUILO; 

CARMO, 2015). 

Concomitantemente, intensificam-se as discussões no âmbito do Mercosul Educacional sobre 

como a educação e a cultura poderiam contribuir para o processo de integração regional. A 

partir de tais debates, Rosevics (2015a) distingue duas políticas de integração, a saber: a 

integração da educação e a integração via a educação. Enquanto a primeira tem por objetivo 

promover o intercâmbio estudantil, uniformizar as estruturas educacionais para integrar os 

sistemas educacionais e facilitar a livre circulação de trabalhadores e prestadores de serviços 

entre os países membros, a segunda busca integrar estudantes e professores de diferentes países 

em um mesmo espaço de convivência educacional e de reconhecimento mútuo, com o intuito 

de encontrar soluções para os problemas regionais em uma dinâmica integracionista. Sublinha-

se a diferença existente entre essas duas políticas.  

A integração da educação se baseia numa integração estrutural entre os sistemas de educação 

dos países do Mercosul, seu papel é secundário e complementar para um projeto central – o 

econômico. A integração via educação, por sua vez, prioriza a “construção de uma consciência 

social regional integradora” (ROSEVICS, 2015a, p. 32), na qual os projetos políticos e 

socioculturais ganham centralidade e, portanto, como ocorre com a União Europeia, o conceito 

de cidadania ganha destaque. Embora o conceito de integração tenha sentidos diferentes nas 

duas políticas, a integração da educação representa, segundo a autora, uma equalização das 

estruturas educacionais entre os países membros do Mercosul, podendo criar e multiplicar 

                                                           

7 Iniciada 2000, com a primeira reunião de Cúpula dos países da América do Sul, resulta na criação da Comunidade 

Sul-Americana de Nações (CASA), em 2004, em 2008 é renomeada para UNASUL. Reúne os seguintes países: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela 

(COSTA, 2010). 
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espaços educacionais capazes de colaborar para promover a integração via a educação e a 

cultura.  

Pelo exposto, quais alternativas seriam efetivas e coerentes com a visão de integração via a 

educação? O investimento na criação de universidades supranacionais poderia ser um caminho. 

Ressalta-se que o primeiro registro sobre a ideia de criar uma universidade supranacional na 

América Latina ocorreu em 1967, em uma Assembleia da União de Universidades da América 

Latina (Udual) (TRINDADE, 2012). A proposta foi retomada com o acirramento da discussão 

sobre integração via educação no Mercosul Educacional, no início do século XXI.  

Denominado Universidade do Mercosul, o projeto previa uma instituição de status 

supranacional, com campi nos diversos países do bloco sul-americano. Contudo, a ideia não se 

concretizou. O fracasso da iniciativa ocorreu por questões de caráteres institucional e 

financeiro. Institucionalmente, o obstáculo se fez por falta de consenso no parlamento do 

Mercosul (houve dois países que votaram contra), financeiramente refletiu a inexistência de 

previsão de fundos para financiamento, pelo bloco, do desenvolvimento regional (ROSEVICS, 

2015a). O insucesso da construção de uma universidade supranacional evidencia a fragilidade 

das iniciativas de integração regional na América do Sul e na América Latina. Neste contexto, 

quais ações poderiam ser assumidas pelos países da América Latina e pelo Brasil, visando 

intensificar o entendimento e a integração latino-americana? 

 

1.4.  A criação de uma universidade brasileira orientada para a integração latino-

americana 

1.4.1 O contexto brasileiro (2003-2010) e a criação da UNILA 

A exposição anterior resgata a cronologia dos encontros e desencontros da integração regional 

no âmbito da América Latina, comparando-os com o processo de integração da União Europeia. 

Tal comparação permite sublinhar as distintas estratégias que foram adotadas pelos blocos, 

assim como os diferentes contextos políticos, sociais e econômicos em que se encontravam tais 

regiões. Constata a existência de avanços no campo comercial, com intenções políticas 

estreitadas entre os presidentes dos países sul-americanos, porém insuficientes para gerar 

inflexões duradouras e profundas acerca da integração regional ou mesmo para fomentar uma 

política de desenvolvimento regional.  
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No final dos anos 1990, o Brasil passa a perceber o entorno sul-americano “como plataforma 

preferencial para sua atuação regional e assimila a ideia de América do Sul como parte de sua 

identidade internacional” (COUTO, 2006, p. 80). Entre os anos de 2003 e 2010, a América do 

Sul torna-se referência para a inserção regional brasileira pautada na estratégia da diplomacia e 

no multilateralismo da reciprocidade internacional por meio do comércio e da segurança 

pública. A reciprocidade estava em cotutela à solidariedade com responsabilidade, o que 

determinava a forma de atuação da diplomacia na política externa brasileira (SILVA, 2009;  

VIDIGAL, 2010).  

Os princípios da solidariedade e da reciprocidade induzem a uma espécie de diálogo horizontal, 

postura adotada pelo Brasil para aprimorar as relações com os países sul-americanos no intuito 

de atingir objetivos comuns de inserção internacional e desenvolvimentos econômico e social 

(HIRST; LIMA; PINHEIRO, 2010;  OLIVEIRA, 2015). Spektor (2011, p. 142) argumenta que 

a guinada regionalista da política internacional brasileira “coincidiu com o giro à esquerda no 

pêndulo ideológico regional. [O governo 2003-2010] avançou e aprofundou a agenda regional 

de seu antecessor, elevando ainda mais o status da ‘América do Sul’ nas prioridades de política 

externa”.  

Mesmo com uma agenda regional intensificada pelo direcionamento brasileiro, há limitações à 

integração regional no que tange à superação de adversidades políticas, econômicas e sociais 

entre os países sul-americanos, como fora exposto no tópico anterior. Em contrapartida, o Brasil 

apresenta na primeira década do século XXI um momento de estabilidade econômica 

(SPEKTOR, 2011), de recuperação da capacidade de negociação (CERVO; BUENO, 2015) e 

de implantação de políticas sociais voltadas para o combate às desigualdades sociais, 

particularmente o combate à fome (AQUINO; DALDEGAN, 2014) capazes de credenciá-lo a 

fomentar e a assumir estratégias para fortalecer os laços da integração sul-americana com 

pretensões latino-americanas.  

A confluência de duas políticas brasileiras, a externa8 (orientada por um maior protagonismo 

global) e a de educação superior9 (orientada para a expansão do sistema universitário público), 

                                                           
8 No período de 2003 a 2010, a política externa brasileira projeta uma imagem soberana e altiva do País para 

ganhar visibilidade no cenário internacional. A estratégia era se direcionar para um “novo modelo de cooperação 

baseado em relações mais igualitárias e solidárias entre os chamados países do Sul” (ULLRICH; CARRION, 2014, 

p. 83), compreensivelmente, a América do Sul torna-se um eixo prioritário desta política (BRASIL/MRE, 2010). 

9 Entre os programas derivados da referida política estão: o Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI); o Programa Universidade para Todos (PROUNI); a Universidade Aberta do 
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viabilizam projetos de criação de universidades com finalidades regionais e focadas na 

internacionalização (PASSOS SUBRINHO, 2013), dentre as quais a UNILA. Criada, conforme 

a Lei nº 12.189/2010 (BRASIL, 2010b), com a missão de fortalecer a integração latino-

americana, enfatizando a integração sul-americana, nos termos das discussões travadas no seio 

do Mercosul Educacional. O Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) assume, 

prioritariamente, as discussões que antecedem a criação da UNILA até que seja instituída 

oficialmente por iniciativa unilateral do governo brasileiro (ROSEVICS, 2015a). Em janeiro de 

2019, a UNILA completou nove anos de existência (BRASIL, 2010b) e doze anos de que vem 

sendo gestada com esta nomenclatura nos documentos oficiais brasileiros.  

A justificativa de criação desta universidade parte da entrega do 

EM Interministerial nº 00331/2007/MP/MEC (BRASIL/MP/MEC, 2007) ao Presidente da 

República. Em 17 de janeiro de 2008, por meio da Portaria nº 43, da SESu/MEC, foi constituída 

a Comissão de Implantação, composta por treze especialistas na área de educação, relações 

internacionais, ciências políticas, história, biologia e psicologia. A comissão, conhecida como 

CI-UNILA, teve papel essencial nas discussões das diretrizes políticas, pedagógicas e 

administrativas que compuseram o projeto UNILA. Em 25 de fevereiro de 2008 se inicia o 

processo de tramitação no Congresso do Projeto de Lei nº 2878/2008, de iniciativa do Poder 

Executivo, o qual resultará na Lei 12.189, de 12 de janeiro de 2010.  

Trata-se de uma universidade pública, portanto, mantida com recursos federais e regida pela 

legislação brasileira. Diferencia-se das demais universidades federais nacionais por reunir 

características inovadoras em seu projeto de criação, como o bilinguismo (espanhol e 

português), a interdisciplinaridade, a interculturalidade e o foco na integração regional pela 

cultura e pelo conhecimento (RICOBOM, 2010b). Localizada na cidade de Foz do Iguaçu 

(Estado do Paraná – Brasil), estrategicamente na tríplice fronteira com a cidade de Puerto 

Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai), região com uma densidade populacional de 

setecentos mil habitantes (UNILA, 2017a). A Universidade Federal da Integração Latino-

Americana reserva em sua graduação presencial, metade de suas vagas a estudantes brasileiros 

e a outra metade a estudantes internacionais de origem latino-americana e caribenha. Há a meta 

                                                           
Brasil (UAB) e o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (MENEGHEL; AMARAL, 2016). O REUNI, 

instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), promove a reestruturação e expansão 

das universidades federais, a criação e interiorização de novas universidades. 
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de se ter um percentual equalizado entre professores internacionais oriundos da América Latina 

e Caribe com os de origem brasileira (IMEA, 2009c;  UNILA, 2013a;2013d).  

Não obstante, a UNILA tenha foco internacional pelo intercâmbio estudantil na graduação e 

também pelo intercâmbio de docentes, de acordo com os critérios propostos por Morosini 

(2006), ela ainda não pode ser reconhecida como uma IES internacionalizada. A autora não se 

limita a considerar variáveis como a presença de estudantes e professores internacionais, mas 

leva em conta igualmente o financiamento internacional e a existência de projetos de pesquisa 

e publicações em cooperação internacional, entre outros. A UNILA se compromete a promover 

a mobilidade acadêmica inter-regional10 que remete, mesmo timidamente, à formação de uma 

consciência identitária regional, comparável ao conceito de cidadania europeia (MOROSINI et 

al., 2017). 

Atualmente, a partir do Estatuto (UNILA, 2012b) e do Regimento Geral (UNILA, 2013d), a 

UNILA é organizada em quatro institutos no interior dos quais estão agrupados os vinte e nove 

cursos de graduação dentro de suas respectivas áreas de conhecimento, sendo eles:  

➢ Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História – ILAACH (Antropologia – 

Diversidade Cultural Latino-Americana; Cinema e Audiovisual; História – 

Licenciatura; História da América Latina; Letras, Artes e Mediação Cultural; Letras – 

Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras e; Música); 

➢ Instituto Latino-americano de Ciências da Vida e da Natureza – ILACVN 

(Biotecnologia; Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade; Ciências da Natureza 

– Biologia; Física e Química; Engenharia Física; Matemática; Medicina; Química – 

Licenciatura e Saúde Coletiva);  

➢ Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política – ILAESP 

(Administração Pública e Políticas Públicas; Ciência Política e Sociologia; Ciências 

Econômicas – Economia; Integração e Desenvolvimento; Desenvolvimento Rural e 

Segurança Alimentar; Filosofia; Relações Internacionais e Integração e; Serviço 

Social);  

                                                           
10  Dados divulgados no Censo INEP em 2017 (INEP/MEC, 2018) registram que existem três mil novecentos e 

setenta e um estudantes de graduação matriculados na UNILA, dos quais sessenta e nove por cento são brasileiros 

e trinta e um por cento são internacionais da América Latina e Caribe. Ao total, existem vinte nacionalidades. Em 

relação aos professores, a proporção é de oitenta e dois por cento para brasileiros e dezessete por cento 

internacionais distribuídos em quinze nacionalidades. 
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➢ Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território – ILATIT 

(Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil de Infraestrutura; Engenharia de Energia; 

Engenharia de Materiais; Engenharia Química; Geografia – licenciatura e bacharelado).  

A UNILA oferece oito cursos de Mestrado em diversas áreas do conhecimento e um curso de 

Doutorado em Relações Internacionais, ofertado em co-parceira com outra universidade 

brasileira. O corpo de professores (graduação e pós-graduação) é composta por quatrocentos e 

sete professores, dos quais oitenta e seis por cento são contratados em regime de dedicação 

integral no ensino, pesquisa e extensão, e setenta e quatro por cento  são doutores (INEP/MEC, 

2018, dados referente à 2017), o que revela um forte potencial acadêmico em pesquisa da 

universidade. 

Em relação ao corpo discente, a universidade tem priorizado o ingresso de estudantes 

internacionais por mérito acadêmico e perfil de vulnerabilidade socioeconômica. Essas medidas 

colaboram para entender o fato de que esta instituição era constituída, em 2015, por 37% de 

estudantes autodeclarados indígenas, pardos e pretos, enquanto este número na Universidade 

de São Paulo era de apenas 9%, no mesmo período. Nos primeiros anos de existência, 

considerando o ano de 2010 e 2013, a porcentagem era de 99% e 76% respectivamente dos 

estudantes da UNILA recebeu alguma forma de assistência estudantil (moradia, transporte, 

alimentação e/ou bolsa permanência), inclusive os internacionais; porém, com a crise financeira 

instalada no Brasil, em 2015 o número de estudantes favorecidos por algum tipo de assistência 

foi reduzido para sessenta por cento (INEP/MEC, 2018).  

 

1.4.2 A essência do projeto de criação da UNILA  

A concepção do projeto UNILA exigiu dois anos de trabalho (2008/2009) e contou com o 

respaldo de universidades brasileiras e internacionais, institutos de pesquisa governamentais e 

organismos científicos nacionais e internacionais, além de uma consulta internacional a 

especialistas. O livro A UNILA em construção reúne a essência das discussões coordenadas 

pelos membros da CI-UNILA, das quais se originou o projeto político, pedagógico e 

administrativo da Instituição, inspirado na herança do movimento de modernização 

universitária liderado pela Universidade Nacional de Córdoba - UNC (Argentina, 1918) e nas 
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ideias de Darcy Ribeiro, idealizador do projeto de criação da Universidade de Brasília – UNB 

(Brasil).  

O Movimento de Córdoba, como já exposto no presente trabalho, representa o princípio de uma 

corrente ideológica de universidade tipicamente latino-americana. Simboliza a ruptura com 

uma universidade apegada à herança colonial (autoritária e conservadora) e o surgimento de 

uma universidade autônoma, pública, gratuita e democrática (no que se inclui a participação 

dos estudantes nas decisões internas), que provê assistência estudantil e extensão universitária, 

este último fenômeno universitário tipicamente latino-americano. Apresenta como principal 

legado o engajamento interessado na transformação da sociedade, na justiça social (FLACHS, 

2006;  RUBIÃO, 2013). Já Darcy Ribeiro argumentava que a universidade deveria assumir um 

papel intelectual público de construir uma consciência nacional democrática por meio de uma 

ciência comprometida. Repudiava a existência do conhecimento científico neutro por 

considerar a universidade, por essência, uma instituição social na qual sobrevivem ideologias e 

interesses e, por assim sê-lo, politizada. Defendia que a universidade latino-americana deveria 

colaborar para o desenvolvimento autônomo das nações das regiões, com base em uma 

consciência crítica, não submetida à reprodução de interesses e à lógica dominante de poder, as 

quais não rompem com as condições de atraso e subdesenvolvimento.  

Para Ribeiro, a principal função da universidade estaria na influência exercida para modificar 

os seus entornos regional, nacional e/ou internacional (RIBEIRO; MATIAS, 2006;  RIBEIRO, 

1978). Suas aspirações sinalizam uma universidade pública, democrática e autônoma, com 

condições de indicar caminhos na construção de uma sociedade focada no conhecimento 

autóctone, preocupada com o desenvolvimento sustentável, nunca desconsiderando o 

conhecimento universal. Esse legado do Movimento de Córdoba e do pensamento de Darcy 

Ribeiro se evidencia nas proposições que antecede a criação da UNILA:   

A UNILA será estruturada com uma organização administrativa inovadora e com uma 

concepção acadêmico-científica aberta aos avanços científicos, humanísticos e 

culturais atuais e futuros. Comprometida com o destino das sociedades latino-

americanas [...] está voltada para o futuro visando contribuir, por meio do papel 

estratégico do conhecimento compartilhado na construção de sociedades sustentáveis 

no século XXI, fundadas na identidade latino-americana em sua diversidade cultural 

e orientação para o desenvolvimento, com justiça social e sustentabilidade 

socioambiental (IMEA, 2009c, p. 9).    

A partir dessa citação, o princípio básico que orienta a elaboração do projeto da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana parece ser o compromisso de “promover a integração 

pelo conhecimento e pela cultura, para subsidiar a aspiração histórica de uma América Latina 
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solidária e integrada em seus objetivos comuns” (IMEA, 2009b, p. 8), tendo por base três 

pilares: 

1. Interação em termos nacionais e transnacionais de forma solidária e com respeito 

mútuo; 2. Compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, tornando-o 

indissociável da justiça social e do equilíbrio do meio ambiente; 3. Compartilhamento 

recíproco de recursos e conhecimentos científicos e tecnológicos com professores e 

estudantes da América Latina (IMEA, 2009c, p. 16). 

Coerentemente, a UNILA enfatiza o diálogo transnacional, a valorização da diversidade 

cultural e o desenvolvimento sustentável das sociedades por meio da criação de uma identidade 

latino-americana, viabilizada pela cultura e pelo compartilhamento recíproco de 

conhecimentos, parte de algo maior: o aprofundamento da integração regional na América 

Latina.  

O projeto da UNILA é particularmente ousado, pois, além de enfrentar obstáculos próprios de 

uma universidade em implantação, assume os desafios do processo de integração regional, 

ousando elevá-lo11. para além de uma integração comercial. A universidade torna-se lugar 

estratégico para promover a integração via a cultura e o conhecimento, uma vez que a “cultura 

é vista como um fator determinante no comportamento do Estado e dos processos de integração 

regional” (ARAÚJO, 2014b, p. 8). A UNILA compromete-se a contribuir para uma integração 

regional pautada pela solidariedade (integração solidária), com a participação dos países da 

América Latina por meio da presença de estudantes e professores latino-americanos e 

caribenhos, chamando para si a responsabilidade de promover a integração regional a partir do 

ambiente universitário (UNILA, 2013a).  

Logo, não surpreende que referido projeto assuma explícito compromisso “com o destino das 

sociedades latino-americanas” (IMEA, 2009c, p. 9), já que sua inspiração advém do movimento 

de uma universidade latino-americana baseada em Córdoba e em Darcy Ribeiro. Percebe-se 

que a integração regional, expressa na missão da UNILA, dialoga com o que Ribeiro (1978) 

atribui à universidade, qual seja, a integração social das populações latino-americanas por meio 

da valorização de suas múltiplas e variadas culturas nacionais, capazes de unidas formarem uma 

civilização latino-americana.  

                                                           
11 Concentra-se em tensões geradas pelas crises de hegemonia, de legitimidade e institucional da universidade, as 

quais possuem como pressuposto o caráter elitista, a preocupação pela produção do conhecimento sem tanto 

compromisso com questões e problemas das sociedades e a redução do financiamento público para as 

universidades, desafios a serem superados no século XXI (SANTOS, 1999).  
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Chama-se atenção para o fato de o projeto universitário da UNILA explicitar a pretensão de 

fortalecer o Mercosul, citado em sua missão, e ao mesmo tempo não permanecer limitado ao 

espaço sul-americano. Rosevics (2015a) esclarece que esta amplitude de atuação se deve a 

ajustes no direcionamento da política internacional brasileira no curso dos dois mandatos do 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Enquanto o primeiro (2003-2006) teve seu 

foco voltado para a América do Sul, o segundo (2007-2010) expandiu seu interesse para a 

América Latina, justamente no período em que o projeto de criação da UNILA foi gestado. 

Torna-se possível afirmar que a UNILA constitui parte da política externa do Governo Lula, 

em que o Brasil assume a liderança pelo processo de integração regional, primeiro no âmbito 

da América do Sul e, posteriormente, na América Latina.  

Os responsáveis pela criação da Universidade revelam pretensões e possibilidades pelo 

conhecimento e a cultura de a Instituição colaborar para a construção de uma identidade latino-

americana, semelhante aos objetivos do Processo de Bolonha em relação ao Espaço Europeu 

de Ensino Superior, embora haja diferenciações em suas fundamentações e nas práticas 

implementadas. O primeiro tem financiamento de origem pública e acesso gratuito ao ensino 

superior, além de mobilizar incentivos financeiros para a população estudantil oriunda de 

estratos sociais economicamente vulneráveis, o que revela comprometimento com uma 

integração solidária e autêntica, orientada pela igualdade social dos povos da América Latina. 

O Processo de Bolonha, por sua vez, está voltado para uma integração que prioriza a 

competitividade, na medida em que nutre o objetivo de cooperar para que os países da União 

Europeia se tornem mais atrativos na recepção de acadêmicos (estudantes e pesquisadores) 

europeus e internacionais, atraindo recursos capazes de contribuir para a manutenção e 

financiamento de suas universidades, além de inibir a fuga de cérebros e divisas. 

Portanto, a essência do projeto de criação de uma universidade brasileira para a América Latina 

promove a disseminação de uma consciência integradora nos seguintes aspectos: a) o 

direcionamento de um olhar ao continente e ao povo latino-americano (ARAÚJO, 2014a;  

RICOBOM, 2010b); b) o conceito de integração que ultrapasse a dimensão 

comercial/econômica ao passo que seja fundamentado em aspectos sociais, políticos e 

principalmente culturais (CORAZZA, 2010); c) a promoção de um espaço universitário 

intercultural capaz de criar e “gestar um pensamento estratégico que beneficie o continente” 

(ARAÚJO, 2014b, p. 4); d) centro irradiador de potencialidades para a América do Sul e por 

último a América Latina (ROSEVICS, 2015a). Essa consciência integradora perpassa pela 
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mobilidade acadêmica internacional solidária de estudantes e professores com suas respectivas 

trocas e vivências regionais, o que se torna uma característica fundamental da missão da 

universidade e a espelha, em menor escala, ao processo europeu de integração.  

 

1.4.3 Incertezas e limitações 

Apesar de o propósito justificador de criação da UNILA inspirar não apenas seus idealizadores, 

o processo para a implantação da universidade é permeado por obstáculos como subjetividades, 

contradições e incertezas: por um lado, a existência de um projeto particularmente inovador; 

por outro, os desafios e limitações da realização de um projeto ambicioso em contextos social, 

político e econômico adversos como os do continente latino-americano. Esses obstáculos 

podem ser problematizados nos âmbitos macro, meso e micro. 

No âmbito macro há indefinições quanto ao processo de implantação do projeto original. As 

mudanças no âmbito do governo federal (Lula – Dilma – Temer – Bolsonaro) implicam 

alterações na matriz político-ideológica, as quais podem representar desinteresse político pela 

integração regional, pelo financiamento de uma universidade pública que tem a integração 

regional solidária como missão, pela manutenção de uma política de inclusão de estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica e de atração de acadêmicos (professores e estudantes) 

internacionais (ALEXANDRE, 2015;  CORAZZA, 2010;  LIMA et al., 2016). Entretanto, 

levando em conta o avanço de um processo de globalização econômica, a missão integracionista 

da UNILA pode contribuir para o fortalecimento de uma região marcada por assimetrias 

territoriais e econômicas importantes. Assim sendo, cabe questionar em que medida é possível 

afirmar que a participação dos países da América Latina tem interesse em preservar grande 

parte do projeto original de criação da Universidade? Até que ponto a realização do projeto de 

implantação da UNILA poderia ser favorecida com contrapartidas dos países da América 

Latina, seja no âmbito cultural quanto no acadêmico, político e econômico? Em que medida os 

governos brasileiros que assumem – posterior a criação da UNILA – podem manter 

alinhamento de interesses estratégicos internacionais com os propósitos da universidade?  

No âmbito meso há incertezas sobre a contribuição da UNILA para a cidade de Foz do Iguaçu.  

Historicamente existe uma relação virtuosa entre Universidade e Cidade, na medida em que a 

universidade pública no Brasil representa um polo irradiador de progresso regional em virtude 
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da geração de conhecimentos técnico e científico; da atração e formação de talentos de nível 

superior; da demanda por infraestrutura e serviços e da oferta de serviços por meio dos 

programas de extensão coordenados pela Universidade, por exemplo. No entanto, até o 

momento, a face mais visível da Instituição é a chegada de uma população estudantil muito 

diferente dos turistas que a cidade está habituada a acolher, uma vez que eles são muito jovens 

e em número crescente; assumem o status de estudante em tempo integral e a sobrevivência da 

grande maioria depende de recursos provenientes dos cofres públicos brasileiros 

(especificamente do Plano Nacional de Assistência Estudantil); ocupam vagas nos cursos de 

graduação que poderiam ser de brasileiros; estabelecem residência na cidade por pelo menos 

quatro anos e por isso mesmo requerem infraestrutura em termos de moradia, alimentação, 

transporte, segurança pública, lazer e saúde; são portadores de matrizes culturais e étnicas muito 

distintas. Dessa forma, como conciliar os interesses da cidade com a missão da Universidade? 

Em que medida o distanciamento do projeto original da UNILA tem sido reforçado pela pressão 

exercida pela população de Foz do Iguaçu? Considerando as especificidades encontradas na 

história, economia e composição sociocultural da cidade de Foz do Iguaçu, a sua escolha para 

ser sede da UNILA se deve a quais razões, além da geográfica? Em que termos é possível 

descrever o que a cidade espera da Universidade e o que a Universidade tem realizado para se 

aproximar da cidade e para se integrar ao ambiente? Em que termos pode ser um problema não 

ter um campus próprio e estar dividida em três unidades educacionais na cidade de Foz do 

Iguaçu? 

A concretização da missão atribuída à UNILA, no âmbito micro, em grande parte depende da 

compreensão do projeto de criação da Universidade e da capacidade de estudantes, professores, 

lideranças acadêmicas e Técnico Administrativos Educacionais – TAE ultrapassarem as 

limitações dos projetos individuais de cada um na direção de um projeto coletivo maior – a 

consolidação de uma universidade que se propõe a colaborar para o fortalecimento de uma 

região historicamente enfraquecida por projetos exógenos aos interesses da população, em um 

momento marcado pelas exigências da globalização econômica. Por conseguinte, caberia 

questionar qual é o nível de entendimento que estes atores têm do projeto que originou a criação 

da UNILA? Até que ponto eles acreditam nesse projeto e se dispõem a colaborar para o êxito 

de sua implantação? Em que medida o encontro de culturas decorrente da realização do projeto 

de criação da universidade tem conseguido promover uma educação intercultural na direção da 

formação de uma identidade latino-americana? Concluída a formação superior, a instituição e 
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os egressos têm conseguido formular projetos cujo êxito que depende da identidade e da 

consciência integracionista? 

As limitações no que se refere à implantação do projeto UNILA têm caráter externo e interno. 

O externo está atrelado à jurisdição e ao financiamento da universidade pelo governo federal 

brasileiro. Na época de sua criação, as condições políticas e a conjuntura econômica permitiram 

a concretização e o financiamento do projeto unilateralmente. Contudo, o objetivo do governo 

brasileiro na época foi determinante para a criação desta instituição; da mesma forma,  sua 

perpetuação se sujeitará aos objetivos políticos e a situação econômica do Brasil (no presente12 

e no futuro), o que suscita incertezas quanto à preservação do projeto original de criação da 

instituição (ALEXANDRE, 2015;  CORAZZA, 2010;  MARTINS, 2011). Ademais, a 

população da cidade de Foz do Iguaçu revela descontentamento com o financiamento de 

estudantes internacionais com recursos brasileiros (CHIBIAQUI, 2016), fator que pode colocar 

em dúvida a missão da Universidade para o desenvolvimento local. O aspecto interno, por sua 

vez, refere-se ao interesse e à capacidade dos atores internos (professores, estudantes e técnicos-

educacionais) de concretizar a missão justificadora da criação da UNILA, nos limites do que 

foi previsto em seu projeto político, pedagógico e administrativo (MENEGHEL; AMARAL, 

2016;  RICOBOM, 2010b;  ROSEVICS, 2015a). Neste sentido, embora o projeto de criação da 

Universidade se preste a colaborar para um ideal que motiva diversas gerações, mantém-se 

imaturo no campo das ações de sua implementação. 

 

1.5. Considerações finais  

A criação de uma universidade brasileira voltada para a integração regional teve origem a partir 

de discussões nos contextos sul-americano e latino-americano. As conjunturas política, 

econômica e social do Brasil na época (2003-2010) favoreceram a sua viabilidade. Assim, a 

UNILA foi idealizada como um projeto de universidade capaz de, em um ambiente de 

                                                           
12 O contexto político e econômico atual do Brasil é diferente do contexto de criação do projeto UNILA. O governo 

federal alterou sua política externa para uma linha conservadora, ademais, a economia do País está em recessão, 

marcada pelo alto índice de desemprego e pelo corte de gastos públicos, o qual afeta diretamente o financiamento 

da universidade pública (ROSSI; MELLO, 2017). No mês de julho/2017 a UNILA quase foi extinta devido à 

tramitação da Medida Provisória nº 785/2017, cujo objetivo era alterar a nomenclatura e missão da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana. A proposta foi retirada de pauta pelo Deputado Sérgio Souza, seu autor, 

e atualmente a UNILA mantém seus objetivos originários. A retirada ocorreu após mobilização da comunidade 

interna da UNILA com apoio de mais de cento e trinta entidades da sociedade civil organizada, instituições 

públicas e privadas, nacionais e internacionais (UNILA, 2017c). 
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aprendizagem de estudantes e professores de diferentes nacionalidades culturas e visões de 

mundo, suprimir antagonismos que impedem a integração social e cultural, gerando bases para 

o desenvolvimento de uma identidade latino-americana, semelhante à concepção de 

comunidade europeia, no espaço europeu de ensino superior.  

A UNILA tem na sua essência a preocupação com o bem coletivo, com a qualidade da 

educação, da ciência e o respeito com a diversidade cultura, fundamentada nos ideais do 

Movimento de Córdoba e na visão de universidade de Darcy Ribeiro. Evidencia uma visão 

democrática de universidade, expressa “como instrumentos de mobilização e participação dos 

sujeitos no seu próprio processo emancipatório e de formação profissional, política, cultural e 

acadêmica” (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p. 225). Conclui-se, ante o exposto, que a 

UNILA não possui uma visão finalística e exclusiva ao lucro. Ademais, por meio de seu 

propósito integracionista, traz contribuições teóricas significativas para a internacionalização 

da educação superior latino-americana (PERROTTA, 2018a; 2018b). Em tela, demonstra a 

possibilidade de concretização dessa internacionalização com pertinência.  

Contudo, a Universidade não conta com o apoio político de países da América Latina, como 

ocorre no Espaço Europeu de Ensino Superior. Esse talvez seja um dos principais desafios para 

a implantação de seu projeto, ela foi criada a partir de um contexto latino-americano em que se 

cogitava uma universidade supranacional, mas ao final, contou apenas com a iniciativa e o 

financiamento do governo brasileiro, isto é, nacional. A iniciativa isolada do Brasil, ao mesmo 

tempo em que referenda e viabiliza a criação de uma universidade de caráter internacional 

latino-americano, pode ser um elemento limitador para a concretização de seu projeto original. 

Tal fato tanto pode decorrer das restrições orçamentárias do governo federal brasileiro quanto 

de interesses políticos estranhos (contrários) ao projeto da Universidade.  

O escopo desse capítulo não foi analisar a implementação do projeto UNILA, mas o significado 

da construção de seu projeto a partir do contexto de integração latino-americana. Verifica-se a 

existência de coerência na ideia de uma “universidade necessária” (RIBEIRO, 1978)  e  

“socialmente relevante” (MELLO et al., 2009), que faça a diferença na transformação de uma 

sociedade carente de justiça social. Com base na análise das publicações e relatórios sobre a 

UNILA, constata-se que existem potencialidades pelo conhecimento e a cultura para que ela 

contribua para o desenvolvimento e para a integração regional do continente. Contudo, a 

implementação do projeto em questão é cercada de obstáculos e dúvidas, as quais estão 

problematizadas no tópico “As incertezas e as limitações do projeto UNILA” deste capítulo. 
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Assim, os desdobramentos dessa pesquisa vão ao encontro da realização de estudos empíricos 

futuros que aborde as questões elencadas com o intuito de aprofundar os significados que os 

atores internos (estudantes, docentes e técnicos-educacionais) apresentam sobre a 

concretização, a médio e longo prazos, do projeto original da universidade mencionada , bem 

como considerando a problematização das possibilidades, incertezas e limitações do  projeto 

educacional proposto pela Lei 12.189/2010. 
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CAPÍTULO 2 – UNILA: MATERIALIZAÇÃO DE UM PROJETO 

UNIVERSITÁRIO LATINO-AMERICANO ORIENTADO PARA A 

INTEGRAÇÃO REGIONAL1 

 

 

 

 

 

Resumo do capítulo: O presente capítulo tem por objetivo compreender a dinâmica 

institucional de concretização e de integração intrínseca do projeto de internacionalização 

latino-americano, com pretensões integracionistas, da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana – UNILA. O estudo se baseia nas seguintes indagações: qual é a dinâmica 

institucional vivenciada pelos segmentos internos para a concretização do projeto universitário 

internacional latino-americano atribuído à UNILA? Qual é a integração intrínseca percebida 

dentro dessa universidade? A pesquisa é de tradição qualitativa, o método é de caso único e o 

ambiente institucional é a unidade de análise. Os dados empíricos concentram-se em entrevistas 

e consideram a perspectiva dos segmentos internos (estudantes, professores e técnicos-

educacionais) no marco temporal de 2010 a 2017.  Por fim, a interpretação fundamenta-se na 

grounded inquiry (processo de pesquisa). Os principais achados se concentram na identificação 

de três categorias de dinâmica de concretização – conceitual, institucional e integração 

intrínseca, que correspondem aos caminhos de realização desse projeto universitário, e na alta 

taxa de estudantes internacionais matriculados na graduação, condição sine qua non na 

concretização dessa universidade como integracionista. 

Palavras-chave: Movimento de Córdoba. Universidade Latino-Americana. 

Internacionalização. Integração via Educação. 

 

 

  

                                                           
1 Esse capítulo foi aprovado e apresentado em três congressos: (a) 29º ENANGRAD, realizado na Fundação Escola 

de Comércio Álvares Penteado (FECAP), entre os dias 24 a 26 de agosto de 2018; (b) EnANPAD 2018, realizado 

na cidade de Curitiba, entre os dias 03 a 06 de outubro de 2018; (c) XXI SEMEAD 2018, realizado na Universidade 

de São Paulo (USP), entre os dias 07 a 09 de novembro de 2018. Após as apresentações nos citados congressos, 

uma versão revisada e aperfeiçoada do texto foi submetida, no dia 19 de dezembro de 2018, na Revista Education 

Policy Analysis Archives – EPAA, ISSN: 1068-2341, com extrato Qualis A1 (ADM) na CAPES, em coautoria 

com Manolita Correia Lima e Gonçalo Canto Moniz. Outra versão do capítuloirá compor o livro A Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana na perspectiva da academia, que reúne resultados de investigações de 

diversos pesquisadores sobre a UNILA. Os organizadores da coletânea serão Manolita Correia Lima, Gisele 

Ricobom e Ivor Prolo. 
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2.1. Introdução 

Possivelmente a universidade2 seja a instituição contemporânea que mais dedica tempo para 

refletir sobre si mesma e não raro essa reflexão nutre um processo de renovação. Nas palavras 

de Santos e Almeida Filho (2012, p. 51), “a mudança é o ingrediente permanente da vida da 

universidade”. Essas mudanças refletem discussões pendulares que ora se orientam por visões 

desenvolvimentistas, comprometidas com um projeto de nação e por isso mesmo reproduzem 

a concepção hegemônica de universidade; ora se orientam por visões humanistas, 

comprometidas com as necessidades da sociedade que financia a instituição. 

Compreensivelmente essas visões divergem sobre a autonomia que a universidade necessita 

para (re)definir a sua razão de ser; sua atuação nas esferas do ensino, pesquisa e extensão; sua 

participação na geração, difusão e aplicação ética do conhecimento (Ciência &Tecnologia); seu 

compromisso com o acesso e a qualidade da formação de jovens e adultos; sua preocupação de 

arquitetar desenhos curriculares transversais e flexíveis; sua determinação de contribuir com a 

formação para cidadania, sem desconsiderar a relação com o mercado (MELLO, 2011) etc. 

O Brasil não está alheio a essas discussões, tem participado da agenda promovida pelo setor 

educacional do Mercado Comum do Sul (Mercosul), engrossando uma corrente de pensamento 

em defesa da educação superior pública, orientada por objetivos integracionistas (ROSEVICS, 

2015b) que, de certa forma, tem ecoado na formulação do Plano Nacional de Educação (PNE) 

2001-2010 (BRASIL, 2001), do qual se originou, em 2003, o Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI). Isso explica um movimento na 

direção de políticas e ações inclusivas: interiorização da universidade, inauguração da 

Universidade Brasil, ampliação de vagas, fortalecimento do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAE) e ampliação das condições de realização dos cursos, fortalecimento da 

educação tecnológica etc. (MENEGHEL; AMARAL, 2016). Simultaneamente, a estratégia do 

governo federal brasileiro sinaliza preocupação de criar condições que favoreçam o País a atuar 

internacionalmente, sensível à agenda da integração regional (PECEQUILO; CARMO, 2015), 

                                                           
2 Adota-se aqui a seguinte definição de universidade: “instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 

caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas 

mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional” (BRASIL, 1996, Art. 52). 

A partir dessa definição, conforme estima Rauhvargers (2013), existem mais de dezessete mil e quinhentas 

universidades no mundo, as quais apresentam maneiras diferentes de se organizarem, governarem, definirem e 

concretizarem suas missões.    
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motivação que o levou a investir em projetos de criação de universidades federais com vocação 

internacional (BRASIL/MEC, 2012).  

As jovens instituições não estão alheias às influências da crescente reconfiguração do papel 

exercido pela educação superior mundial e regional, que reconhece a internacionalização como 

o caminho para que os sistemas educacionais respondam aos desafios emergentes na 

contemporaneidade. Exemplos são a construção do Espaço Europeu do Ensino Superior 

(CASTRO; CABRAL NETO, 2012a); a busca pelo selo world class university, fruto do 

ranqueamento universitário global (THIENGO, 2018); o crescimento do estoque de estudantes 

em mobilidade acadêmica internacional (4.6 milhões, em 2015) (OECD, 2017); desenhos 

curriculares alinhados às exigências da cidadania global e da competência intercultural 

(LEASK; BEELEN; KAUNDA, 2013) etc. Iniciativas que conflitam com a visão endógena 

latino-americana, uma vez que ela prioriza relações internacionais pautadas na cooperação 

acadêmica horizontal, alinhadas às demandas socioeconômicas e culturais da região 

(PERROTTA, 2014;2018a). 

No Brasil, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) materializa o 

discurso e a política favoráveis à integração promovida pelo Mercosul Educacional 

(ROSEVICS, 2015a), apesar de ter sido gerada fora desta organização intergovernamental 

(PERROTTA, 2018a). Essa universidade tem a integração como âncora de sua missão 

(CORAZZA, 2010), assim sendo, compromete-se a disseminar uma consciência integradora 

latino-americana orientada por aspectos não apenas econômicos-comerciais, mas sobretudo 

sociais, políticos e culturais (RICOBOM, 2010a), por isso mesmo ambiciona se tornar 

referência inter-regional. Reconhece-se como uma instituição socialmente relevante (MELLO 

et al., 2009) na medida em que se empenha para promover a cooperação internacional solidária 

e contra-hegemônica (LIMA et al., 2016), contrapondo-se ao internacionalismo mercantil 

(SPELLER, 2011). Uma evidência disso é o esforço empenhado na criação de um espaço 

universitário intercultural e multilíngue (ARAÚJO, 2014b) na oferta de cursos cujos currículos 

são sensíveis às demandas do continente (LIMA et al., 2016). 

O fato de a instituição ter explícito compromisso com a promoção da integração regional não 

significa, por si só, que ela passou a existir com a sua criação. Porém, ao atrair estudantes, 

professores, Técnico Administrativos Educacionais (TAE) e gestores que se orientam por tal 

propósito, amplia, diversifica e fortalece os espaços de diálogo intercultural por meio da 

educação, assim, possivelmente, a instituição se aproxima desse complexo objetivo. Frente ao 
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exposto, caberia aprofundar a discussão a partir de dúvidas possíveis de serem expressas nos 

seguintes termos: qual é a dinâmica institucional vivenciada pelos segmentos internos para a 

concretização do projeto universitário internacional latino-americano atribuído à UNILA? Qual 

é a integração intrínseca percebida no interior dessa universidade? O objetivo geral da pesquisa 

reside em compreender a dinâmica institucional de concretização desse projeto brasileiro, de 

alcance internacional. Para efeito de esclarecimentos, enquanto a dinâmica institucional 

corresponde ao ambiente interno de funcionamento da universidade, a concretização diz 

respeito à maneira pela qual os segmentos internos visualizam a realização e a sustentação 

cotidiana da missão institucional no tempo e no espaço, e a integração intrínseca refere-se à 

existência de uma integração genuína a essa universidade.  

A investigação se orienta pela abordagem qualitativa (GIOIA; CORLEY; HAMILTON, 2012;  

STAKE, 2016), tendo a UNILA como unidade social de estudo e o ambiente institucional da 

universidade, sob a perspectiva dos segmentos internos, como unidade de análise. Coerente 

com essas escolhas, combinar-se-ão diferentes fontes de consulta derivadas de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa de campo será conduzida por meio de 

entrevistas individuais semi-roteirizadas e grupos focais. A grounded inquiry (OLIVEIRA, 

2016;  PINTO; SANTOS, 2012) irá orientar o tratamento dos dados reunidos na medida em que 

permite a realização de comparações incidente-incidente (indução, dedução e verificação), 

exercício que contribui para identificar e discriminar categorias conceituais. O marco temporal 

compreende o intervalo entre os anos de 2010 a 2017.  

O quadro teórico que contribuirá para a elaboração dos instrumentos de coleta e que iluminarão 

o exercício de interpretação dos dados, discutem a universidade, universidade latino-americana, 

a internacionalização da educação superior, o regionalismo e a integração via educação. Para 

tanto, o texto evolui da introdução para as lentes teóricas, descrição dos recursos metodológicos, 

resultados, discussões e considerações finais.  

 

2.2. Lentes teóricas 

2.2.1 Os significados da internacionalização na universidade contemporânea 

Os anos 1990 foram marcados pela influência da globalização econômica na redefinição das 

políticas educacionais, consequentemente, adotou-se uma agenda inspirada pelos princípios 
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neoliberais. A ampliação da iniciativa privada no controle da Educação Superior, a redução do 

financiamento público, o fortalecimento dos mecanismos de regulação e o reconhecimento da 

Educação Superior como serviço (CHAVES; CASTRO, 2016;  SGUISSARDI, 2008) são 

exemplos que materializam o que se afirmou.  

Nesse contexto, duas visões concorrentes sobre o conceito de educação ganham força. A 

primeira, amparada pela visão humanística de educação adotada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), tem por base quatro pilares: 

aprender a conhecer (valorização do conhecimento), aprender a fazer (competências), aprender 

a ser (realização pessoal, criatividade) e aprender a viver juntos/conviver (coesão social) 

(AKKARI, 2011, p. 31). A segunda, por sua vez, refere-se à visão instrumental típica do Banco 

Mundial, que atribui à educação a responsabilidade por promover a inserção de pessoas na 

economia de mercado local e/ou global. Ao utilizar os pilares descritos anteriormente, o Banco 

Mundial se limita a valorizar o “aprender a fazer” (AKKARI, 2011). Em tempos de 

globalização financeira, a segunda visão ganha destaque, afinal a influência exercida pelo 

Banco Mundial sobre o governo dos países desenvolvidos e em desenvolvimento é 

incomparável à influência exercida pela UNESCO.  

Frente à dependência financeira das universidades, seja em relação ao Estado ou ao setor 

produtivo, suas concepções de educação têm sido fortemente abaladas, de forma a atingir, 

também, o processo de internacionalização, cujos contornos se tornam diversos no ambiente 

acadêmico mundial (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2012). Enquanto a internacionalização diz 

respeito à integração da dimensão internacional no ensino, na pesquisa e na extensão; a 

transnacionalização (liberalização ou mundialização) se refere à educação como bem global e, 

por isso, elimina eventuais barreiras na implantação de serviços educativos, por exemplo, para 

o estabelecimento de filiais de universidades estrangeiras e/ou para a venda de franquias 

acadêmicas. Assim sendo, alinha o controle da universidade ao interesse empresarial de países 

desenvolvidos (BERNHEIM, 2018;  PEIXOTO, 2010). A mundialização corresponde a um 

fenômeno estratégico que repercute sobre a Educação Superior, com apoio do Banco Mundial. 

Já a internacionalização é uma reação da universidade à mundialização, na tentativa de 

preservar os princípios fundantes da educação de acordo com a UNESCO (FELDFEBER, 

2009).  

Nesse cenário, a universidade pública, afetada principalmente pela redução do financiamento 

estatal, declina em protagonismo autônomo propositivo, projetual e vanguardista, bem como vê 
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abaladas sua visão de educação humanística e sua condição de bem público e gratuito. O 

financiamento da universidade se torna cada vez mais refém da política educacional mundial 

que vislumbra a educação como um serviço a ser privatizado. De modo geral, a universidade 

passa a ser vista como investimento capaz de gerar resultados financeiros para empresas e 

grandes corporações3. A universidade pública ao ser submetida à lógica mercadológica se vê 

obrigada a diversificar as fontes de seu financiamento, fazê-lo passa a constituir ingrediente 

primordial para a sua sobrevivência institucional. Frente ao exposto, o exercício crítico-

reflexivo associado a processos de transformação da sociedade se esvazia. 

Pressionada a justificar os investimentos recebidos, cabe à universidade divulgar crescentes 

índices de produtividade, aproximando-se da lógica gerencial adotada pelo mercado (PASCUCI 

et al., 2016). A valorização dos rankings mundiais e do selo Classe do Mundo (HAZELKORN, 

2015) evidencia o que foi afirmado. A conquista desse selo favorece a atração de acadêmicos 

internacionais e a captação de recursos financeiros provenientes de fundos públicos (Estado) e 

privados (doações e investimentos de acionistas), capazes de fortalecer a pesquisa e de manter 

uma das missões da universidade (VIEIRA; LIMA, 2016). Não obstante, as agências 

responsáveis pelos mecanismos de classificação adotam critérios de avaliação estranhos à 

diversidade encontrada no ambiente acadêmico mundial e à visão humanística de educação na 

medida em que valorizam estratégias competitivas voltadas para o aumento do fluxo de 

acadêmicos internacionais, recursos advindos de fundos de pesquisa (VIEIRA; LIMA, 2016)4 

e prestígio institucional vital para a sobrevivência e o sucesso em uma perspectiva 

organizacional (HUNTER, 2013).  

Assim, a universidade que conquista o referido selo não é, necessariamente, uma instituição 

internacional ou uma universidade internacionalizada. Knight (2015) argumenta que os 

indicadores utilizados pelos rankings globais são relevantes5, mas são incapazes de definir a 

universidade internacional uma vez que “não representam a riqueza e a diversidade das 

atividades realizadas pelas instituições de ensino superior para se tornarem mais internacionais 

e interculturais” (KNIGHT, 2015, p. 109 - tradução nossa). As limitações desses indicadores 

                                                           
3 O termo “corporações do conhecimento” traduz cada vez mais os conglomerados de empresas atuantes no setor 

educacional. 
4 Academic Rankings of World Universities (ARWU), Q&S World University Rankings (Q&S) e Times Higher 

Education World University Rankings (THE). 
5 A autora cita os seguintes indicadores, denominados de “perspectiva internacional” pelo ranking global THE: (1) 

a proporção de estudantes internacionais em cada universidade; (2) a proporção de faculdades internacionais e (3) 

a proporção de publicações de pesquisa da instituição com pelo menos um autor de país distinto àquele da sede da 

universidade. 
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podem ser entendidas de duas maneiras.  A primeira se refere à ausência de clareza dos mesmos 

no tocante à internacionalização, o que, em parte, se deve à complexidade intrínseca do 

conceito, às confusões e às divergências em torno da definição de uma universidade 

internacional, binacional, transnacional, cosmopolita, multinacional e/ou global. A segunda 

está relacionada à inexistência de modelos de referência para que as universidades, neles 

inspiradas, ampliem suas dimensões internacionais (DE WIT, 2013;2015). 

Na intento de compreender os diferentes tipos de universidades internacionais, Knight (2015) 

se depara com três concepções ou gerações de universidades internacionais: a clássica, a satélite 

e a co-fundada. A clássica é considerada a mais comum. Corresponde à primeira geração de 

universidades internacionalizadas, apresenta diversidade de parcerias, bem como acadêmicos 

de diversas nacionalidades e múltiplas atividades colaborativas internacionais e interculturais 

em seu país sede e no exterior. Já a satélite inclui escritórios, campi, centros de pesquisa e de 

gerenciamento espalhados pelo mundo, enquanto as co-fundadas são definidas como 

instituições autônomas, codesenvolvidas por duas ou mais instituições parceiras, em diferentes 

países. A autora esclarece que as mencionadas concepções são tipos ideais, os quais ajudam a 

significar tipos genéricos, não exaurindo, então a totalidade das características que integram as 

universidades. 

A internacionalização da universidade contemporânea está associada ao alcance de objetivos 

comuns nos campos acadêmico, sociocultural, econômico e/ou político, em um determinado 

país ou região, por meio de atividades colaborativas e interculturais, o que se aproxima do 

conceito de universidade internacional. Mas, a busca do selo Classe Mundo, associada ao afã 

pelo reconhecimento internacional com foco em resultados, tem promovido modificações nas 

instituições de ensino superior. Assim, cada vez mais, elas competem pelos mesmos recursos e 

se distanciam da cooperação solidária. A internacionalização tem sido um meio de a 

universidade se autofinanciar e não necessariamente trabalhar em projetos conjuntos que 

envolvam a construção e a difusão do conhecimento. Contudo, observa-se a coexistência de 

projetos de internacionalização alinhados à visão de educação como bem público e com a 

função de colaborar para a promoção do bem-estar e da justiça social regional.  
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2.2.2 A internacionalização e a integração via educação na universidade latino-americana 

Desde a Conferência Mundial sobre Educação Superior, promovida pela UNESCO (1998), os 

fóruns latino-americanos sobre Educação Superior têm sido enfáticos ao (re)afirmar que a 

educação superior é um direito humano universal, uma necessidade social e um dever do 

Estado. A máxima constitui o centro da concepção latino-americana de universidade desde o 

Movimento de Córdoba (1918) e, consequentemente, da internacionalização universitária na 

América Latina. Tendo em vista os desafios enfrentados por uma região marcada por profundas 

assimetrias, atribui-se à universidade um papel estratégico quando se leva em conta a sua 

capacidade de influir sobre os rumos do processo de transformação que transita entre o social, 

o político e o econômico. Ao contrário, a universidade Classe Mundo se insere globalmente 

frente às corporações do conhecimento, dos regulamentos dos países centrais e das 

organizações multilaterais (DEL-VALLE; PERROTTA, 2018;  DIAS, 2017).   

Alinhada a uma perspectiva hegemônica ou alternativa, a internacionalização figura um eixo 

de transformação da universidade que pode conduzir a expressivas mudanças institucionais. Ela 

é considerada complexa em razão dos diferentes níveis e atores envolvidos e por assumir um 

caráter dual, pois implica na presença da dimensão internacional no interior de suas funções e, 

simultaneamente, projeta internacionalmente as suas capacidades. Oferece possibilidades e 

oportunidades individuais e coletivas, além de novas interações externas, no esforço de 

formular soluções criativas para as demandas de seu entorno (AUPETIT, 2017;  SEBASTIÁN, 

2005).  

A dimensão internacional interna visa contribuir para a melhoria da qualidade e para a 

pertinência da universidade, ademais, procura introduzir uma dimensão internacional na cultura 

institucional, assim como na oferta e nos métodos de ensino, pesquisa, extensão e práticas de 

gestão acadêmica. Já a dimensão externa, aproxima-se de abordagens mercantis do Ensino 

Superior, tem como objetivo a projeção internacional da oferta, bem como o aumento de 

visibilidade, reconhecimento, campo de ação e influência da instituição. Ambas estão 

relacionadas e são complementares. Suas estratégias se reforçam mutualmente. Em termos 

práticos, as estratégias de internacionalização para o exterior carecem de uma cultura de 

internacionalização claramente estabelecida no interior da universidade e, ao mesmo tempo, a 

internacionalização externa amplia e reforça a dimensão internacional interna (SEBASTIÁN, 

2005).  
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No interior desta dualidade identifica-se a coexistência de dois projetos de internacionalização 

das universidades latino-americanas, um exógeno e outro endógeno. O exógeno se trata de um 

projeto hegemônico, vinculado à lógica de mercado, alimentado por organizações extra 

regionais. Em geral, tais organizações promovem atividades de cooperação com agendas de 

trabalho fechadas, sem margem de negociação, atentas aos próprios interesses, dispostas a 

afetar a dinâmica institucional das universidades, incluindo a produção e disseminação do 

conhecimento. Esse projeto ocorre no eixo Norte-Sul na medida em que organizações oriundas 

dos países do Hemisfério Norte “cooperam” com as universidades localizadas no Hemisfério 

Sul. O projeto endógeno, por sua vez, orienta-se pela cooperação Sul-Sul, comprometida em 

criar condições que favoreçam a integração solidária entre as universidades latino-americanas, 

por exemplo, promovendo redes estruturadas, espaços comunitários de educação e trabalho 

colaborativo, sem que isso implique em perda de identidade institucional (OREGIONI, 2015;  

SÁNCHEZ et al., 2016). 

No projeto endógeno, espera-se que a universidade invista em um ambiente que favoreça a 

gestão estratégica e integral (por meio da combinação orgânica entre ensino, pesquisa e 

extensão) da internacionalização e, a partir disso, seja capaz de enfrentar os efeitos colaterais 

decorrentes do mundo globalizado, colaborando para a formação de quadros qualificados e 

comprometidos com a transformação da sociedade, gerando conhecimento relevante na medida 

em que está orientado pelas demandas sociais (PERROTTA, 2018b). Perrotta (2018b) também 

chama atenção para a inexistência de uma definição operativa para o fenômeno de 

internacionalização da universidade e entende que a internacionalização não é um fim em si, 

mas um instrumento capaz de alcançar múltiplos objetivos. Isso equivale a afirmar que dissociar 

a discussão sobre internacionalização da reflexão crítica da universidade é um equívoco, 

principalmente quando se leva em conta a responsabilidade da instituição sobre a promoção de 

projetos que envolvam justiça social nos países em desenvolvimento – questão central nos 

fóruns sobre educação superior na América Latina, a exemplo na Conferência Regional de 

Educação Superior (CRES).  

Alguns projetos de internacionalização latino-americano se pautam por trocas entre o eixo de 

cooperação Sul-Sul. O desafio reside em identificar pontos de complementaridade, investir na 

construção de sinergias que favoreçam solidariedades cruzadas, sem reproduzir assimetrias 

internas e inter-regionais. A internacionalização que não promover colaboração explícita e for 

realizada de forma unidirecional nega a cooperação internacional, aquela em que dois ou mais 
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atores se associam para alcançar objetivos comuns e benefícios mútuos, capazes de reforçar a 

integração regional (DEL-VALLE; PERROTTA, 2018;  KORSUNSKY et al., 2018). É 

compreensível que esse projeto de internacionalização esteja alinhado “a universidade latino-

americana – democrática, anti-imperialista e comprometida com lutas populares – pensada e 

promovida a partir de experiências de integração regional e solidariedade entre e com nossos 

povos” (PERROTTA, 2018b, p. 173 - tradução nossa). Nas palavras de Bernheim (2018, p. 19), 

uma internacionalização com “rosto humano”.  

Nessa perspectiva, a universidade constrói um ambiente propício à integração na medida em 

que amplia e diversifica os espaços de convivência e de diálogo intercultural (CORAZZA, 

2010;  RICOBOM, 2010a). Essa integração tem se estabelecido de duas maneiras:  

• Visão Política Educacional por meio da construção de uma área latino-americana de 

educação superior. Nessa direção, o Espaço de Encontro Latino-americano e do Caribe 

de Educação Superior (ENLACES), coordenado pela UNESCO-IESALC, assume 

particular importância uma vez que promove uma reconfiguração territorial de 

cooperação acadêmica e de reorientação de enfoque na América Latina e no Caribe, 

bem como facilita a inserção da região em cenários globalizados (AUPETIT, 2017); 

• Natureza Institucional da Universidade por meio da realização de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão de forma cooperativa e horizontal entre universidades. Exemplos 

seriam a Rede de Estudos de Internacionalização da Educação Superior (RIESAL) e a 

Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM). Essas iniciativas 

orientam a internacionalização da universidade para a produção e disseminação de 

conhecimento (SÁNCHEZ et al., 2016).  

Em especial, destacam-se os espaços comunitários internacionais de educação, que vão ao 

encontro do conceito de integração via a educação, identificado por Rosevics (2015a). Assim 

concedida, a integração busca reunir acadêmicos de diferentes nacionalidades, em espaços 

comuns de convivência educacional e de reconhecimento mútuo, com o objetivo de propor 

soluções para problemas regionais, por meio da dinâmica integracionista. A integração via 

educação prioriza a lógica de “construção de uma consciência social regional integradora” 

(ROSEVICS, 2015a, p. 32), na qual os projetos políticos e socioculturais ganham centralidade. 

Cabe salientar que a consciência intercultural gerada pela diversidade cultural, múltiplas visões 

de mundo e multilinguismo é um desafio histórico, que requer atenção, e por assim sê-lo, “a 

educação superior é vista como um direito humano e deve se constituir em um espaço de troca 
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horizontal e dialógico capaz de articular e promover os laços sociais-democráticos entre as 

identidades agredidas e todos os setores e interesses que convergem na região” (NASSIF, 2018, 

p. 142 - tradução nossa).  

A integração via educação depende da construção de espaços institucionais de convivência 

internacional no interior da universidade capazes de promover o plurilinguismo, o 

fortalecimento de trocas interculturais e a aproximação de diferentes matrizes culturais. Eles 

tendem a contribuir para a criação de uma agenda de pesquisa cujos resultados gerem bom 

entendimento das demandas latino-americanas. Dessa forma, a universidade é “um lugar de 

possibilidades” (STRECK, 2018, p. 135) na geração de “espaços interdisciplinares para 

incorporar e escutar as ricas e diversas manifestações da cultura do outro” (NASSIF, 2018, p. 

142 - tradução nossa), na contramão da universidade hegemônica fortemente ancorada “[n]a 

monocultura, [n]o monolínguismo e [n]o eurocentrismo” (DIKER, 2018, p. 153). Esse lugar de 

possibilidades pode ser ampliado com o conceito de “internacionalização em casa”, 

materializado por desenhos curriculares sensíveis a temas, a abordagens e a leituras 

internacionais; disciplinas ministradas em outras línguas; professores visitantes e estudantes 

internacionais; agenda de pesquisa conjunta, estágio internacional etc. Atividades que 

contribuem para verdadeiro intercâmbio entre instituições e acadêmicos provenientes de 

distintos países (STRECK; ABBA, 2018).   

Perrotta (2018b) argumenta que o projeto latino-americano de internacionalização nasceu e 

cresceu ao longo da última década, período em que o projeto hegemônico de 

internacionalização se consolidou. Ambos coexistiam porque não competiam abertamente entre 

si, não raro, eram promovidos pelos mesmos governos pós-liberais. Contudo, atualmente, a 

coexistência é tensa por dois motivos: primeiro, o contexto é de retração de governos 

progressistas e de ascensão de governos de extrema direita, em um ambiente global que 

favorece a disseminação do modelo hegemônico e sua legitimidade como único projeto de 

internacionalização; segundo, o projeto mainstream é legitimado tanto pela construção e 

distribuição do prestígio acadêmico, como pelo seu autofinanciamento advindo do ciclo 

virtuoso de lucro das corporações do conhecimento.   

Independentemente do ambiente regional e/ou global desfavorável para sua vitalidade, o projeto 

latino-americano de internacionalização universitária está balizado pelo direito humano 

universal à educação, uma necessidade social e um dever do Estado, assim como por elementos 

de cooperação horizontal e integração solidária inter-regional via a educação, em que o 
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regionalismo constitui um vetor de internacionalização. Frente à complexidade do contexto 

externo e do ambiente institucional, a universidade pública tem chance de criar um ambiente 

propício à concretização deste projeto de internacionalização?  

 

2.3. Escolhas Metodológicas 

O caminho metodológico alinha-se com a tradição da pesquisa interpretativista, subordinada à 

abordagem qualitativa. O critério de escolha baseia-se na capacidade desta tradição de produzir 

conhecimento profundo sobre algo, considerando o ponto de vista dos atores sociais envolvidos 

com a investigação. O método adotado é o estudo de caso qualitativo (GODOI; MATTOS, 

2010;  OLIVEIRA; FREITAS, 2010) e único, entendido como escolhas que orientarão o 

processo de investigação (STAKE, 2005; 2016). 

A unidade social de estudo é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 

instituição instalada na cidade de Foz do Iguaçu, município localizado na tríplice fronteira com 

Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai) e a 637 km de Curitiba, capital do 

Estado do Paraná (Brasil). Criada em 2010, é uma das universidades públicas federais que 

fizeram parte do terceiro ciclo do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI). Apesar dos desafios, desde a sua concepção, sua criação 

e sua implantação que ela busca se orientar pela missão de promover a integração solidária sob 

o vetor da internacionalização, nos termos de sua missão institucional.  

A UNILA terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas 

diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como 

missão institucional específica formar recursos humanos aptos a contribuir com a 

integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio 

cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado 

Comum do Sul – Mercosul (BRASIL, 2010b, art. 2) 

Levando em conta que se pretende compreender a dinâmica institucional de concretização do 

projeto de criação de uma universidade orientada para e pela integração solidária e a integração 

intrínseca do projeto universitário latino-americano, a unidade social de estudo em questão é 

pertinente. A unidade de análise, por sua vez, restringe-se à dinâmica de concretização do 

projeto institucional da UNILA. Essa dinâmica refere-se ao ambiente interno de funcionamento 

da universidade e a maneira pela qual os segmentos internos visualizam, em seu cotidiano, este 

projeto universitário. Para efeito desta pesquisa, considerou-se o período temporal de 2010 a 
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2017, sob a perspectiva vivencial dos segmentos internos: estudantes, professores e técnicos-

educacionais de diferentes nacionalidades, gêneros, cursos, institutos, setores.  

Coerente com tais escolhas, a essência dos dados empíricos teve como ponto de partida 

entrevistas individuais orientadas por roteiros (Apêndice A) e grupos focais. A combinação de 

técnicas de coleta teve por intuito o fortalecimento do desenho de pesquisa e a possibilidade de 

triangulação de dados, tendo em vista a diversidade de perfis levados em conta (GODOI; 

MATTOS, 2010;  OLIVEIRA; FREITAS, 2010). Dados secundários – tais como atas de 

reuniões de conselhos universitários, relatórios técnicos e de gestão, reportagens produzidas 

pelas mídias impressa e digital, anuários estatísticos, entre outros – foram considerados de 

forma complementar, durante o exercício interpretativo. As entrevistas foram realizadas em um 

dos campi da UNILA, em quatro etapas: março de 20146, agosto de 2015, outubro de 2015 e 

maio de 2017 (Apêndice B, C e D). A escolha dos entrevistados levou em conta a importância 

de ouvir atores sociais que, na ocasião, tinham em comum o fato de viverem intensamente o 

ambiente da universidade: representantes de pró-reitorias, institutos7 e cursos oferecidos pela 

universidade; estudantes, professores e técnicos-educacionais de diferentes nacionalidades. 

Esses critérios tiveram o intuito de trazer à tona as distintas realidades vivenciadas no interior 

da universidade, considerando as diversidades de pontos de vista, consensos, contradições e 

tensões, além de considerar distintas perspectivas (STAKE, 2005). Ao total, foram realizadas 

quarenta e cinco entrevistas individuais e três grupos focais, totalizando sessenta horas de 

gravação de áudio e quinhentos e noventa e oito páginas transcritas. 

Os dados qualitativos derivaram do contato com sessenta e cinco pessoas (trinta e um 

estudantes, vinte e seis professores e oito técnicos-educacionais. Entre os professores e técnicos, 

dezessete tinham experiência em gestão universitária) originárias de onze nacionalidades8. 

Apesar da diversidade de nacionalidades, grande parte das entrevistas e posterior transcrição do 

áudio foram realizadas na língua portuguesa. No capítulo sobre discussão dos resultados, os 

entrevistados serão identificados da seguinte forma: 1º) os números referem-se à sequência 

automática gerada pelo programa que auxiliou na interpretação dos dados; 2º) os segmentos 

                                                           
6 Foram incorporadas quatro entrevistas pelas sua relevâncias e significâncias qualitativas, realizadas e tornadas 

públicas no estudo de Alexandre (2015). 

7 Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História – ILAACH; Instituto Latino-americano de Ciências da 

Vida e da Natureza – ILACVN; Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política – ILAESP; 

Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território – ILATIT. 

8 As nacionalidades dos entrevistados são: angolana (1); argentina (4); brasileira (33); chilena (2); colombiana (8); 

equatoriana (4); paraguaia (4); peruana (2); salvadorenha (2); uruguaia (3) e venezuelana (2). 
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internos referem-se: “e” = estudante; “p” = professor; “t” = técnico; 3º) a nacionalidade: “i” = 

internacional; “b” = brasileiro; 4º) experiência com gestão: “g”. Exemplo: o código (11:2ei) 

corresponde a um estudante internacional e o código (18:183pbg) refere-se a um professor 

brasileiro com experiência em gestão. Cabe esclarecer que nas sessões resultados e de discussão 

há passagens em que os autores deste capítulo se apropriam de termos e/ou expressões 

utilizados pelos entrevistados. Muitos desses termos e/ou expressões são recorrentes em 

diversas entrevistas, razão pela qual não receberam codificação, no entanto, sua distinção é 

realçada por aspas.  

A técnica de tratamento de dados foi conduzida de acordo com o enfoque misto (mixed 

approach), em que a interpretação dos dados é orientada pela literatura (dedutiva) e pela 

pesquisa de campo (indutiva) (TELLO-ROZAS; POZZEBON; MAILHOT, 2015). A 

abordagem contribui para a emergência de insights no curso do exercício interpretativo 

(GASKELL, 2008;  GODOI; MATTOS, 2010), cuja organização foi auxiliada pelo uso do 

software Altas/ti.  Os processos de codificação e de categorização seguiram os protocolos da 

grounded theory como grounded inquiry (processo de pesquisa), sem o intuito de utilizar a 

groudend theory como produto final (construção de novas teorias) (OLIVEIRA, 2016;  PINTO; 

SANTOS, 2012).  A grounded inquiry segue a técnica da comparação constante de incidente-

incidente (indução → dedução → verificação) e assim possibilita identificar e discriminar 

categorias conceituais relevantes a partir da interpretação que o pesquisador faz dos dados 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2010).  

O ponto de partida do exercício interpretativo considerou os cinco eixos que orientam o projeto 

de criação da UNILA, os quais estão no corpo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

(UNILA, 2013b) e, em tese, orientam os ideais de funcionamento da universidade: a) 

interdisciplinaridade; b) interculturalidade; c) bilinguismo/multilinguismo; d) integração 

solidária; e e) gestão democrática. Na etapa de sistematização dos dados, todos os entrevistados, 

também denominados de segmentos internos (estudantes, professores e técnicos-educacionais), 

foram reunidos em um único grupo de interpretação e de categorização. A decisão de interpretar 

os dados, independentemente do segmento, deveu-se a existência de convergência de visões 

entre eles, ou seja, embora haja diferenças entre os grupos entrevistados, observa-se à existência 

de consenso quando se discute o projeto de criação da UNILA e os desafios do processo de 

implantação. Na sequência, descreve-se as etapas de codificação dos dados: 
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Primeira: os dados foram organizados em categorias, considerando os cinco princípios 

que sustentam o projeto de criação da UNILA. Para tanto, utilizou-se o sistema de auto-

codificação do Atlas.ti e foram gerados 3.263 quotations (marcação textual dos trechos 

do material empírico);  

 

Segunda: os trechos foram lidos de forma individual e excluídas as marcações que não 

tinham relação com o código;  

 

Terceira: as quotations de cada código foram relidas e atribuídos a elas novos códigos, 

conforme os sentidos, significados e padrões encontrados. Após esta etapa foram 

criados quinhentos e cinquenta novos códigos, com mil seiscentos e um quotation;  

 

Quarta: procedeu-se a estruturação dos dados (GIOIA et al., 2012) de modo que eles 

fossem sistematizados de acordo com três ordens. Na primeira, a sistematização dos 

dados considera os termos utilizados pelos entrevistados; na segunda foram criados 

temas centrados nas abstrações e relações que os autores realizaram com a 

sistematização da primeira ordem; e na terceira se estabelece relação entre os dados e 

as lentes teóricas.  

No esforço de julgar o rigor científico da pesquisa de campo foram utilizados os critérios de 

autenticidade e plausibilidade propostos por Pozzebon e Petrini (2013). Enquanto a 

autenticidade consiste em eliminar limitações na interpretação dos dados decorrentes do tempo 

da imersão do pesquisador no campo, a plausibilidade corresponde aos resultados fazerem 

sentido aos envolvidos na pesquisa (Apêndice E e F). Os procedimentos adotados foram: (a) 

utilização de elementos etnográficos (PINTO; SANTOS, 2012) na condução do trabalho de 

campo (diário de campo, registros fotográficos e observações dos atores pesquisados em 

situações cotidianas); (b) acompanhamento dos acontecimentos da universidade durante o 

período de pesquisa nas redes sociais, (c) apresentação e discussão dos resultados da pesquisa 

em uma atividade no formato de workshop, envolvendo parte dos atores que integraram a 

pesquisa de campo. A cronologia do material incorporado e os processos de plausibilidade 

científica dessa pesquisa estão ilustrados na Figura 3. 
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Figura 3. Cronologia – processo de coleta dos dados e evidências do rigor científico 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

2.4. Resultados e discussão 

2.4.1 Implantação, funcionamento e crescimento da UNILA entre 2010 e 2017 

Em agosto de 2010, a UNILA inicia suas atividades acadêmicas com a chegada de duzentos e 

seis estudantes matriculados em seis cursos de graduação, oriundos do Brasil, do Paraguai, do 

Uruguai e da Argentina. A universidade funcionava nas dependências do Parque Tecnológico 

Itaipu (PTI), local pertencente à Itaipu Binacional. O período que antecede à implantação da 

UNILA e os primeiros anos de seu funcionamento foram conduzidos com respaldo legal e apoio 

logístico de sua tutora, a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Inicialmente, a UFPR 

colaborou com questões de ordem operacional tais como o gerenciamento de recursos, 

contratação de pessoal, aquisição de equipamentos e materiais, assinatura de cooperação com 

Itaipu (IMEA, 2009c;  OLIVEIRA, 2008). Em termos legais, a tutoria acaba quando ocorre a 

criação da autarquia UNILA. Contudo, na prática, a UFPR continuou a auxiliar em alguns 

procedimentos, sobretudo administrativos, até 2011, ano em que a UNILA conquista autonomia 

para conduzir os processos administrativos internos.  

Os entrevistados que vivenciaram a fase inicial da universidade afirmaram que tudo era muito 

incipiente, ainda não havia institucionalização de nenhum tipo de conselho universitário, faltava 

a definição das rotinas universitárias. Mas, como o número de estudantes, professores, técnicos-

educacionais e gestores era modesto, as reuniões entre eles ocorriam frequentemente, e isso 

favorecia a formação de um ambiente de discussão e a criação colegiada de ações visando a 

institucionalização de práticas. Nas palavras de um entrevistado, “na época do Hélgio [primeiro 
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reitor pró-tempore], os estudantes não-brasileiros eram recebidos por ele, no aeroporto” e 

outros completam que “na época do Hélgio, nós tínhamos reuniões diárias com ele, o grupo 

era pequeno, então a gente diariamente se falava” (22:203pb). Tratava-se de um ambiente 

propício ao estreitamento de relações pessoais entre estudantes, professores, técnicos-

educacionais e a gestão. Tinha-se um grupo cujos membros se conheciam pelo nome – “naquela 

época a gente conhecia nome e sobrenome de quem a gente fazia contato” (23:5tbg). Apesar 

das reivindicações de alguns estudantes, estes enfatizam a existência de uma relação próxima e 

afeita ao diálogo com o primeiro reitor, – “a relação era muito próxima, independente de vários 

problemas, [...] falta de professor, várias coisas... A gente ainda brigava com o reitor e tal, 

mas ele era uma pessoa que sentava aqui e a gente discutia, ele se justificava e a gente colocava 

os problemas” (25:80eb). 

Para os entrevistados, os aumentos dos números de cursos, de estudantes, de professores e de 

técnicos-educacionais, associado à criação de grupos de pesquisa, à formulação de projetos de 

pesquisa e de extensão, levaram à universidade a criar mais de um campus, comprometendo, 

em graus variados, a proximidade das relações interpessoais e o diálogo entre os pares. Entre 

2010 e 2013, os cursos de graduação foram criados gradativamente (uma média de seis por 

ano). Em 2015, em um franco processo de aceleração do crescimento, foram criados na UNILA, 

simultaneamente, doze carreiras de graduação, de forma que, entre 2014 e 2016, os números de 

professores e de técnicos-educacionais foram multiplicados. Houve um substancial aumento de 

estudantes e ocorreu uma visível inserção da universidade nas cidades fronteiriças com a 

realização de projetos de pesquisa e de extensão (Tabela 1 e Figura 4). Os dados 

correspondentes a 2018 revelam que a universidade conta com quatro mil oitocentos e sessenta 

e nove estudantes matriculados em vinte e nove cursos de graduação, dez cursos de pós-

graduação stricto e quatro carreiras de pós-graduação lato sensu. Atuavam na UNILA, em 2018, 

trezentos e sessenta e dois professores e quinhentos e trinta e cinco técnicos-educacionais 

(UNILA, 2018b). Embora sejam números expressivos para uma instituição recém-criada, estão 

distantes da ambiciosa meta inicial – acolher “10.000 estudantes e 500 professores” (IMEA, 

2009b, p. 11) até o fim do quinto ano de existência da instituição, que seria o ano de 2015.  
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Tabela 1. Quantitativo de cursos e projetos de pesquisa e extensão na UNILA 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cursos de graduação 6 12 17 17 18 29 29 

Cursos stricto sensu - - - - 2 2 4 

Projetos de extensão 1 22 46 50 58 94 111 

Projetos de pesquisa - 37 71 115 220 326 326 

Grupos de pesquisa - 5 24 28 58 72 84 

Fonte: Dados extraídos de UNILA (2016c) 

 

 

Figura 4. Crescimento do número de estudantes, professores e técnicos-educacionais na 

UNILA  

 
Fonte: Dados extraídos do INEP/MEC (2018)  

 

 

Concomitante ao crescimento dos números antes destacados, tem ocorrido rápida redução do 

número de estudantes favorecidos com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAE). 

Entre 2010 e 2013, a porcentagem de estudantes favorecidos era de 99% e 76% 

respectivamente, com auxílio moradia, de alimentação e/ou transporte. No entanto, entre 2014 

e 2017 o percentual encolheu de 68% para 38% (INEP/MEC, 2018). Levando em conta que 

grande parte dos estudantes da UNILA, principalmente os internacionais, são reconhecidos pela 

vulnerabilidade socioeconômica (LIMA, 2017;  LIMA et al., 2016), a redução do PNAE 

fragiliza um projeto educacional declaradamente comprometido com processos de inclusão 

social.  

A dinâmica de funcionamento da instituição sofreu rápidas transformações. A gestão acadêmica 

foi incapaz de responder aos desafios de uma universidade em formação, com acelerado 

processo de expansão, em um período de crescente processo de desinvestimento público. O 
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trecho de entrevista ilustra como foram percebidos e retratados pelos entrevistados as duas fases 

de desenvolvimento da UNILA: 

[...] o que diferencia é isso, a primeira fase com poucos cursos, poucos alunos, auxílios para todo mundo, 

era a UNILA perfeita aos olhos de quem está dentro e quem está fora, [...] em um segundo período 

cresceu, passou dos seus mil estudantes, quinhentos técnicos e seus trezentos professores, que passaram 

pelo estágio probatório... então uma UNILA antes para uma hoje que não houve preparação para isso, 

cria-se cursos, mas de fato não previu contratação de professor, por estar dentro e acompanhando as 

reuniões de colegiado passei a perceber que isso não vem da administração geral da UNILA... 2013 era 

uma UNILA, a partir disso começa a ver outra UNILA com outras necessidades, com outras deficiências 

e que precisam ser sanadas e a gente está naquela lógica de 2013 (28:1eb) 

Os dois momentos a que o entrevistado se refere refletem a visão de universidade que os 

primeiros reitores da UNILA nutriam. Enquanto o primeiro período (2010 – jul.2013) tem o 

professor Hélgio Trindade como reitor9, o segundo (2013 – 2017) conta com o professor Josué 

Modesto dos Passos Subrinho10, ambas as reitorias foram pró-tempore. Apesar de terem perfis 

muito distintos, penetração internacional incomparável, visão de universidade e da UNILA 

diferentes, as duas avançaram na implantação do projeto de criação da universidade. 

A primeira reitoria (2010-2013) teve a oportunidade de presidir a Comissão de Implantação 

(CI-UNILA), instituída pela SESu/MEC, por meio da Portaria nº 43, publicada em 2008. 

Juntamente com mais doze participantes, Trindade foi responsável pela elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico e Administrativo da instituição e por isso mesmo ganhou legitimidade para 

conduzir a instituição em seus primeiros passos (ver detalhes no primeiro capítulo da tese). De 

acordo com os entrevistados, a primeira gestão da UNILA se orientava pela missão e pelos 

ideais de uma universidade comprometida com a “integração latino-americana” (26:17pb-g), 

ideal considerado a “alma [...] do projeto original” (16:37pb-g).  

                                                           
9 Doutor em Ciência Política (Université de Paris I); ex-reitor e professor titular de Ciência Política da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisador sênior do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ex-membro da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), ex-membro do Consejo Superior Internacional de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA/Espanha), membro eleito da Academia Brasileira de Ciências 

(ABC), Vice-Chair do Forum on Higher Education, Research and Knowledge Regional da UNESCO e membro 

do Consejo de Administração do Instituto Internacional para a Educação na América Latina e no Caribe 

(IESALC/UNESCO). Foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais 

(1984-1986), presidente da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (2004-2006), e ex-reitor da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

10 Doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); professor, vice-reitor e 

reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS); reitor pro tempore da UNILA; ex-secretário da Fazenda e 

secretário de Educação do estado de Sergipe; com experiência no ensino e na pesquisa em Economia Regional, 

Educação Superior e História Econômica. 
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O primeiro reitor é um acadêmico experiente, respeitado no campo das Ciências Políticas como 

professor, pesquisador e autor, e no campo da Educação, particularmente da gestão universitária 

uma vez que esteve à frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (1992-

1996). De sua exitosa trajetória acadêmica, resultou diversificada rede internacional de 

reputados acadêmicos, mobilizada no momento da elaboração do projeto de criação da UNILA. 

Foi tal rede, por meio de entrevistas, a responsável por apontar à Comissão de Implantação as 

características que não poderiam faltar a uma universidade latino-americana. O resultado da 

iniciativa foi consolidado no livro “UNILA – Consulta Internacional: contribuições à 

concepção, organização e proposta político-pedagógica da UNILA” (IMEA, 2009b).  

Com a criação da universidade, os contatos internacionais não foram interrompidos, mas 

ganharam outras motivações: divulgar o projeto de criação da jovem universidade, buscar a 

celebração de parcerias, firmar convênios e programas de cooperação, sobretudo atrair 

estudantes e professores internacionais. Para alcançar objetivos tão ambiciosos, um 

entrevistado lembra que o prof. Trindade tinha “habilidade de convencimento [...]; absurda 

capacidade de vender isso aqui [UNILA], e ele vendia com o coração” (21:218tb). Estava 

ciente de que conduzia a gestão de uma universidade cujo projeto despertava admiração por 

parte de uns e calorosa rejeição por parte de outros. Seu incondicional compromisso com os 

rumos da UNILA era proporcional ao seu receio de o projeto original ser desvirtuado no curso 

de sua implantação. Possivelmente, isso explique o fato de seus contemporâneos se referirem à 

sua gestão como “centralizadora”, “autoritária”, “com dificuldade de operacionalização das 

rotinas administrativas”, “sem gestão”. 

Entre maio e setembro de 2012, ocorreu um movimento grevista liderado por professores 

insatisfeitos com a gestão. Reveladoramente, as principais reivindicações transitaram entre as 

descentralizações administrativa e acadêmica e a institucionalização delas em termos de rotinas. 

Apesar de favoráveis aos movimentos grevistas como reforço do diálogo crítico e propositivo, 

alguns entrevistados convergem ao ponderar que ele repercutiu negativamente sobre uma 

instituição que dava os primeiros passos. Assim, inevitavelmente, enfraqueceu a universidade 

na medida em que promoveu “uma divisão muito grande dentro do corpo docente” (18:58pb-

g), contribuindo para elevar a evasão entre estudantes brasileiros e internacionais e inibir o 

ingresso de novos estudantes no ano escolar de 2013, o que ajuda a explicar o declínio do 

número de matrículas efetivado no período (Figura 4). O extrato que segue ilustra a visão dos 
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entrevistados sobre a primeira gestão da UNILA, assim como elucida o tipo de contribuição 

dela para a concretização dos ideais da universidade: 

a primeira gestão não tinha nenhum planejamento, tinha ideais, política e visão extraordinária, 

seria muito mentirosa se não falasse. Ele tinha uma visão de América Latina ideal e linda, mas sem 

organização, sem gestão, com muita arrogância. Mas o professor, ele contribuiu muito para criar 

os ideais da UNILA. As pessoas do início vão defender a UNILA, aconteça o que acontecer, boa 

parte disso tem a ver com o que ele nos deixou, que era pensar no projeto e defender a ideia de 

integração. Ele tinha uma visão de integração muito boa, eu admiro isso (19:164pi-g)  

O segundo reitor pró-tempore (2013-2017) não possuía a estatura acadêmica, tampouco a 

visibilidade internacional, do primeiro, mas era reconhecido pela gestão eficiente e competente 

frente a Universidade Federal de Sergipe – UFS (1996 – 2004). Vários entrevistados afirmaram 

que o desafio desta reitoria “era dar cara de universidade” à UNILA. Além do mais, o MEC 

nutria a expectativa de o novo reitor conseguir neutralizar os conflitos internos resultantes da 

insatisfação com a reitoria anterior. Nas palavras de um entrevistado, ele “pega uma 

universidade com muitos conflitos, portanto, tinha que administrar conflitos. Então esse 

também é um tema que fragiliza a realização da implementação” (15:99pb). A combinação 

entre a sua trajetória profissional e a expectativa depositada em sua gestão justifica os 

entrevistados reconhecê-lo como uma espécie de interventor. A ele foi confiada a 

responsabilidade de alinhar o funcionamento da instituição aos moldes da universidade pública 

brasileira. Assim sendo, trabalhou para institucionalizar e regulamentar os processos internos e 

dirimir a insegurança jurídica na realização de atividades administrativas e acadêmicas; além 

de promover a expansão da universidade, principalmente pela criação de novos cursos de 

graduação, ampliando, assim, os campos de conhecimento cobertos pela universidade, bem 

como os números de estudantes, de professores e técnicos-educacionais. 

Apesar desse trabalho frente a UNILA, entre 2013 e 2017 emergem zonas de tensão entre os 

segmentos internos e a reitoria. Exemplo disso foi a elaboração do primeiro Regimento Geral 

da Universidade (UNILA, 2013d), o documento previa a composição proporcional entre os três 

segmentos (estudantes, professores e técnico-educacionais), conhecida como “paridade”. 

Contudo, durante o processo de institucionalização das rotinas administrativas da UNILA, a 

paridade foi substituída pela orientação prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB), cujo conteúdo prevê que “docentes ocuparão setenta por cento dos assentos 

em cada órgão colegiado e comissão” (BRASIL, 1996, art. 56). Assim sendo, a tensão decorre 

da composição dos conselhos universitários em que “duas categorias que têm menor 

representatividade no conselho, [técnicos-educacionais e estudantes], [enfrentam] a categoria 
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que tem maior representatividade [os professores]” (21:198tb) e inspira as duas primeiras 

categorias a reivindicarem espaço no processo de tomada de decisões antes previsto no 

regimento geral da universidade. 

Com o crescimento acelerado, professores e técnico-educacionais integram a instituição sem 

terem qualquer afinidade ou serem familiaridade com os pilares que fundam a criação da 

UNILA. Mas passam a conviver com aqueles que vieram para a universidade porque se 

identificarem com o referido projeto. Entre 2013 e 2017, esses dois grupos se desentendem. 

Enquanto um estava convencido de que a UNILA deveria se orientar pela missão de contribuir 

para a integração solidária na atração de estudantes e professores (brasileiros e internacionais), 

potencializando projetos com foco na integração regional pela educação e cultura; o outro 

defendia uma concepção de universidade orientada para o incremento tecnológico, com ênfase 

na integração Brasil-centrismo, cuja base técnico-científica seria predominantemente 

financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI). A visão defendida pelo segundo grupo ganha 

evidência na gestão do segundo reitor e é em sua gestão que ocorre especial ampliação dos 

cursos na área de engenharia.   

A ameaça à paridade, antes mencionada, deflagra novos conflitos no interior da universidade, 

com destaque para a greve dos técnicos-educacionais (entre maio e outubro/2015) e a interdição 

da moradia estudantil pelos próprios estudantes – brasileiros e internacionais (agosto a 

dezembro de 2015). Ademais, a reitoria do professor Josué Modesto Subrinho enfrentava 

desafios quase intransponíveis, associada à sua inexperiência em termos de pesquisa e 

relacionamento acadêmico e profissional com pessoas ligadas a outros países da América 

Latina, bem como aos conflitos internos descritos, culminaram em uma fase na qual a UNILA 

se viu dividida entre desenvolver processos e rotinas administrativas e de gestão em detrimento 

de sua missão, não conciliando esses dois aspectos. É nesse contexto que este reitor é descrito 

como o “gestor que trabalha com a cabeça na lei e não trabalha com o coração” (31:51pi-g), 

uma referência à sua preocupação de subordinar a UNILA à LDB (BRASIL, 1996), 

desconsiderando os ideais presentes na missão original da universidade. Não por coincidência, 

no período em comento ocorre, segundo os relatos, um distanciamento da ideia de integração 

regional a ponto de os “novos alunos que entravam não verem o projeto da UNILA, a única 

coisa que viam era estudar com estrangeiros, só, mais nada” (25:190eb). Não obstante, não se 

pode desconsiderar que, nos termos dos entrevistados, a gestão de Modesto tinha “respeito ao 

outro, à democracia, à decisão do colegiado, ‘não concordo, mas é a decisão e vou cumpri-

_blank#_blank
_blank#_blank
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la’” (21:214tb) e que a sua contribuição foi “a expansão da universidade com seus erros” 

(19:165pi-g), isto é, que tal expansão foi feita sem um planejamento consolidado. As palavras 

do entrevistado 16:38pb-g resume que,  

na segunda gestão, Josué veio com a fama de ser um bom gestor, ele trabalharia para 

institucionalizar e colocar a UNILA de certa maneira em uma situação regular a nível nacional 

(sic), mas eu acho que ele acabou o tempo de gestão muito infeliz, porque a gente continua com os 

mesmos problemas administrativos e se perdeu um pouco essa alma latino-americana de integração 

(16:38pb-g) 

Em termos gerais, considerando o processo de implantação do projeto universitário da UNILA, 

o intervalo de tempo entre 2010 e 2017, e a atuação dos dois primeiros reitores. Enquanto o 

primeiro período (2010-2013) é marcado pela formação da visão institucional acerca da missão 

da universidade fortemente atrelada à integração latino-americana; o segundo período (2014-

2017) é marcado por um processo de organização interna e de expansão da função da 

universidade, que também tem o mérito de reestabelecer laços com a comunidade local pelo 

atendimento de reinvindicações e demandas locais, como por exemplo, a criação do curso de 

medicina, que “era um desejo da sociedade de [Foz do] Iguaçu” (29:104pb) e o fortalecimento 

da ideia de a presença da ITAIPU e da UNILA contribuirão para a cidade ser um polo científico 

e tecnológico. 

Enquanto os primeiros grupos de estudantes (2010 a 2013) eram atraídos pela singularidade do 

projeto da universidade, os grupos recentes pouco associam a escolha da UNILA ao seu projeto 

de universidade. O aumento da matrícula de estudantes brasileiros a partir de 2014 reforça o 

que se afirmou (Figura 4), principalmente quando se considera o aumento da matrícula de 

estudantes originários da cidade (Foz do Iguaçu) e do Estado do Paraná – ao mesmo tempo que 

em 2010 a representatividade sobre o total da matrícula era 12% (cidade) e 24% (Estado), em 

2017, eleva-se para 20% e 35%, respectivamente (INEP/MEC, 2018). Nas palavras de um 

entrevistado, enquanto a primeira reitoria “queria fazer uma universidade dar muito certo em 

Foz do Iguaçu”, a segunda se empenhou para “fazer a universidade dar certo para a cidade, 

para o local” (40:129tb-g).  

Na sequência, discutir-se-ão as dinâmicas de concretização do projeto universitário da UNILA. 

O recorte se baseia na percepção dos entrevistados e, secundariamente, em nossa vivência, junto 

aos segmentos internos da UNILA decorrente das temporadas na cidade e na universidade 

exigidas pela extensa pesquisa de campo.  

 



79 
 

 
 

2.4.2 A dinâmica de concretização do projeto universitário de integração internacional 

Para Barichello (2012, p. 13), “cada instituição tem um projeto, uma razão de existir, com seus 

eixos de ação e valores fundadores, e esses permanecem vivos, sendo consolidados e 

aperfeiçoados ao longo dos anos, em um processo que acompanha os contextos históricos”. 

Questiona-se se a consolidação de todas as universidades reflete esse percurso pautado pela 

coerência e linearidade. Será que as forças internas e externas preservam o grau de convergência 

requerido por esse movimento tão harmônico e avesso à pluralidade de visões e interesses 

envolvidos? A citação acima faz referência à celebração dos cinquenta anos de existência da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), instituição que, em 1960, inaugura o processo 

de interiorização da universidade pública no Brasil, um ideal aderente aos interesses da cidade 

e do Estado, cujo grau de complexidade do projeto é incomparável ao da UNILA, instituição 

que, em seus primeiros sete anos de existência, enfrenta os desafios internos e externos, 

intrínsecos a iniciativas disruptivas.  

Em consonância com os critérios propostos por Gioia et al. (2012), conforme detalhado no 

subcapítulo dedicado à descrição dos recursos metodológicos, os resultados serão reunidos na 

Figura 5. Ressalta-se que a disposição dos resultados não segue uma cronologia, mas um recorte 

panorâmico de elementos centrais que marcaram a dinâmica de concretização da UNILA a 

partir de sua implantação, de sua realização e de sua sustentação no projeto original. Na 

sequência, particularizam-se os achados da pesquisa.  
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Figura 5. Dinâmica de realização e sustentação do projeto de criação da UNILA (2010 a 2017) 

Temas de 1ª ordem:  

narrativas dos entrevistados 

Temas de 2ª ordem: 

realização/sustentaç

ão 

3º Ordem: 

dinâmica de 

concretização 

do projeto 

UNILA 

Maior desafio da UNILA é ela ser compreendida (29:2pb); afinal das contas, o 

que é o Projeto UNILA, o que é o projeto? (18:1pb-g); a UNILA não sabe onde 

quer chegar (17:15pb-g); es muy ideológica y las cosas no salen del papel 

(7:24ei); falta definição básica do que é ensino bilíngue, [...] integração 

econômica e cultural – cada um entende o que quer (17:16pb-g); textos 

originários ambíguos (34:176pb) 

Subjetividades 

Conceitual 
Algo central é ter muitos estudantes de graduação de fora do País (34:185pb); dei 

aula em uma sala que tinha 13 países (16:31pb); essa riqueza somos nós, os 

estudantes (35:7ei); [equilíbrio de nacionalidades] aspecto básico para que 

funcione como universidade de integração (36:28pb); adoro andar pelo corredor 

e ver o povo falando (39:69tb); intercambiar experiências, fazer esta integração 

não só educacional, cultural e social (28:2eb); la integración especialmente 

cultural en la que vivimos, porque yo nunca viví tantas experiencias culturales 

como lo estoy viviendo ahora (6:3ei)  

Essências 

Mudanças governamentais e econômicas (39:91tb); UNILA perde força como 

projeto de integração regional (12:54ei); a legislação é um forte impeditivo 

(33:67pb); conflito jurídico [...] na contratação de professores e na assistência 

estudantil (46:110tb-g); desafio de conseguir não ser nacional, no mínimo 

supranacional (30:35pb); relação aos países, [...] acredito que os países ainda não 

acreditam no projeto da universidade (25:199eb); não tem aporte dos países 

(17:77pb-g); problema de reconhecimento de validação de diplomas (4:51pi) 

Aspectos Exógenos 

Institucional 

 

Divisão em quatro campi dificulta nos reconhecermos como UNILA (15:80pb); 

queremos integrar e estamos fragmentados (38:84pb); Moradia 1 - único prédio 

da universidade (32:113ei); não ter uma gestão própria, fica frágil a fatores 

externos (15:106pb); desenho idealizado não se encaixa na prática (18:219pb-g); 

reproduzindo o estereótipo de universidades tradicionais (46:103tb-g); maioria 

das aulas em português (19:15pi-g); [servidores] perfil jovem, [para muitos a] 

primeira experiência no serviço público (15:19pb); [corpo docente com] 

concepção de integração [teórica], [sem] vivência e produção acadêmica latino-

americana (46:20tb-g) 

Aspectos Endógenos 

Universidade bastante heterogênea, [...] pessoas de muitos lugares do Brasil e da 

América Latina (29:92pb); divisões e tensões [...] não são entre estrangeiros e 

brasileiros, [são] sobre política e como deve ser a universidade (34:79pb); a gente 

foi atacado pelo Senador (28:26eb); cortando ainda mais o orçamento, corta o 

projeto na raiz, deixa de ser latino-americano e passa a ser brasileiro (15:104pb); 

poucos estudantes estrangeiros vêm de famílias ricas, [...] a questão de dinheiro 

[...] ameaça [...] essa internacionalização do ponto de vista estudantil (34:163pb);  

Tensionamentos 

Ciclo comum: cerne da universidade (22:188pb); integração explícita nos PPCs 

– Fund. América Latina (38:14pb); programas extracurriculares:  aulas de línguas 

(guarani, quéchua...), oficinas de dança típicas dos países (45:8pb-g); programa 

de extensão contribuído com a inserção dos alunos em vários locais [da cidade] 

(39:18tb); extensão oportuniza experimentar a América Latina a partir do que 

vem dos alunos (47:14pb-g); intercâmbio internacional mais forte (34:155pb)  

Aspectos 

Institucionais 

(natureza acadêmico-

pedagógica) 

Integração 

intrínseca 

Integração é maior entre os estudantes (39:5tb); a parte da vivência com os 

estudantes estrangeiros, [...] a experiência é muito rica (32:22ei); el tiempo ayuda 

a comprender tantas cosas (6:91ei); ambiente multicultural existe depois do 

terceiro semestre (19:11pi-g); convivência de quatro/cinco anos (6:101ei); los 

lazos que creamos con los amigos son los más importantes aquí, son nuestra 

familia (13:12ei); integração [...] em fluxos, em intercâmbios, em trocas, [...] 

acontece muito nas férias (18:43pb-g); viajando por los lugares en donde 

establece una relación de amistad (11:5ei); a longo prazo vai gerar um 

movimento real de integração da América Latina (29:36pb) 

Ambiente e o reforço 

da integração 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Os Temas de primeira ordem referem-se ao detalhamento das percepções dos segmentos 

internos sobre a forma como vivenciam e significam em seu cotidiano a efetivação dos 

propósitos da missão da UNILA. Os trechos reproduzem as narrativas dos entrevistados. Os 

Temas de segunda ordem dizem respeito as categorias de interpretação criadas pelo enfoque 

misto (mixed approach) a partir dos dados empíricos (temas de primeira ordem).  

Os Temas de segunda ordem deram origem a sete categorias: subjetividades; essências; 

aspectos exógenos; aspectos endógenos; tensionamentos; aspectos institucionais (natureza 

acadêmico-pedagógica) e ambiente e reforço da integração. Todos eles caracterizam os 

elementos centrais de concretização do projeto de criação da universidade. Os sete temas de 

segunda ordem foram agrupados em três categorias agregadas – denominadas de Temas de 

Terceira Ordem de acordo com Gioia et al. (2012), mas também chamadas de dinâmica de 

concretização nesse estudo –, sendo elas: conceitual, institucional e integração intrínseca, que 

correspondem aos caminhos de realização e sustentação do projeto universitário da UNILA em 

relação ao seu projeto de criação.  

 

2.4.2.1 A dinâmica de concretização conceitual 

As narrativas dos entrevistados revelam a compreensão dos conceitos que integram o projeto 

de criação da UNILA e refletem subjetividades e essências. Essas categorias sinalizam a 

existência de zonas de coerência e contradição. As subjetividades definem como a 

categorização em que o projeto universitário sofre inconsistências de interpretações sobre sua 

idealização, sobretudo no que diz respeito à sua implantação. Isso ocorre pela explicitação de 

questões conceituais básicas, como ausência de clareza sobre o que são bilinguismo, 

interculturalidade e interdisciplinaridade, bem como sobre qual o significado do termo 

integração, seja em uma perspectiva macro ou micro institucional. Há, também, zonas de 

incompreensão entre os segmentos internos sobre como estes conceitos podem ser 

operacionalizados nas rotinas de funcionamento e de concretização dos ideais da universidade. 

Neste sentido, emergem, no ambiente interno da instituição, discussões polarizadas, favoráveis 

e desfavoráveis à concepção do projeto universitário. Os debates, contudo, parecem passar à 

margem de aspectos centrais, os quais, se discutidos, elevariam a compreensão e a visão prática 

do funcionamento da universidade. Evidencia-se abaixo o discurso corrente dentre os 

entrevistados: 
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estão destruindo o projeto... eu sou favorável a esse projeto. Mas afinal das contas, o que é o Projeto 

UNILA, o que é o projeto? Ah não... porque eu sou favorável à integração... eram assim palavras 

muito voadoras, projeto muito voador, não se concretizava, não aterrissava, você não consegue ver 

ele na prática (18:1pb-g) 

A ausência de compreensão acerca do projeto de criação da UNILA desencadeia diálogos 

difíceis e a coexistência de grupos com visões de mundo e de universidade distintas, nas 

palavras de um dos entrevistados, “internamente o nosso problema chama-se projeto UNILA... 

cada cabeça aqui dentro vai ter uma ideia do que é o projeto UNILA” (21:58tb). No livro 

UNILA – Consulta Internacional, obra que antecede a criação da universidade e que teve o 

intuito de chancelar a relevância desta instituição e fundamentar os seus eixos de atuação 

(LIMA et al., 2016), Aupetit (2009) alertava que projetos disruptivos como o da UNILA 

precisam imprimir precisão aos conceitos nucleares, apenas assim é possível reduzir eventuais 

polêmicas, contradições e interpretações equivocadas. Na oportunidade, a autora exemplificou 

com os conceitos de transnacionalização, integração latino-americana e interculturalidade.  

Curiosamente, os documentos da Instituição – Estatuto (UNILA, 2012b), Regimento (UNILA, 

2013d) e PDI – não definem os conceitos que sustentam o projeto de criação da universidade. 

O PDI, por exemplo, reconhece que a interdisciplinaridade, a interculturalidade, o 

bilinguismo/multilinguismo, a integração solidária e a gestão democrática figuram princípios 

filosóficos e metodológicos que orientam as relações cotidianas estabelecidas entre os atores 

sociais internos (estudantes, professores, técnicos-educacionais e gestores), as unidades 

acadêmicas e administrativas. No entanto, os autores do documento não definem nenhum deles, 

isso desencadeia diferentes níveis de compreensão, diversidade de significados (UNILA, 

2013a, ver p. 15-18), zonas de conflito.  

Contudo, observa-se que a ideia de integração latino-americana desperta algum consenso no 

imaginário dos entrevistados, sobretudo quando é associada à “integração pela educação, 

cultura e pesquisa, não pelo lado econômico” (21:196tb), em uma “universidade inclusiva” 

(48:110pb-g), que ultrapassa a retórica dos discursos sobre integração. Tratando-se de uma 

universidade pública, a visão de educação, ciência e cultura da UNESCO (AKKARI, 2011) e 

de internacionalização da Educação Superior proposta por Bernheim (2018) e Peixoto (2010) 

ganha aderência. Assim sendo, não surpreende que esse imaginário corresponda a um dos 

principais pontos de atração da instituição entre estudantes, professores, técnico-educacionais 

etc.  
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me atraiu muito a proposta, claro... essa versão de não dar mais as costas para América Latina, do 

ponto de vista de integração, desde a integração cultural, mas respeitando sempre as diversidades 

e as peculiaridades de cada um. Então, desde integração econômica, integração energética, 

integração de infraestrutura, [...] a questão hídrica, [...] nós temos muitos temas comuns, desde 

temas sociais, mas também temos temas ambientais, temas econômicos, que são comuns à América 

Latina, [...] eu acho que justamente isso me atraiu na UNILA, essa oportunidade de tentar promover 

integração efetivamente, porque normalmente tem mais discurso do que ação (33:13pb). 

As essências correspondem à sensibilidade que os entrevistados introjetaram após vivenciarem 

o projeto universitário de integração internacional da UNILA. Este talvez seja o elemento mais 

sensível percebido durante as entrevistas realizadas. Em diversas oportunidades, a conversa 

sobre a UNILA despertou emoção entre os entrevistados – alguns respiravam fundo antes de se 

manifestar, outros imprimiam elevada dose de idealismo, beirando uma visão romantizada da 

instituição. Todos convergiram para a exaltação da riqueza de um ambiente marcado pelas 

diversidades étnica, cultural e linguística, reconhecendo-as (mais por parte de estudantes do que 

de professores) como a verdadeira “essência da universidade”. De acordo com os ouvidos, as 

diversidades se materializam pela presença de “muitos estudantes de graduação de fora do 

país” (34:185pb), a qual possibilita “o diálogo e a convivência [...] multicultural” (36:52pb). 

A missão da UNILA, explicitada em seu projeto de criação, confere especial importância aos 

estudantes, sinalizando que o movimento estudantil de Córdoba é uma fonte de inspiração 

inegável. Nas palavras de um entrevistado, “um projeto do meu ponto de vista inédito na 

região... é a riqueza e a oportunidade de ser protagonista de um processo. Entendeu? Então 

essa riqueza somos nós, os estudantes. [...] o protagonista aqui é o discente” (35:7ei). 

Apenas no cotidiano da universidade é possível perceber a centralidade da diversidade cultural 

e como ela influi na formação integral dos estudantes. O fragmento que segue foi extraído da 

rede social de uma professora internacional, vinculada à UNILA. O conteúdo ilustra a 

singularidade das situações experimentadas no cotidiano da universidade, assim como a 

concretização da essência da integração internacional solidária, propiciada pelo projeto 

universitário da instituição. 

Queria contar algo. Conversando com um estudante da UNILA. Então... me conta, de onde você é? 

‘Do interior do Peru, professora’. Percebi que tinha dificuldade em falar em espanhol então 

rapidamente pergunto. Qual é sua primeira língua? ‘Aymara, Professora’. É você cursou na escola 

espanhol?  ‘Sim, mas só quando tinha 12 anos entrei na escola e aprendi espanhol, mas ainda tenho 

algumas dificuldades. Foi um processo ruim, professora. Eu não falava nada na escola porque eu 

não entendia nada do que a professora me falava! Sempre ficava calado, tímido. Aqui as vezes 

também’. Fiz força para não chorar porque ultimamente tudo isso me mobiliza muito (e não vou 

explicar os motivos). Perguntei: você não quer dar um curso de aymara para nós, do ILAACH? Que 

acha? A felicidade na cara dele não tenho como expressar aqui. Essa eu guardo comigo. Não 

esqueçamos nunca porque estamos aqui. Repito isso mil vezes, talvez para mim mesma (TALLEI, 

2018). 
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Os compromissos com a inclusão e com as diversidades étnica, cultural e linguística são 

explicitados de diferentes formas: a instituição reserva cinquenta por cento das vagas na 

graduação para jovens brasileiros oriundos de instituições públicas, autodeclarados negros, 

pardos ou índios, ou em situação de vulnerabilidade econômica-social (BRASIL, 2012b); 

apesar do desinvestimento público, preserva a adesão ao Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES); além de manter certo equilíbrio entre a matrícula de estudantes brasileiros 

e internacionais, “aspecto básico para que [...] funcione como uma universidade de integração” 

(36:28pb). Entretanto, atualmente, a diversidade está ameaçada, seja em virtude da redução do 

número de auxílios estudantis de permanência ou da redução do número de matrículas de 

estudantes internacionais – na gestão do professor Trindade (2010-2013) havia equilíbrio entre 

o número de estudantes nacionais e internacionais, mas os dados relativos à 2017 revelam que 

apenas 30% do total de matrícula envolve estudantes internacionais (cf. Figura 4). A UNILA 

perde suas especificidades e ganha as características das demais universidades públicas 

brasileiras? 

 

2.4.2.2 A dinâmica de concretização institucional 

A dinâmica de concretização institucional corresponde a elementos centrais que sustentam a 

universidade, mas que podem comprometer os propósitos de integração internacional da 

UNILA, tanto pela instabilidade, quanto pela incipiente consolidação institucional. Ademais, 

essa universidade é portadora de singularidades que impedem os sujeitos de se orientarem por 

referências existentes e que tornam complexa sua implantação. Some-se, ainda, que, no 

momento da investigação, a UNILA somava apenas sete anos de existência, tempo insuficiente 

para uma instituição universitária alcançar algum nível de consolidação. As categorias que 

compõem essa dinâmica são: aspectos exógenos, aspectos endógenos e tensionamentos na 

universidade.  

Os aspectos exógenos estão relacionados ao ambiente externo, fora do alcance da UNILA, mas 

que interferem em a sua dinâmica de funcionamento e estabilização institucional. Eles também 

são considerados como limitadores exógenos. Com base nas entrevistas, foram identificados os 

principais fatores com tais características: i) desarticulação de políticas externas 

governamentais que favoreçam ações de integração entre os países latino-americanos; ii) 

impeditivos impostos pela legislação brasileira, à qual, por integrar o sistema público federal 
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de universidades, a UNILA está subordinada. Em algumas situações, a missão universitária, 

aprovada pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, encontra obstáculos de implantação 

em leis nacionais, as quais, por exemplo, trazem complicadores à concessão de auxílios 

estudantis a estudantes internacionais e à contratação de professores internacionais; iii) ausência 

de contrapartidas por parte dos países latino-americanos. Eles, apesar de se favorecerem com a 

existência da UNILA, não colaboram com a implantação do projeto e consolidação da 

universidade, responsabilidades exclusivamente assumidas pelo governo brasileiro. Cabe ao 

governo federal brasileiro, o processo de seleção de estudantes e de professores visitantes, a 

concessão de auxílios a estudantes vulneráveis, a remuneração dos professores visitantes etc. 

Soma-se à ausência de contrapartida, explícita desconsideração na medida em que os diplomas 

expedidos pela UNILA ainda não são imediatamente reconhecidos pelos governos dos países 

vizinhos.     

Para uma das entrevistadas, o “desafio da UNILA é exatamente conseguir não ser nacional, a 

vocação dela é ser no mínimo supranacional” (30:35pb). Ela se refere ao fato de a missão e 

propósitos da universidade conflitarem com o aparato legal que regula a Educação Superior no 

País. Considerando que uma das razões que justificou a sua criação residiu na ausência de 

consenso entre os representantes dos países do Mercosul (PROLO; LIMA; MONIZ, 2018;  

ROSEVICS, 2015a), mas nas condições atuais parece infactível torná-la supranacional. Aliás, 

a retomada da ideia supranacional se inviabiliza pela ascensão de governos de extrema direita 

se distanciarem das propostas integracionistas regionais (PERROTTA, 2018b;  ROSEVICS, 

2015a). Esses limitadores estavam previstos desde seu início (CORAZZA, 2010) e a 

acompanharão em sua jornada de funcionamento, concretização e futura consolidação. Em 

outras palavras, a universidade precisará encontrar caminhos que possam amenizar os 

obstáculos a fim de que sejam considerados transponíveis e não impeçam a  fidelidade ao 

projeto desenvolvido e aprovado em 2010 (BRASIL, 2010b).  

Os aspectos endógenos estão relacionados a questões internas típicas de instituições jovens, 

criadas fora dos grandes centros urbanos. Sobre esse aspecto, os entrevistados convergem sobre 

cinco elementos: i) inexistência de instalações físicas próprias, associada à divisão da 

universidade em quatro campi provisórios e dispersos; ii) descontinuidades das gestões pró-

_blank#_blank
_blank#_blank
_blank#_blank
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tempore, associadas à centralização de uma e à pouca legitimidade da outra11; iii) organização 

e funcionamento das estruturas acadêmica e administrativa alinhadas ao modus operandi das 

demais universidades públicas federais; iv) supremacia do idioma português nos ambientes 

acadêmico-pedagógicos; e v) presença predominante de servidores (técnicos e professores) 

jovens, com pouca ou nenhuma experiência profissional em relação a trâmites administrativos, 

com pouco ou nenhum conhecimento, vivência ou produção acadêmica em temas que 

aprofundem a compreensão da realidade latino-americana. Todos esses aspectos fragilizam a 

implantação do projeto de criação da universidade, enfrentá-los parece ser condição sine qua 

non para a aproximação com os propósitos justificadores de sua existência.  

• O projeto arquitetônico do campus da UNILA foi motivo de grande repercussão, tanto 

pela beleza estética, quanto pela notabilidade do arquiteto que o assina (Oscar 

Niemeyer). Passados sete anos, a universidade permanece sem instalações próprias, 

grande parte de seu orçamento é drenado para pagamento de aluguéis de quatro unidades 

(Parque Tecnológico Itaipu, Jardim Universitário, Edifício Rio Almada e Unidade 

Administrativa – Vila A). Nos relatórios de gestão, a questão é retratada como 

“verdadeira ameaça” na medida em que compromete a implantação, expansão e 

consolidação da universidade, sobretudo em tempos de contingenciamentos do 

orçamento das universidades públicas federais (UNILA, 2018a).   

• Na fase de implantação, distribuir estudantes, professores e técnicos-educacionais em 

distintas unidades dificulta o desenvolvimento da identidade institucional da 

universidade. Cada um dos quatro campi abriga cursos que se organizam por institutos, 

em torno de campos de conhecimento. São geograficamente distantes e isso tem 

justificado formas de funcionamento específicas. Todos são fatores que dificultam não 

apenas a construção identitária da instituição, mas pouco ajudam os atores sociais no 

reconhecimento mútuo como parte da comunidade UNILA – “professores e estudantes 

dos cursos de engenharia, arquitetura e urbanismo, instalados no Parque Tecnológico 

de Itaipu (PTI), sentem-se tão unileiros quanto estudantes e professores do curso de 

música, hospedados no Edifício Almada?”, questiona uma entrevistada. E, na sequência, 

ela se posiciona nos seguintes termos: “acho muito curioso que a universidade da 

                                                           
11 Em 2018, a UNILA lança pela primeira vez edital para eleição de Reitor(a) e de Vice-reitor(a), por voto secreto, 

entre os segmentos internos (cf. Edital nº 01/2018, de 02/07/2018 - Comissão Eleitoral Central – CEC/UNILA). 
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integração esteja dividida em dois espaços [principais], e que um desses espaços seja 

controlado militarmente, acho isso curioso, é um eufemismo” (36:89pb).  

• Superar a etapa de ser dirigida por reitores pró-tempore e ter oportunidade de eleger um 

reitor entre os talentos da universidade embala o imaginário da comunidade interna. 

Para os entrevistados, sinaliza maturidade, capacidade de caminhar na direção das 

consolidações institucional e acadêmica, sem tutela. Para um dos entrevistados, “a 

condição sine qua non [está em] eleger um reitor de sua própria comunidade” (40:16tb-

g). Contudo, os entrevistados sinalizam que não basta eleger um reitor, é mister que o/a 

eleito/a tenha foco na missão da UNILA e, acima de tudo, tenha muita coragem. Nas 

palavras de um deles, “para ser reitor [...] tem [que ter] coragem ou você não faz, 

porque é uma universidade que exige muita coragem ou você tem ou você está no 

caminho errado” (19:65pi-g). Coragem para defender o projeto da universidade frente 

às interferências externas e às divergências internas.  

Os tensionamentos na universidade apontam para zonas de conflito que de alguma forma geram 

instabilidade e dificultam a concretização e a sustentação dos propósitos da universidade. Os 

tensionamentos estão relacionados à pluralidade de posicionamentos internos e externos sobre 

a razão de ser da universidade; às disputas de interesses de grupos no interior dos segmentos 

internos e entre eles; às limitações orçamentárias e à repercussão delas sobre a atração e a 

permanência de estudantes internacionais, uma vez que grande parte se enquadra em situação 

de vulnerabilidade econômica. De acordo com os entrevistados e com dados divulgados pelo 

INEP/MEC (INEP/MEC, 2018), há uma alta porcentagem de estudantes que depende da 

assistência estudantil para se manter na universidade, principalmente os estudantes 

internacionais. Neste caso, o corte do orçamento é o principal elemento no que concerne à 

“internacionalização do ponto de vista estudantil” (34:163pb), pois “vai minando o projeto, 

porque os países latino-americanos economicamente mais frágeis, precisam do Brasil na 

lógica de receber estudantes com bolsa, [...] então cortando ainda mais o orçamento, corta o 

projeto na raiz, deixa de ser latino-americano e passa a ser brasileiro” (15:104pb).    

 

2.4.2.3 A dinâmica de concretização – integração intrínseca 

A dinâmica de integração intrínseca discute os resultados do processo de implantação da 

UNILA, particularmente aqueles relativos aos propósitos de integração internacional. No 
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estágio em que o processo de implantação da instituição se encontra, possivelmente essa 

categoria agregada reúna os principais achados quando se leva em conta a missão de “integração 

latino-americana” e o compromisso com a promoção do “intercâmbio cultural, científico e 

educacional da América Latina” (BRASIL, 2010b, art. 2). Ela foi dividida em duas categorias: 

aspectos institucionais (natureza acadêmico-pedagógica) e ambiente e o reforço da integração. 

Os aspectos institucionais (natureza acadêmico-pedagógica) remetem às ações de integração 

concretizadas institucionalmente. De acordo com os entrevistados, é possível distinguir entre 

diretrizes curriculares inerentes à universidade, a exemplo do Ciclo Comum de Estudos (CCE), 

da organização de cátedras, e das atividades de interesse curricular orientadas para o 

fortalecimento do processo de integração. No conjunto, as diretrizes curriculares são reforçadas 

pela oferta de atividades de interesse curricular no desenvolvimento de ambientes marcados 

pelo multilinguismo e pelo multiculturalismo.  

O CCE é considerado o “cerne [do projeto] da universidade” (22:188pb), fundamental “pela 

própria natureza da universidade” (22:171pb). Esse ciclo se materializa por um núcleo de 

disciplinas com o status obrigatório para todos os cursos de graduação oferecidos pela UNILA 

(UNILA, 2013e). O conteúdo das referidas disciplinas transita entre línguas (português e 

espanhol); epistemologia e metodologia da ciência; e fundamentos de América Latina. 

Observa-se que elas sustentam institucionalmente o bilinguismo, a interdisciplinaridade e a 

geração de conhecimento cuja abordagem se orienta pela integração regional (UNILA, 2013c, 

p. 11).  

Em tese, a visão de integração pelo bilinguismo e pela compreensão histórica e cultural latino-

americana está institucionalmente garantida aos estudantes matriculados em qualquer um dos 

cursos oferecidos pela universidade. O ambiente multicultural existente no campus, em virtude 

da presença e do convívio entre estudantes e professores de distintas nacionalidades, é 

intensificado nas salas de aula e enriquece os processos de ensino e de aprendizagem 

(LORENZO, 2015). No caso da UNILA, o ambiente em pauta é fundamental para a 

concretização de seu propósito institucional, coaduna-se com o conceito de integração pela 

educação (ensino, pesquisa e extensão) (ROSEVICS, 2015a). Contudo, na prática, nem sempre 

isso tem ocorrido, há professores que mantêm a nomenclatura das disciplinas que integram o 

CCE, mas aprofundam conteúdos específicos do curso. Não existe unanimidade sobre a 

relevância do CCE entre estudantes e professores e, com o tempo, posicionamentos contrários 

a ele ganham força, culminando, atualmente, em um movimento de resistência com pretensões 
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de extingui-lo (“há um movimento para acabar com o ciclo comum” 31:50pi-g). Entre as 

justificativas do grupo, é salientada a elevada carga horária do CCE para a matriz curricular dos 

cursos de graduação, nos termos de um entrevistado, “cursos mais ligados a exatas e biológicas 

[...] normalmente têm uma carga horária muito grande em disciplinas obrigatórias” (16:6pb-

g).  

As comunidades docente e discente da UNILA têm investido tempo e energia na realização de 

diversos projetos de extensão. Eles assumem particular importância na medida em que 

aproximam a universidade da cidade, em suas múltiplas fronteiras; contribuem para a formação 

técnica, científica e política dos estudantes; ajudam os habitantes de Foz do Iguaçu 

ultrapassarem uma visão reducionista (preconceituosa) em relação aos estudantes da UNILA, 

particularmente aos estudantes internacionais. Em 2016, a universidade desenvolveu cento e 

onze projetos de extensão (cf. Tabela 1) com o envolvimento de expressivo número de 

estudantes brasileiros e internacionais (UNILA, 2016c). A participação de estudantes 

internacionais nas atividades extensionistas representa mais um espaço de aprendizagem, troca 

de experiências, intercâmbio de ideias. Para um dos entrevistados, “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” (47:14pb-g). 

Esse tipo de experiência promove uma espécie de “internacionalização em casa” (STRECK; 

ABBA, 2018), favorecendo aqueles que não têm como investir em um programa de mobilidade 

acadêmica internacional. 

Via de regra, a ambiente e o reforço da integração extrapolam o ambiente universitário, 

ocorrem de forma espontânea e autêntica, a partir dos espaços informais de convivência, quase 

sempre cotidianos. Um dos espaços mais importantes para eles é a moradia estudantil, 

conhecida como Moradia 1. Nela ocorrem a convivência, o diálogo, as trocas afetivas, com 

crescente intensidade, nem sempre tranquilas, mas sempre repletas de significado. Os 

estudantes desenvolvem mecanismos de autoconhecimento e de convivência com o outro, 

culturalmente diferente, mas existencialmente semelhante. Ademais há espaços reservados para 

atividades coletivas, as quais envolvem programas culturais (cinema, teatro, música, dança, 

festivais), esportivos (caminhadas, bicicleta, futebol etc.), de lazer (lanchonetes, bares, padarias 

etc.) e de viagem (excussões, visitas a colegas, familiares, namorados/as). Sim, 
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recorrentemente, as aproximações física, afetiva e cultural extrapolam as fronteiras territoriais. 

O extrato de entrevista ilustra o dito: 

Quando eu penso em integração, eu não penso em homogeneidade, eu penso em fluxos, em 

intercâmbios, em trocas, que têm que acontecer em espaços de diversidade... fluxo de conhecimento, 

de troca, querer conhecer o outro... isso às vezes acontece muito, sabe quando? Nas férias! Quem 

tem um pouco mais de condição financeira, convida seu amigo para passar férias na casa dele, isso 

é muito bacana, isso acontece muito. [...] eu Argentina quero que você vá no Tucumán, para você 

ver como que é minha cidade, minha casa e minha família. E você que é da Venezuela, quer que eu 

vá para sua casa. Entende? E isso acontece muitas vezes nas relações amorosas, começam a 

namorar, mas às vezes são relações de amigos (18:43pb-g) 

Por se tratar de uma cidade com reduzida oferta de atividades culturais e esportivas gratuitas e 

os estudantes desfrutarem de limitadíssimo orçamento, os residentes da Moradia 1 ocupam 

todos os espaços coletivos, transformando-os em pontos de encontros para se conversar, 

namorar, ouvir música, tocar um instrumento, comer junto, matar a saudade do país de origem 

e até estudar. O valor das trocas afetivas passa pelo convívio de distintas matrizes culturais e 

por um período que varia entre quatro e seis anos, tempo médio de duração de um curso de 

graduação. Trata-se de um período de tempo suficiente para que sejam estabelecidos laços 

afetivos com o País, estreitamento de  relações de amizade com colegas que se transformam em 

amigos, namorados(as), maridos/esposas, pais... “el tiempo ayuda a comprender tantas cosas” 

(13:12ei) e “los lazos que creamos con los amigos son los más importantes aquí, […] tenemos 

diferencias que en gran parte por la cultura que tenemos, pero eso no nos impide ser buenos 

amigos” (6:91ei).  

O estreitamento dos laços de amizade nem sempre ocorrem de forma tranquila. A comunidade 

discente é heterogênea em tudo, é composta de “pessoas de muitos lugares do Brasil e da 

América Latina” (29:92pb), com origem étnica, gênero, história, experiência de vida, visão de 

mundo, dentre outros aspectos, distintos. Nos termos de uma entrevistada, a diversidade dos 

grupos humanos que estudam e trabalham na UNILA é como a “Arca de Noé”, por isso “antes 

de pensar em integrar a América latina, nós precisamos integrar esse grupo que hoje está aqui, 

esse é o nosso desafio” (27:7tb-g), o resto é consequência. 

A heterogeneidade propicia um ambiente diverso, potencialmente rico em experiências, porém 

exigente, principalmente pelo fato de escancarar o que é diferente e exigir maturidade não 

apenas para tolerar, mas para respeitar e conviver com a diferença (TOURAINE, 1999). Por 

vezes transbordam e emergem discussões acaloradas, as quais  podem desaguar em conflitos 

interpessoais ou intergrupais. Não se trata de um programa de intercâmbio convencional. A 

UNILA é uma experiência formativa transformadora na medida em que não contribui apenas 
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para o desenvolvimento de competências cognitivas ou competências técnicas apreciadas por 

empregadores, mas competências humanas que ajudam os jovens a ampliar os horizontes, 

superar visões estreitas, impregnadas de preconceitos. O excerto que segue ilustra a grandeza 

da missão formativa assumida pela  aludida universidade, “ese emocionante intercâmbio 

cultural que nosotros vivimos día a día compartiendo con compañeros de distintas 

nacionalidades. Esta experiencia internacional […] me ayudo a conocer la realidad de los 

países latinoamericanos, a conocer un poco de ellos, y de librarme de algunos preconceptos 

que tenía” (13:1ei).  

O intercâmbio transformador, promovido pela experiência formativa da convivência humana 

intensa e prolongada, expõe os desafios do multiculturalismo e do multilinguismo e, evidencia 

como é possível edificar as bases de “uma consciência social regional integradora” 

(ROSEVICS, 2015a, p. 32) por meio do estabelecimento de um compromisso de diplomacia 

cultural universitária (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2012). 

Isso seria uma singularidade da UNILA? No momento, ainda é possível acenar para um sim, a 

universidade reúne o maior número de matrículas de estudantes internacionais, quando 

comparada as demais universidades brasileiras – em 2016 os estudantes internacionais 

correspondiam a 33%; no mesmo período, a Universidade de São Paulo (USP), considerada a 

mais internacionalizada das universidades brasileiras, reunia 0,67% (INEP/MEC, 2018). No 

exterior, iguala-se à Florida Institute of Technology (EUA), com 33% de estudantes 

internacionais (U.S.NEWS, 2016), e supera universidades como New School (EUA) com 32% 

(U.S.NEWS, 2016), University of San Francisco (EUA) com 18% (U.S.NEWS, 2016), e 

Universidade do Porto (Portugal) com 14% (LUSA, 2017)12. Exceto a UNILA, todas elas são 

instituições consolidadas, que, há muito tempo, trilham agressivo projeto de 

internacionalização, umas pelo vislumbrado prestígio, outras pela captação de recursos 

financeiros para preservar o prestígio já conquistado. Nenhuma, no entanto, possui como 

missão a promoção da integração solidária. 

 

                                                           
12 Para efeito comparativo, todos os dados foram equalizados com referência ao ano de 2016. 
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2.4.3 Inter-relação entre as dinâmicas de concretização  

A Figura 6 ilustra a inter-relação entre as dinâmicas de concretização do projeto latino-

americano de integração internacional da UNILA. Essa concretização é resultante de três 

dinâmicas – conceitual, institucional e integração intrínseca – e de suas variadas categorias, as 

quais envolvem a perspectiva dos segmentos internos da universidade. A inter-relação revela 

como as dinâmicas podem ser compreendidas conjuntamente, a partir da recorrência de padrões 

vivenciados no cotidiano de realização e sustentação dos propósitos da missão da UNILA. 

Observa-se que existe uma lógica de interdependência capaz de alicerçar a inter-relação da 

dinâmica de concretização. As subjetividades das compreensões individuais sobre o projeto da 

UNILA estão em interação com as essências vivenciadas no cotidiano universitário. Cada ator 

social, pertencente a um dos segmentos internos, interpreta as subjetividades e vivencia a 

essência (e vice-versa) do projeto fundador da UNILA, desencadeando constante 

ressignificação conceitual entre o idealizado, o interpretado e o vivenciado (seta a). A interação 

entre as subjetividades e as essências colabora, diretamente, para a efetivação da dinâmica 

institucional (seta 1).  

Os elementos pertencentes aos aspectos exógenos, aspectos endógenos e aos tensionamentos 

na universidade estão em constante interação entre si (seta b) e se configuram como condição 

sine qua non para a concretização institucional. A instabilidade deles vai ao encontro da missão 

de integração internacional da universidade. Assim, limitadores e fragilidades, relacionados aos 

aspectos exógenos e endógenos, carecem de ser contornados para que o funcionamento 

institucional se estabilize e, consequentemente, seja possível preservar o propósito universitário 

latino-americano atribuído à UNILA. Os três elementos contribuem para a efetivação da 

dinâmica de integração intrínseca (seta 2). 

As categorias aspectos institucionais (natureza acadêmico-pedagógica) e ambiente e reforço 

da integração, pertencentes à dinâmica de integração intrínseca, também interagem entre si 

(seta c). Essa interação se complementa na medida em que a primeira categoria desenvolve os 

passos iniciais e a segunda aprofunda a integração em uma relação cíclica. Tais categorias 

representam uma integração genuína, construída a partir do projeto da UNILA, e, por isso, 

observa-se a existência de diálogos recíprocos de ressignificação com a dinâmica de 

concretização conceitual (seta d). Constata-se que a dinâmica de integração intrínseca pode 

atribuir novos significados e promover estabilidade à dinâmica de concretização institucional, 

que, por conseguinte, pode favorecer exercícios de compreensão conceitual (seta e). Em suma, 
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todas as mencionadas inter-relações correspondem ao processo de concretização do projeto 

universitário internacional latino-americano atribuído à Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana. 

Figura 6. Inter-relação entre as dinâmicas de concretização do projeto UNILA (2010 a 2017) 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A partir do descrito, constata-se que a temática da integração é a máxima da cultura institucional 

da UNILA. Para efetivá-la tanto a identidade, como as diretrizes e a abordagem estratégica 

institucional são imbuídas pela dimensão internacional, pilar fundamental para que a instituição 

funcione como uma universidade, de fato, promotora da integração regional pela cultura.  

Ao que parece, a UNILA concretiza seu projeto de integração latino-americano a partir de sua 

missão fundadora. Embora existam fragilidades a serem superadas no processo de 

amadurecimento e consolidação da instituição, sua factibilidade é constatada nos valores que a 

instituição nutre sobre a educação superior, compreendendo-a como um direito humano 

universal e a serviço dobem coletivo. Por assim sê-lo, também julga a educação superior como 

uma necessidade social e um dever do Estado, cuja modulação deve sempre estarem em 

consonância com o conceito de educação da UNESCO (BERNHEIM, 2018;  PEIXOTO, 2010). 

A peculiaridade da UNILA está em sua regulamentação institucional para o ingresso de 

estudantes, a qual mantém a alta taxa de estudantes internacionais de origem latino-americana 

matriculados na graduação, em uma espécie de mobilidade internacional de longo prazo. O 

equilíbrio entre matrículas de estudantes brasileiros e de internacionais favorece a existência de 
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um ambiente internacional de formação que passa por uma educação transformadora e integral, 

que contribui para um processo de integração intrínseca entre os estudantes e um processo de 

mobilidade acadêmica internacional pertinente, face mais visível da essência  da citada 

universidade. Em razão da intensa convivência ser pautada no propósito sênior dessa 

universidade – a integração latino-americana aponta estreita relação com o conceito de 

integração via educação, proposto por Rosevics (2015a). 

Por conseguinte, as fragilidades a serem superadas em um campo macro estão em conformidade 

com o conflito entre o projeto de internacionalização latino-americano com pertinência – 

singular a UNILA, e o de internacionalização hegemônico. Inicialmente, os dois projetos 

coexistiam, mas com o enfraquecimento de governos progressistas e o fortalecimento de 

governos conservadores, eles dão sinais de competirem entre si. Em um ambiente marcado pela 

competição, o projeto hegemônico leva vantagem por ter legitimidade em prestígio e 

autofinanciamento. Além disso, esse projeto mainstream segue os preceitos da “universidade 

classe do mundo” (PERROTTA, 2018a;  VIEIRA; LIMA, 2016). Assim, pelo fato de a UNILA 

estar em consonância com o projeto de internacionalização latino-americana, faz com que se 

torne suscetível a dinâmica de concretização avançar para um estágio hegemônico em sua 

consolidação, o que pode ameaçar o propósito originário da UNILA.   

 

2.5. Considerações finais 

O capítulo elaborado corresponde a um recorte de um projeto de pesquisa mais extenso. 

Compreender aspectos relacionados ao contexto que influenciou a invenção da UNILA; ao 

projeto que justificou a sua criação; e aos desafios envolvidos no processo de implantação em 

curso, levando em conta os atores e interesses implicados, têm mobilizado extenso grupo de 

acadêmicos originários de diferentes regiões geográficas, instituições educacionais, campos de 

conhecimento, mas que têm em comum o interesse por projetos de universidade consoantes às 

exigências do Século 21. 

Ao construir lentes teóricas, escolher percursos metodológicos, reunir indícios e evidências 

resultantes de pesquisas documental e de campo, investir em exercícios interpretativos, tinha-

se por propósito superar o discurso oficial e ultrapassar as leituras romantizadas sobre a 

dinâmica institucional de concretização do arrojado projeto que justificou a criação da UNILA. 
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Ambicionava-se dispor de bases para construir um discurso metódico sobre a arquitetura 

conceitual do projeto de fundação da referida universidade, levando em conta o desafio de 

preterir uma internacionalização orientada por resultados econômicos e colaborar para 

promover uma integração horizontal, generosa, solidária, capaz de respeitar a diversidade ao 

investir em um projeto de educação inclusivo, que valoriza o conhecimento compartilhado. No 

contexto de um país e no âmbito de um continente que historicamente convivem com profundas 

desigualdades, um projeto de universidade orientado por tais propósitos representa o que 

Boaventura de Sousa Santos nomeia de microutopia (SANTOS, 2013). Mas é impossível 

desconsiderar que experiências anteriores, em pouco tempo, foram transfiguradas. Resta saber 

o que é possível aprender com elas? 

A arquitetura conceitual e sua dinâmica de concretização revelam que o processo de 

implantação e consolidação da UNILA ocorrem em meio às subjetividades que o termo 

“integração” e seus desdobramentos trazem à tona. Isso tem desencadeado zonas de 

incompreensão, desentendimentos e tensões, tanto no âmbito interno (entre estudantes, 

professores, técnico-educacionais e gestores), quanto externo (moradores da cidade de Foz do 

Iguaçu, acadêmicos vinculados a distintas instituições educacionais, representantes do governo 

federal etc.), comprometendo a integridade do projeto de fundação da instituição e o respectivo 

processo de consolidação. 

No âmbito interno – aquele privilegiado no escopo do capítulo – a questão antes levantada 

dificulta a institucionalização e a operacionalização dos processos administrativos e 

acadêmicos, além de nutrir sentimentos que transitam entre frustração de expectativas, 

preconceito, rejeição e negação da relevância da UNILA para o País. Ambiente que favorece a 

emergência de disputas responsáveis pelo distanciamento, polarização e rupturas: de um lado 

se colocam estudantes, professores, técnicos-educacionais e gestores que trabalham orientados 

pelo projeto de fundação da universidade e de outro estão aqueles que se posicionam de forma 

contraria e por isso mesmo trabalham para ajustar a UNILA às características de uma típica 

universidade hegemônica. 

O quadro teórico que sustenta o projeto de criação da UNILA é sofisticado uma vez que recorre 

a diferentes campos de conhecimento. Além disso, pressupõe ruptura com o paradigma vigente, 

tanto no plano epistemológico, acadêmico e pedagógico, quanto no plano de gestão 

universitária. O caráter disruptivo do projeto conflita com a cultura universitária, não apenas 

prevalecente entre acadêmicos e gestores universitários brasileiros. Mas as instituições sociais 
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refletem a sociedade da qual faz parte, assim sendo, em tese, a universidade não é melhor nem 

pior do que as demais instituições sociais de determinado país. Como a UNILA poderia nascer 

e se consolidar a partir de um projeto de vanguarda, tão distante do que existe e serve de 

referência, imune a dificuldades, desafios, tensões, conflitos etc.?   

Nesse contexto, como selecionar professores, técnicos-educacionais e gestores universitários 

capazes de compreender o projeto, orientar as práticas acadêmicas e pedagógicas, implantar 

uma gestão que entra em linha de colisão com as demais universidades federais, em vários 

aspectos? A mão de ferro, a centralização das decisões, a preocupação de se envolver com todos 

os aspectos relacionados com a implantação do projeto de criação da UNILA pode explicar a 

posição do primeiro reitor, no curso dos primeiros anos de existência da universidade, e o 

estranhamento causado entre os acadêmicos. Receio de o projeto de criação da universidade ser 

desconsiderado? A instituição ganhar as caraterísticas prevalecentes nas demais universidades 

federais?    

Apesar dos desafios intrínsecos à implantação de um projeto de universidade disruptivo, o 

primeiro reitor pró-tempore trabalhou exaustivamente para isso. Compreensivelmente, frente a 

comunidade interna, representava o bastião do projeto que colaborou para conceber. O segundo 

reitor, por sua vez, apresenta um perfil expressivamente distinto do primeiro: pouco 

compromissado com o projeto de fundação da universidade; muito atento a criação de normas, 

procedimentos e rotinas administrativas; determinado a promover a expansão da universidade 

em termos de número de cursos e vagas oferecidos. A mudança de orientação entre os dois 

primeiros reitores revelaria a intenção de o governo federal imprimir as feições típicas de uma 

universidade federal a UNILA? Em que medida a cidade, o estado e o País se beneficiariam se 

a UNILA colaborasse para fortalecer o desenvolvimento do polo tecnológico criado pelo 

trabalho conjunto da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI)? Não seria essa a 

expectativa dos habitantes de Foz do Iguaçu? 

Em seus nove anos de existência, apesar da essência dos ideais fundadores da universidade se 

materializarem na diversidade de nacionalidades, no encontro da diversidade étnica e cultural 

por meio da presença de professores, sobretudo de estudantes internacionais (pressuposto da 

concretização do propósito integracionista sinalizado até mesmo no nome da instituição – 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana), isso tem sido ameaçado uma vez que 

a rápida expansão do número de cursos e vagas não tem sido acompanhada pela expansão dos 

recursos destinados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Tanto quanto 
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as demais universidades federais, nos últimos cinco anos, a UNILA é penalizada com a redução 

dos repasses de verbas pelo Ministério da Educação e isso ameaça a atração de estudantes na 

condição de vulnerabilidade social, sejam eles brasileiros ou internacionais. 

Apesar da centralidade do Ciclo Comum de Estudos para o projeto de criação da UNILA e a 

sua relevância para a concretização dos objetivos justificadores da instituição, ele também está 

ameaçado. Um grupo de professores questiona a sua efetiva contribuição para a formação de 

quadros superiores, por isso mesmo, em vez de investir no tripé que o sustenta (formação 

epistemológica e metodológica capaz de embasar um pensamento problematizado; 

desenvolvimento do poliglotismo capaz de promover o bilinguismo necessário aos propósitos 

da instituição; imersão em temas que favoreçam a visão transversal sobre o continente latino-

americano), passa a trabalhar conteúdos específicos do curso que justificou a sua contratação.  

As instalações de uma universidade não se restringem a ambientes que desenvolvem o 

repertório intelectual (salas de aula, bibliotecas, laboratórios etc.) ou que concentra atividades 

de gestão universitária. Os espaços de convivência – aquilo que os ingleses nomeiam de falmer 

house – promove a vida social no campus, ou seja, a convivência vivificadora da comunidade 

acadêmica uma vez que favorece a comunicação e a aproximação entre estudantes, estudantes 

e professores; o estabelecimento de relações de amizade; a troca de ideias e pontos de vistas; e 

a estimulação reciproca, inibindo processos de segregação. Mas passada quase uma década, a 

UNILA não tem uma casa capaz de acolher a comunidade formada por estudantes, professores, 

técnicos-educacionais e gestores. O mesmo ocorre com os alojamentos estudantis! Até hoje, a 

comunidade acadêmica está dispersa em instalações cedidas ou alugadas, o que desfavorece 

encontros, diálogos, entendimentos, e a formação da identidade do que seja um unileiro.     

A dinâmica de concretização institucional sinaliza que a consolidação do propósito 

universitário latino-americano atribuído à UNILA depende da estabilização de questões 

internas e externas, quais são os indícios disso? Internamente, visões de mundo, de educação, 

de universidade e de internacionalização da educação superior divergem. Em um ambiente 

marcado pela diversidade étnica, cultural e linguística; de gênero, classe de idade e 

socioeconômica, a convivência é desafiadora. Ao mesmo tempo em que há expectativas de que 

todos trabalhem orientados pelo projeto de criação da universidade, não deixa de exigir 

reflexões que fundamentem sucessivos debates uma vez que o caráter democrático da 

universidade é incompatível com o pensamento único (na perspectiva de Arthur Schopenhauer, 

1819).  
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Mesmo considerando a consulta internacional que antecedeu a fundação da UNILA e muito 

influenciou a concepção do seu projeto, não se percebe contrapartidas do ambiente acadêmico 

latino-americano. Um dos aspectos que mais chama atenção reside no fato de os diplomas 

expedidos pela Universidade ainda não serem reconhecidos pelos países de origem dos 

estudantes. Somado a isso, o governo federal faz declarações pouco esperançosas no que se 

refere ao financiamento e a autonomia das universidades públicas, e pouco animadoras no que 

diz respeito a relação que deseja nutrir entre o Brasil e os países da América Latina. Apesar da 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial prevista no 

Artigo 207 da Constituição Federal (1988) (BRASIL, 1988) e detalhada no Artigo 53 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996) (BRASIL, 1996), a UNILA tem sido pressionada a 

contrariar aspectos importantes de seu projeto fundador e se ajustar à regulação das 

universidades federais.   

Apesar dos percalços, por mais que a consciência intercultural, em meio a valorização da 

diversidade, ainda seja um desafio histórico no ambiente universitário brasileiro, a intensidade, 

o aprofundamento e os desdobramentos das relações construídas na dinâmica de funcionamento 

da UNILA revelam que a integração entre estudantes e entre estudantes e professores não é uma 

promessa e sim uma realidade que ganha as feições da UNILA. Essa integração está em 

consonância com alguns projetos de internacionalização latino-americanos (ROSEVICS, 

2015a) e com a possibilidade de a educação superior criar espaços de troca horizontal e 

dialógica (NASSIF, 2018).  

A contribuição teórica dessa pesquisa alinha-se às lentes teóricas da internacionalização da 

educação superior com resgate da visão humanística de educação, proposta pela UNESCO na 

década de 1990. Também vai ao encontro da literatura que tem como referência a pertinência 

da concepção de universidade originada com o movimento de Córdoba (1918), reafirmada com 

a realização da 3ª Conferência Regional da Educação Superior da América Latina e Caribe 

(2018).  

Quanto as contribuições gerenciais, o resultado da pesquisa chama atenção para os limites 

existentes entre aquilo que se projeta e aquilo que se realiza. Por mais que se trate de um projeto 

coletivo e tenha havido sincera intenção de harmonizar as distintas contribuições; traduzir o 

quadro conceitual para um conjunto heterogêneo de pessoas, com níveis variados de 

compreensão; institucionalizar normas e procedimentos e orientar a ação de lideranças no 

âmbito da gestão administrativa e acadêmica; e que tenha havido a crença de que tudo isso seria 
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compartilhado em todos os níveis, os ruídos na comunicação são inevitáveis. Assim sendo, não 

se trata de um empreendimento fácil, tampouco rápido e com resultados previsíveis. 

Os resultados da pesquisa concluída preenchem uma lacuna empírica no sentido de reafirmar a 

existência não apenas de uma concepção de universidade latino-americana, mas também de 

uma universidade que pode ser uma referência, instigante fonte de inspiração frente a ousadia 

do projeto que tenta colocar em prática, mas cuja continuidade está ameaçada. Em virtude da 

singularidade, do caráter inovador e disruptivo, a UNILA corresponde a um caso que merece 

ser acompanhado, discutido, explicado e apoiado pela comunidade acadêmica do continente. 

Enquanto estudantes, professores e pesquisadores, cabe colaborar para que Barichello (2012) 

esteja certo ao afirmar que a UNILA dispõe de um projeto, uma razão de existir, com eixos de 

ação e valores fundadores, e que eles irão permanecer vivos e por isso mesmo em constante 

transformação, mas precisam superar os contextos históricos e atuais do Brasil e da América 

Latina para se consolidar. Sua essência ninguém apagará, embora seja evidente o pedido de 

socorro para sua consolidação. 
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CAPÍTULO 3 - UNIVERSIDADE E CIDADE: O PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE LATINO-AMERICANA NO 

TERRITÓRIO DE FRONTEIRA NA PERSPECTIVA DO ESPAÇO, 

LUGAR E TERRITÓRIO 1 

 

 

 

 

 

Resumo do capítulo: Este capítulo tem por objetivo mapear as formas de integração da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA no município fronteiriço de 

Foz do Iguaçu, por meio de identidades compartilhadas e das relações de pertencimento 

construídas por seus segmentos internos. As questões norteadoras da pesquisa são: Quais são 

as identidades compartilhadas e as relações de pertencimento construídas pelos segmentos 

internos (estudantes, professores e técnicos) a partir dos espaços físicos da universidade?  Como 

a universidade se integrou à cidade?  A tradição qualitativa fundamenta a pesquisa e os espaços 

físicos utilizados pela universidade representam o ponto inicial da pesquisa. Os dados empíricos 

são oriundos de entrevistas individuais e em grupo (semi-roteirizadas) realizadas com os 

segmentos internos (estudantes, professores e técnicos-educacionais). A interpretação dos 

dados está fundamentadana grounded inquiry. O marco temporal compreende o período de 

2010 a 2017. Os principais achados estão centralizados em três categorias. Elas retratam a forma 

pela qual a UNILA se constituiu em relação à cidade – Estranhamentos no Território, 

Construção Identitária e Relações de Pertencimento. A principal contribuição vai ao encontro 

da formação dessa universidade integracionista internacional e de suas relações com a cidade 

em que está instalada, considerando que, a atuação da missão da universidade – de integração 

regional internacional – pode se contradizer com os interesses locais e nacionais.   

Palavras-chave: Território Universitário. Campus Universitário. Universidade versus Cidade. 

Identidade e Pertencimento. Projeto de Extensão. 

 

 

                                                           
1 Uma versão anterior e sintética deste capítulo foi submetida no dia 10 de dezembro de 2018 ao I Congresso 

Internacional Pensamento e Pesquisa sobre América Latina, organizado pelo Programa de Pós-graduação 

Integração América Latina – PROLAN. O evento ocorrerá entre os dias 06 e 10 de maio de 2019 na Universidade 

de São Paulo – USP, cidade de São Paulo. A proposta submetida possui a autoria de Ivor Prolo, com coautoria de 

Manolita Correia Lima e Gonçalo Canto Moniz. 
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3.1. Introdução 

Segundo historiadores como Pinto e Buffa (2009), nos países europeus, no século XI, as 

universidades se desenvolveram junto às cidades, sendo instaladas em imponentes prédios 

históricos, localizados no interior da malha urbana. A estreita relação entre tais instituições, 

abrigadas em prédios grandiosos e o cenário urbano colaborou com a construção de auras de 

prestígio e de status conferidas às universidades.  

A leitura antes mencionada não é consensual entre os estudiosos. Mahler (2015), por exemplo, 

argumenta desde sua gênese, a distância que separava a Universidade da cidade era reconhecida 

como fundamental, uma vez que o distanciamento favorecia o recolhimento e a concentração 

necessários aos estudos, auxiliando a preservação da introspecção dos estudiosos a 

consolidação da autonomia das universitas, ao mesmo tempo, que, por outro ângulo, tornava-

se um obstáculo a seu acesso, segregando suas atividades a uma parcela privilegiada da 

sociedade. 

Nos Estados Unidos, as universidades são um empreendimento mais recente (1676), 

especialmente quando a data de criação da universidade na Europa Ocidental (1088). Apesar 

de academicamente inspirada em algumas universidades europeias, as instalações universitárias 

americanas foram construídas em amplos espaços afastados da cidade, nomeados de “campus 

universitário”. Havia a compreensão de que ao afastar as universidades das cidades seria 

possível neutralizar as influências mundanas que de alguma forma poderiam comprometer a 

concentração dos estudantes e a integral dedicação aos estudos (BUFFA; PINTO, 2016).  

A relação universidade e cidade, entretanto, parece não se limitar aos tempos iniciais de tais 

instituições. Ainda hoje, os campi universitários reproduzem uma cidade. Não é sem razão que 

costumam receber a nomeação de cidades universitárias e serem geridos por um prefeito. Em 

termos de instalações, além de responder às exigências requeridas pelo trabalho acadêmico, 

dispõem de importante infraestrutura, envolvendo alojamentos de professores e estudantes; 

restaurantes, lanchonetes e cafeterias; praças, jardins, livrarias, museus, teatros e centro 

olímpico; hospital universitário, agências bancárias e lavanderias, dentre outros espaços típicos 

do cenário urbano. 

No Brasil, as primeiras universidades são criadas nas décadas de 1920 e 1930, e seus 

nascimentos, como na Europa e nos Estados Unidos, podem ser avaliados em fricção às suas 

relações com as cidades. Aqui, a respeito do que avalia Mahler (2015) sobre as instituições 
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norte americanas, grande parte das universidades públicas está localizada nos arredores dos 

centros urbanos, o que nos termos da mesma autora, corresponde à constituição de  

“universidades antiurbanas”.  

Diferentemente do que motivou essa decisão entre os países do hemisfério norte, as razões que 

justificam esse arranjo entre as universidades brasileiras transitaram entre escolhas econômicas 

e políticas. Não tendo, no Brasil, as universidades nascido e se desenvolvido junto com as 

cidades, seus edifícios têm ocupado espaços situados em regiões periféricas ao centro urbano, 

onde se encontram terrenos em abundância e o valor comercial é modesto. As motivações 

políticas, por sua vez, acabam associadas à preocupação de, retirando-se os estudantes dos 

centros urbanos, reduzir-se o impacto de eventuais movimentos estudantis (PINTO; BUFFA, 

2009).   

Apesar de manterem os campi afastados dos centros urbanos, as universidades brasileiras bem 

como sua população universitária, depende de produtos e de serviços oferecidos pela cidade: 

alimentação, moradia, transporte público, saúde, atividades culturais e esportivas, entre outras. 

Com tal dependência, os centros urbanos findam por se beneficiar das universidades, na medida 

em que elas contribuem para a elevação da qualidade da formação de jovens e adultos, para a 

promoção da cultura, para a geração de conhecimentos, para a dinamização dos setores 

produtivo e comercial etc., resultando em desenvolvimentos cultural, social e econômico para 

cidade. 

Assim sendo, existe potencial para se construir uma relação virtuosa entre o campus e a cidade. 

Dependendo das bases que sustentam tal edificação, ela pode ser truncada ou sinérgica. Costa 

(2003) adverte que se trata de um processo complexo, uma vez que tanto a Universidade quanto 

a cidade usufruem de alguma autonomia e alguns privilégios, e, recorrentemente, eles não 

convergem, tampouco, ajudam a aproximar os interesses envolvidos. O autor conclui seu 

raciocínio afirmando que “não há nada a fazer enquanto uma realidade e outra não forem uma 

só” (COSTA, 2003, p. 210). Frente ao exposto, caberia questionar se as cidades efetivamente 

desejam acolher as universidades. Em caso positivo, seria imprescindível pensar sobre o que 

elas esperam dessas instituições e em que medida influem sobre os rumos delas. Por outro lado, 

justificaria questionar se as universidades, uma vez criadas, assumem compromisso com seu 

projeto fundador ou se ajustam aos interesses das cidades que as acolhem. Para discutir as 

referidas problemáticas, no presente estudo, toma-se o caso da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA). 
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A UNILA foi criada em 2010, momento em que, conforme exposto em capítulos anteriores, o 

governo federal brasileiro imprimia centralidade às relações SUL-SUL, particularmente ao 

fortalecimento das relações entre o Brasil e demais países latino-americanos. A opção de 

implantar a UNILA em Foz do Iguaçu, segundo o que se observa, deveu-se à combinação de 

alguns fatores: 

▪ Foz do Iguaçu faz fronteira com dois países (Argentina e Paraguai). Tal condição 

favorece a aproximação política entre os governos nacionais sediados nas capitais de 

Brasília, Buenos Aires e Assunção e pode colaborar para promover a integração regional 

(MENEZES, 2008);  

▪ A citada cidade  paranaense apresenta diversificadas formações2 étnica e sociocultural, 

evidenciadas pela presença de mais de 82 nacionalidades (CHIBIAQUI, 2016). O 

ecletismo aludido facilitaria a integração dos moradores da cidade com os acadêmicos 

forâneos; 

▪ A cidade sede da UNILA promove um turismo reconhecidamente profissionalizado, 

capaz de atrair elevado contingente de turistas nacionais e internacionais3 (CONTE, 

2013), o que  em tese, ajudaria a imprimir um  caráter cosmopolita à localidade e, por 

conseguinte, facilitaria a aceitação da  universidade; 

▪ A universidade reforçaria o trabalho realizado pela Itaipu Binacional e pelo Parque 

Tecnológico Itaipu (PTI)4 no que tange à construção de uma imagem citadina na qual se 

destacaria a capacidade de geração de conhecimento5. 

 

Complementarmente, é impossível desconsiderar, também, que Foz do Iguaçu enfrenta desafios 

inerentes a uma cidade de fronteira, sensível à emergência de atividades ilegais e 

                                                           
2 O caráter diverso da sociedade de Foz do Iguaçu se consolida a partir de inúmeras disputas geopolíticas, as quais, 

pelo mundo, geraram expulsões de povos/etnias originários. Sobretudo o grande boom populacional de Foz do 

Iguaçu ocorreu na década de 1970, quando a monocultura da soja e a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

demandaram o uso de terras então habitadas e a possibilidade de trabalhos em tais atividades atraíram pessoas em 

êxodo (SPRANDEL, 2006). 

3 Em 2017, Foz do Iguaçu foi considerada a terceira cidade brasileira que mais recebeu turistas a lazer (VALENTE, 

2018). 

4 O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) foi criado em 2003 pela Itaipu como foco de expansão da Binacional. Ele 

serve como braço direito no desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. O PTI 

promove a união entre empresas, centros de pesquisa, laboratórios e instituições de ensino (Fonte: 

www.pti.org.br/pt-br/sobre-o-pti). 

5 Desde 2016  a Usina Hidrelétrica de Itaipu gera a maior produção de energia elétrica no mundo (NASCIMENTO, 

2018).  
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particularmente militarizada. Preservar a segurança nacional e a alfandegaria requer aparatos 

de controle e constante vigilância. A presença de uma universidade pública federal tende a atrair 

jovens movidos por projetos de formação que podem se desdobrar em projetos profissionais e 

de pesquisa capazes de envolver distintos países, ajudando a distensionar as relações entre as 

autoridades responsáveis pela segurança pública e as pessoas que vivem e circulam na cidade. 

 

Todos os elementos expostos colaboraram com a escolha de Foz do Iguaçu como a cidade sede 

da UNILA. Uma cidade na qual se destacam as questões peculiares as fronteiras, a diversidade 

e a preocupação com a geração de conhecimento parece trazer à baila características que vão 

ao encontro da missão de uma universidade que se compromete a colaborar para a promoção 

da integração regional. Há de se sublinhar que, no que tange a tal missão, seu alcance inicial 

estava restrito aos países que compunham o Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

Posteriormente, sua ambição foi expandida para o conjunto dos países da América Latina 

(BRASIL, 2010b) e, finalmente, também contemplou o Caribe (UNILA, 2012b;2013a). 

Ressalta-se que tal mudança não foi ajustada em sua Lei de fundação. Apesar de se tratar de 

uma universidade jovem (em 2019 completou nove anos de existência), em processo de 

expansão e consolidação, pretende-se investigar quais são as identidades compartilhadas e as 

relações de pertencimentos construídas pelos segmentos internos (estudantes, professores, 

técnicos-educacionais e gestores) a partir dos espaços físicos utilizados pela universidade e o 

modo pelo qual a universidade vem se integrando à cidade.  

Para tanto, investir-se-á em uma pesquisa de mapeamento das formas de integração que a 

UNILA e a cidade de Foz do Iguaçu estão nutrindo, ou seja, as formas de integração que a 

população universitária e a população iguaçuense têm alicerçado, considerando particularmente 

as identidades compartilhadas e as relações de pertencimento em construção, na perspectiva 

dos atores internos à Universidade. Levando em conta que se trata de uma instituição cujo 

número de estudantes e professores, técnicos-educacionais e gestores forâneos não é pequeno, 

a discussão se torna ainda mais instigante pelo do universo transnacional, multicultural, de 

diversidade e de heterogeneidade existente no interior da instituição. O enfoque da pesquisa se 

restringirá no que reflete as narrativas dos segmentos internos sobre o que representa os espaços 

físicos da universidade em relação a construção identitária e de pertencimento deles como 

UNILA e para a cidade de Foz do Iguaçu. 
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A pesquisa se orientará pela abordagem qualitativa (GIOIA et al., 2012;  STAKE, 2016). 

Coerente com essa escolha, pactuar-se-ão diferentes fontes de consulta, oriundas de pesquisas 

bibliográficas, documentais e de campo. A técnica de coleta subordinada à pesquisa de campo 

será baseada em entrevistas semi-roteirizadas, realizadas nas formas individual e em grupo. Os 

entrevistados foram selecionados entre estudantes e professores, técnicos-educacionais e 

gestores vinculados à universidade. A unidade de estudo envolveu alguns espaços físicos da 

universidade: Novo Campus da UNILA6; UNILA Centro; Alojamento Estudantil7; Parque 

Tecnológico Itaipu (PTI); Jardim Universitário (JU) e Moradia 18. A grounded inquiry 

(OLIVEIRA, 2016;  PINTO; SANTOS, 2012) orientará o processo de tratamento dos dados e 

o exercício interpretativo, cuja referência cronológica compreende o intervalo de tempo entre 

2010 a 2017. 

As lentes teóricas que contribuirão para a elaboração dos instrumentos de coleta e que 

iluminarão o exercício de interpretação dos dados discutem espaço, lugar, território, campus 

universitário, identidade compartilhada e relações de pertencimento. O texto evolui da 

introdução para o referencial teórico; descrição das escolhas metodológicas; resultados e 

discussão; finalizando com as considerações finais e as referências consultadas.  

 

3.2. Referencial teórico 

3.2.1 Espaço, Lugar e Território no estabelecimento das identidades compartilhadas 

Os conceitos de espaço, lugar e território estão presentes nos campos da sociologia, da 

geografia, da arquitetura, do paisagismo, dentre outros. Contribuem, sobremaneira, para a 

compreensão da relação de integração construída entre universidades e cidades, propósito deste 

capítulo. De um ponto de vista objetivo, os referidos conceitos ganham definições estritas, mas, 

                                                           
6 O campus projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer teve suas obras estagnadas em 2014 por problemas 

financeiros e contratuais entre a universidade e a construtora. 

7 Tratam-se de espaços alugados pela universidade para alojar os estudantes. Esses espaços constituem, 

principalmente, de lugares anteriormente utilizados como pousadas e hotéis.  

8 Inicialmente era um espaço alugado pela UNILA, porém, foi adquirido, tornando-se uma estrutura própria da 

universidade. O termo “Moradia 1” é o nome que esse lugar ficou conhecido entre a comunidade acadêmica da 

universidade. 
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a partir do momento em que coexistem com a dimensão humana (cultural, econômica e 

política), podem remeter a sentidos distintos. 

Enquanto espaço corresponde à área ou os limites determinados entre dois pontos por 

dimensões geométricas físicas, lugar se refere ao espaço ocupado com um determinado fim, e 

território representa a área de um país, de uma porção de terra ou a base geográfica onde existe 

o exercício de domínio de poder (CUNHA, 2008). A diferença entre espaço e lugar pode ser 

ilustrada pelos seguintes exemplos: “a universidade é identificada como um espaço de formação 

[...], inclusive pelas prerrogativas legais que tem. Mas o fato de ser o espaço da formação não 

significa que, necessariamente, se constitua em um lugar onde ela aconteça” e “minha gaveta 

pessoal de pertences é um espaço, porém, quando coloco minhas coisas e reconheço a 

propriedade dessa organização, defino um lugar” (CUNHA, 2008, p. 184).  

Portanto, o espaço é transformado em lugar a partir da existência de elementos da dimensão 

humana, isto é, o lugar se institui no momento em que são conferidos sentidos aos espaços, os 

quais passam a ser reconhecidos pela legitimidade para localizar ações, expectativas e 

possibilidades. Nesse sentido, o lugar é o espaço tomado por significados impressos por quem 

o ocupa. Nem sempre os espaços se transfiguram em lugares, porém, quando assim 

identificados, eles  são preenchidos por subjetividades, “passando a ser dotados de valores e 

inserindo-se na geografia social de um grupo, que passa a percebê-los como sua base, sua 

expressão” (LOPES, 2007, p. 77). Assim, quando as pessoas atribuem sentido aos espaços, 

esses se tornam lugares e passam a fazer parte delas.  

Por sua vez, o território é uma ocupação com intencionalidades, seja a favor ou contra quem se 

posiciona em sua área. Pelo dito, não há territórios neutros e sua ocupação ocorre pelo confronto 

de forças. Quando um grupo de pessoas passa a ocupar determinado espaço, são efetuadas 

escolhas sobre as regras que incidirão sobre o local, formas de organização, entre outras, 

transformando o espaço em território. Assim, a “escolha de uma dimensão anula a condição de 

outra se estabelecer. Mesmo assumindo a possibilidade da contradição e da dialética, as forças 

em tensão revelam predomínios que sinalizam disputas de poder” (CUNHA, 2008, p. 185). Nas 

palavras de Cunha (2008, p. 185), “o espaço se transforma em lugar quando os sujeitos que nele 

transitam lhe atribuem significados. O lugar se torna território quando se explicitam os valores 

e dispositivos de poder de quem atribui os significados”, ou seja, os lugares são transformados 

em territórios quando são exercidas ações como, por exemplo, a formação da cultura local. 

Essas ações delineiam processos decisórios que se tornam preponderantes.  
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As intencionalidades presentes nos territórios são entendidas como a maneira de compreensão 

que um grupo, uma classe social, uma nação ou mesmo um sujeito se utiliza para se realizar ou 

se materializar no espaço (LEFEBVRE, 2013). Entretanto, “a intencionalidade não é mais do 

que uma visão do mundo, ampla e una, que assume sempre uma forma, um modo de ser e de 

existir. É dentro desta lógica que se cria uma identidade” (MARQUES, 2011, p. 78). No 

entanto, a intencionalidade nas relações sociais desencadeia diferentes leituras socioespaciais, 

de acordo com o campo de forças, dominante ou não, produz um espaço geográfico e social 

específico – o território.  

De acordo com essa perspectiva, o território nada mais é que o espaço apropriado por uma 

determinada relação social que o produz e o retém por meio de uma forma de poder. Assim, 

todo território é um espaço que assume configurações sociais, políticas e culturais, mas nem 

sempre é geograficamente demarcado. Por outro lado, nem todo espaço é um território, pois são 

as relações sociais que transformam o primeiro no segundo. Como consequência, o espaço se 

caracteriza a priori e o território a posteriori.  

Frente ao exposto, tanto o espaço quanto o território são essenciais para a efetivação das 

relações sociais e para que assim se produzam, de forma contínua, novos espaços e novos 

territórios, geralmente repletos de contornos contraditórios, interdependentes e conflituosos. 

Nesse sentido, conceitua-se território como um espaço socialmente construído, possuidor de 

recursos naturais, que surge por meio de convenções de valores, regras e arranjos institucionais 

que lhe conferem expressão e formas de organização, detentor de uma história instituída pelas 

pessoas que nele habitam. Como espaço social, o território é um campo de forças políticas 

conflituosas, estruturas de poder e  de dominação (MARQUES, 2011;  TONUCCI FILHO, 

2013).  

Para o espaço social construído é conferida a expressão de “territorialidade” em um sentido 

mais amplo, a qual não reflete, necessariamente, uma territorialização concretamente realizada. 

Nem toda territorialidade – no sentido abstrato ou na dimensão real simbólica – possui um 

território no sentido da efetivação material (HAESBAERT, 2012). Logo, o território pode ser 

dominado ou apropriado. No primeiro caso, desdobra-se em algo mais funcional, como o 

domínio político-econômico, e, no segundo, em algo mais subjetivo, como a apropriação 

“cultural-simbólica” (LEFEBVRE, 2013). Enfim, por um lado, territorializar significa “criar 

mediações espaciais que proporcionam poder (multiescalar e multidimensional, material e 

imaterial, de dominação e/ou de apropriação) sobre a reprodução dos indivíduos e grupos 
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sociais” (TONUCCI FILHO, 2013, p. 47). Por outro lado, no âmbito da geografia humanista, o 

território passa a ser reconhecido por meio das identidades compartilhadas e das relações de 

pertencimento, podendo confundir-se com o conceito de lugar. Nesse sentido, considera-se a 

relação entre os conceitos de espaço, lugar e território sob a perspectiva das identidades 

compartilhadas e as relações de pertencimento em suas interpretações relevantes para a 

interpretação dos dados dessa pesquisa. 

 

3.2.2. Relações de pertencimento e segregação entre campus universitário e cidade 

Os espaços em que as instituições universitárias se localizam são objeto de pesquisa desde o 

final do século XIX. Em tese, esses locais devem reunir características ajustadas à promoção 

do ensino e da pesquisa, além de favorecer a curiosidade e o pensamento. Mas frente à 

multiplicidade de funções atribuídas à universidade contemporânea (SANTOS, 2013), cada vez 

mais os espaços físicos das instituições ganham complexidade, exigem elevados investimentos 

para a construção de suas edificações e posterior manutenção. Ademais, a necessidade de 

espaços acadêmicos orientados para o ensino e a aprendizagem (salas de aula, laboratórios 

equipados, bibliotecas multi midiáticas, espaços experimentais, incubadoras etc.), outras 

necessidades se impõem, a exemplo de serviços alimentícios, transporte público, justificando o 

uso do termo cidade universitária. 

A referência aos territórios universitários – sem nenhuma delimitação geográfica explícita ou 

recorte temporal – representa a concepção de território em rede (GODOI, 2017). Essa leitura é 

proposta por Santos (SANTOS, 1994). Ele define território como um espaço geográfico 

(território usado) mediado entre o mundo e a sociedade, que pode ser organizado de maneira 

horizontal (reúne vizinhos lado a lado) e vertical (vizinhos distantes reunidos por formas e/ou 

processos sociais em formato de redes). A menção a território universitário como lugar, por sua 

vez, é evidenciada pela presença humana, ela materializa a existência de um quotidiano real ou 

possível que extrapola o conceito de extensão e limites territoriais. Nessa linha de pensamento, 

Santos (1994) define lugar como um território palpável em que as ações se territorializam, isto 

é, o território afirmar-se a partir da ocorrência de atividades cotidianas, socialmente 

desenvolvidas.  
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O território universitário, entendido como lugar ganha características íntimas, adquire feições 

e compreensões distintas, mas em consonância com a vivência de cada pessoa. Para a 

comunidade acadêmica, tal reconhecimento ocorre quando as pessoas que lá convivem têm 

experiências íntimas ou de sociabilidade ou ocorrem também quando as referidas experiências 

se tornam possíveis e extrapolam o mero aspecto físico do território. Esse território se torna um 

lugar a partir do momento em que o espaço é reconhecível pela sua própria comunidade 

(GODOI, 2017).  

O território universitário possui extensão definida e senso específico de lugar, capaz de 

encorajar sinergicamente a interação entre as pessoas que compartilham o seu uso. Embora não 

seja um consenso, as instalações das universidades europeias estão predominantemente situadas 

no centro urbano das cidades que as acolhem, a exemplo da Università di Bologna, Université 

Panthéon-Sorbonne, Universidad de Salamanca ou Universidade de Coimbra. Por um lado, 

nesses casos, há uma perceptível integração da universidade com a paisagem urbana pelas 

edificações, embora isso não signifique uma integração social. Por outro lado, pelo fato de se 

tratarem de universidades eminentemente públicas, o acesso das pessoas às instalações é mais 

livre. Nesse contexto, as inter-relações podem ocorrer com mais fluidez,  sobretudo quando 

comparadas ao que ocorre nos campi estadunidenses, geograficamente isolados, assépticos, 

preservados e restritos ao uso da comunidade universitária (BUFFA; PINTO, 2016).  

No Brasil, estejam eles localizados dentro ou fora do centro urbano, parece mais adequado 

nomear território universitário de campus. Em sua gênese, o campus tinha como objetivo a 

ocupação imediata de extensas áreas recém-colonizadas nos Estados Unidos, por isso se 

caracterizam pelos espaços abertos, a paisagem e as edificações dispostas entre extensos vazios 

(MAHLER, 2015). Entende-se por campus universitário um território definido e fechado – não 

necessariamente com barreiras físicas –, composto por uma administração independente no 

estabelecimento de certos limites, normas, regras e padrões de conduta, com status privilegiado 

na oferta do ensino e da pesquisa (PINTO; BUFFA, 2009). 

Difere de cidade universitária, designação que também corresponde a uma região delimitada, 

porém autônoma, governada com diretrizes acadêmicas próprias. Algumas, originalmente, 

construídas na periferia de grandes cidades, mas, com o desenvolvimento e expansão das 

cidades, elas passaram a fazer parte do centro urbano (BUFFA; PINTO, 2016;  MOASSAB, 

2011). A cidade universitária foi o propósito dos primeiros campi universitários brasileiros, 

propositadamente construída à margem das cidades, seja por motivações econômicas 
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(desvalorização das áreas) ou interesses políticos. Mas ela nunca virou realidade no Brasil, nem 

mesmo em campi universitários maiores. Na Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, 

os serviços oferecidos pela cidade universitária transitam entre limitados, deficientes e 

insuficientes para uma vida plena, se comparados com os de uma cidade convencional. 

Coerentemente, a expressão é pouco utilizada em território brasileiro.  

Resultados de pesquisa conduzida por Pinto e Buffa (2009) apontam as razões que justificam a 

incapacidade de os campi brasileiros se auto sustentarem. Apesar de dependerem da 

infraestrutura disponível nas cidades onde estão situados, recorrentemente se fecham a ponto 

de não manterem relações imediatas e diretas com a infraestrutura urbana envolvente. Embora 

ofereçam alguns serviços (refeitórios, lanchonetes, cafés, livrarias, papelarias, postos bancários 

etc.) estão longe de suprir as necessidades da comunidade acadêmica que acolhe. Em poucos 

casos o campus universitário é “um novo território independente, calmo, agradável e 

completamente equipado para cumprir seus objetivos” (PINTO; BUFFA, 2009, p. 41).  

Os conceitos de escola como lugar e escola como território também ajudarão a compreender o 

campus universitário. O campus universitário se transforma em lugar no momento em que é 

demarcado como tal, ou seja, quando se observa a existência de fragmentações, hábitos, 

simbolismos e regras disciplinares em seu interior. Para entender campus como território se 

consideram as realidades material e mental. A material leva em conta os fatores de influência e 

atração do campus, bem como as relações das partes edificadas ou não-edificadas do terreno, 

sua distribuição e utilização. A mental, por sua vez, as características fundamentais estão 

atreladas à significância e relevância que os atores internos imprimem aos espaços físicos e ao 

esquecimento atribuído aos espaços não construídos. Assim como ao estabelecimento dos 

signos identitários que os espaços edificados refletem – explicitamente ou não – sobre a ideia 

de que as pessoas concebem a universidade a partir de campus universitário (FRAGO, 1993-

94). 

Apesar de a universidade ser associada a uma casa do saber, ela respeita a liberdade de 

pensamento, promove a formação, fomenta a transformação de jovens e adultos pela educação, 

abre possibilidades de ascensão pelo conhecimento etc., o campus universitário também é palco 

de comportamentos que remetem ao assédio moral (violência física e ou psicológica), contra 

indivíduos ou grupos, .reafirmando-se que a universidade, como instituição social, não é melhor 

ou pior do que as demais instituições que compõem o tecido social. 
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Buffa e Pinto (2016) afirmam que a distância entre os diversos setores do campus e entre esses 

e a cidade não é apenas física, mas cultural e simbólica. Inicia-se com as restrições de acesso e 

permanência, apesar das políticas de inclusão adotadas pelos governos progressistas. Evolui 

com as dificuldades de acesso ao campus, uma vez que grande parte da comunidade acadêmica 

depende de transporte público. Os projetos de extensão têm alcance limitado, mas representam 

iniciativas importantes no esforço de a universidade cumprir a sua função social, associada à 

aprendizagem, à prestação de serviços e à inclusão de grupos desassistidos pelo serviço público.   

Ainda cabe considerar que, no ambiente acadêmico, a hierarquia de cursos se constitui como 

reflexo do prestígio social dado às profissões deles oriundas, consequentemente, evidencia-se 

que há grupos que gozam de mais reputação acadêmica, o que reforça o status social (BUFFA; 

PINTO, 2016). Por exemplo, a distância que separa professores e estudantes dos cursos de 

Medicina, Direito ou Engenharias, de acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Pedagogia ou 

Contabilidade, por exemplo, é flagrante. Não é sem razão que, apesar de integrarem a mesma 

universidade, os edifícios e as instalações variam de acordo com o status conferido aos 

diferentes campos de conhecimento. Distinção reforçada pelo volume de financiamento 

direcionado pelo governo e agências de fomento às pesquisas das diferentes áreas.  

 

3.3. Escolhas metodológicas 

A pesquisa cujos resultados estão consolidados no capítulo em tela se orienta pela abordagem 

qualitativa (GIOIA et al., 2012;  STAKE, 2016). Objetivando elevar a confiabilidade dos 

resultados, os recursos típicos das pesquisas bibliográficas, documentais e de campo foram 

associados. A pesquisa bibliográfica envolveu autores e textos de diferentes campos de 

conhecimento por se tratar de uma pesquisa de corte transversal.  

A pesquisa documental contemplou atas de reuniões de conselhos superiores, relatórios de 

gestão, relatórios técnicos, anuários estatísticos assinados por agências oficiais, reportagens 

divulgadas na mídia impressa e digital, entre outras fontes de mesma estirpe. A riqueza das 

informações encontrada no material selecionado ajudará sobremaneira o exercício 

interpretativo.  

A pesquisa de campo, por sua vez, mobilizou recursos de entrevistas semi-roteirizadas 

(Apêndice A), tanto no formato individual quanto em grupo. Todas elas foram realizadas 



113 
 

 
 

presencialmente, em quatro etapas: março de 20149, agosto de 2015, outubro de 2015 e maio 

de 2017 (Apêndice B, C e D). Esse movimento em etapas circulares impresso à coleta, ao 

tratamento e à interpretação dos dados colaborou imensamente para a compreensão de uma 

realidade nova e complexa, avessa a qualquer tentativa de criar narrativas lineares (GODOI; 

MATTOS, 2010;  STAKE, 2005). 

 A preocupação de compor diversificado mosaico de visões sobre as questões tratadas e 

conseguir extrair dos dados convergências e divergências, contradições e tensões são fatores 

que compõem a triangulação de dados (STAKE, 2005;2016). Os entrevistados foram 

selecionados entre representantes dos corpos discente e docente, técnicos-educacionais e 

gestores universitários da UNILA. Na formação dos grupos, levou-se em conta a priorização 

de pessoas de diferentes gêneros, idades, nacionalidades, cursos, semestres, institutos, setores 

da administração universitária, além de se considerar a quantidade de tempo de frequência na 

Universidade e de morada na cidade. Os espaços físicos intensamente utilizados pela 

comunidade acadêmica da UNILA – Novo Campus da UNILA; UNILA Centro; Alojamento 

estudantil; Parque Tecnológico Itaipu; Jardim Universitário e Moradia 1 – compõem a unidade 

de estudo da pesquisa de campo. No conjunto, a pesquisa de campo envolveu sessenta e cinco 

pessoas (trinta e um estudantes, vinte e seis professores e oito técnicos-educacionais) distribuída 

entre onze nacionalidades (angolana, argentina, brasileira, chilena, colombiana, equatoriana, 

paraguaia, peruana, salvadorenha, uruguaia e venezuelana). Entre os professores e técnicos, 

dezessete possuíam experiência em gestão universitária. Ao todo, foram quarenta e cinco 

entrevistas individuais e três em grupo, totalizando-se sessenta horas de gravação de áudio e 

quinhentos e noventa e oito páginas transcritas. A maioria das transcrições foi realizada em 

língua portuguesa.  

O respeito ao anonimato, acordado com os entrevistados, levou à codificação de cada um deles. 

Para tanto, procedeu-se da seguinte maneira: i) a numeração refere-se à sequência gerada 

automaticamente pelo programa de apoio de análise qualitativa, que auxiliou na interpretação 

dos dados; ii) os segmentos internos estão discriminados como: “e” = estudante; “p” = 

professor; “t” = técnico-educacional; iii) a nacionalidade: “i” = internacional; “b” = brasileiro; 

c) experiência com gestão: “g”. Por exemplo: o código “32:3ei” corresponde a um estudante 

                                                           
9 Quatro entrevistas do estudo de Alexandre (2015) foram incorporadas a interpretação de dados dessa pesquisa. 

Essas foram escolhidas pelo critério de relevância e significância para essa tese. Tais entrevistas estão publicadas.  
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internacional, enquanto o código “26:102pb-g” refere-se a um professor brasileiro com 

experiência em gestão.  

No tratamento dos dados se adotou o enfoque misto (mixed approach). A interpretação está 

baseada na literatura consultada (dedutiva) e nos dados da pesquisa de campo (indutiva) 

(TELLO-ROZAS et al., 2015). Esse procedimento contribui para insights derivados do 

exercício interpretativo dos dados (GASKELL, 2008;  GODOI; MATTOS, 2010). Os dados 

foram tratados com auxílio do programa Altas/ti. Levou-se em conta o período compreendido 

entre 2010 e 2017 como referência cronológica para o agrupamento dos dados.  

A codificação e a categorização foram orientadas pelos protocolos da grounded theory como 

grounded inquiry (processo de pesquisa). Não houve o intuito de utilizar a groudend theory 

como produto final (construção de novas teorias) (OLIVEIRA, 2016;  PINTO; SANTOS, 

2012). A grounded inquiry foi associada à técnica da comparação constante de incidente-

incidente (indução → dedução → verificação), o que colaborou para identificar, 

discriminar e mapear categorias conceituais relevantes (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 

2010). Critérios de autenticidade e plausibilidade (POZZEBON; PETRINI, 2013) foram 

utilizados com intenção de imprimir rigor científico à pesquisa de campo. A autenticidade 

decorre da eliminação de limitações na interpretação dos dados, devido à não imersão do 

pesquisador no campo por um longo período de tempo. A plausibilidade, por sua vez, ocorre 

quando o resultado da pesquisa faz sentido para os envolvidos (Apêndice E e F).  

 

3.4. Resultados e discussão 

3.4.1 Os espaços físicos da UNILA  

Dois anos antes de ser fundada (2008), a UNILA recebe um terreno doado pela Itaipu 

Binacional para construir seu campus10. No mesmo ano, é presenteada pela mesma empresa 

com um caderno arquitetônico que reúne os desenhos conceituais do referido campus, assinado 

                                                           
10 Ressalta-se que a construção dos edifícios do novo campus da UNILA estava condicionada há um tempo 

estipulado de término e com características previamente aprovadas pela Itaipu, bem como alinhadas e restritas ao 

projeto Niemeyer. Anos depois o Tribunal de Contas concluiu no Acórdão nº 1339/2017, que tais exigências não 

poderiam ter sido feitas, pois, além de abusivas à autonomia universitária, estavam vedadas na lei de criação da 

UNILA e poderiam causar danos aos cofres do governo, uma vez que determinavam que o não cumprimento 

causaria a reversão do terreno e suas benfeitorias à Itaipu. A empresa, até hoje, aceitou retirar muitos dos 

condicionamentos, exceto o tempo para a construção, o qual cedeu apenas para sua ampliação (em 2016). 
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pelo emblemático arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto foi aprovado pela Comissão de 

Implantação da UNILA e pelo Ministério da Educação. Mas, apesar de celebrar seu nono ano 

de existência em 2019, a universidade continua sem essas instalações próprias11, fazendo uso 

de espaços físicos provisórios12, exceção da Moradia 1. Assim, a cada etapa de sua expansão, 

devido à criação de novos cursos, elevação da oferta de vagas, e aumento da população docente 

e discente, seus dirigentes alugam imóveis e adequam os já utilizados, de modo que eles 

atendam às necessidades mínimas de funcionamento da universidade.  

Desde 2016, as atividades acadêmicas e administrativas da UNILA estão concentradas em 

quatro13 espaços físicos: o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), o Jardim Universitário (JU), o 

Edifício Rio Almada, e a Unidade Administrativa Vila A (UNILA, 2019b). Embora algumas 

aulas sejam ministradas no Edifício Rio Almada, a maior parte das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como as coordenações pedagógicas e administrativas dos cursos, 

estão concentradas entre o PTI e o JU. Na Unidade Administrativa Vila A funcionam as 

atividades administrativas, financeiras e políticas da universidade. Todos esses espaços são 

autodenominados de ‘unidades’, tanto no sítio da instituição, quanto entre os entrevistados da 

UNILA, salvo raras exceções em que o PTI e o JU são nomeados de campus. O novo Campus 

da UNILA, cuja construção foi interrompida, corresponde ao único espaço em que há 

unanimidade quanto ao status de campus universitário.   

Reafirma-se que campus universitário, de acordo com a literatura, é um território com seus 

limites definidos – não necessariamente cercado –, com padrões que favorecem às atividades 

de ensino e  de pesquisa e, em especial, é necessário que possua independência no 

estabelecimento de limites, normas, regras e padrões de conduta no interior de seu espaço físico 

(PINTO; BUFFA, 2009). Contudo, tanto o PTI, quanto o JU não possuem essa autonomia 

dentro do território. O primeiro pelo fato de estar inserido em um território de segurança 

nacional, na área da Itaipu Binacional, submetido à utilização de regras rígidas, quase 

intimidadoras, a começar pela exigência de permissão para ingresso, exigência de um 

documento com foto e geração de um cadastro. O segundo, pelo fato de ocupar as instalações 

de uma instituição privada, submete-se a um contrato, o que dificulta a realização de 

                                                           
11 Os motivos serão detalhados na categoria “Novo Campus”. 
12 Neste trabalho, entende-se por espaço físico provisório o local e/ou edifício alugado pela UNILA ou cedido por 

outrem a ela.  

13 A Moradia 1 não foi incluída, pois desde 2016 até o término deste trabalho estava desativada para reconstrução 

e ampliação.  
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investimentos uma vez que eles não seriam ressarcidos em uma futura desocupação. Sobre isso 

um entrevistado se manifesta afirmando “Acho que dificulta muito o fato de não estarmos no 

nosso lugar, muitas coisas não podem ser feitas porque não é nosso espaço” (27:114tb-g). 

Os alojamentos estudantis funcionavam em edifícios alugados, destinados ao acolhimento de 

estudantes forâneos, tanto nacionais quanto internacionais. Juntamente com a UNILA Centro, 

localizavam-se em regiões mais próximas do centro urbano, por conseguinte, foram a porta 

inicial de contato entre os estudantes da universidade e a população local. Os espaços físicos 

citados nesse tópico serão contextualizados em subtópicos subsequentes. Na sequência o texto 

discutirá como tem ocorrido a integração dessa instituição com a cidade de Foz do Iguaçu.  

 

3.4.2 A integração territorial e social da UNILA na cidade de Foz do Iguaçu 

A integração entre a UNILA e a cidade de Foz do Iguaçu não tem sido tão tranquila quanto se 

esperava. Em virtude da complexidade do processo de integração, há diversas maneiras de 

compreendê-lo, com base nos dados coletados em momentos distintos (2014, 2015 e 2017) foi 

possível mapear, com alguma segurança, as inserções territorial e social da UNILA.  

Inicialmente, os temas que ganharam particular importância foram identificados e agrupados 

em três ordens. Os temas de primeira ordem se referem às compreensões que os segmentos 

internos compartilham entre si sobre as integrações territorial e social da UNILA, considerando 

a cidade de Foz do Iguaçu. Os extratos de textos correspondem às narrativas dos entrevistados. 

Os temas de segunda ordem se referem às categorias de interpretação produzidas a partir do 

enfoque misto (mixed approach), considerando os dados empíricos advindos dos temas de 

primeira ordem. Foram mapeadas oito categorias: Novo Campus, Fundação da Universidade; 

UNILA Centro e Alojamentos Estudantis; Parque Tecnológico Itaipu, Jardim Universitário, 

Moradia 1, Projetos de extensão universitária e Oferecimento do curso de Medicina. Essas 

categorias qualificam as dinâmicas centrais (temas de terceira ordem) acerca da relação entre a 

UNILA e Foz do Iguaçu. 

Quanto aos temas de terceira ordem, com base na metodologia proposta por Gioia, Corley e 

Hamilton (2012), foram identificadas três dinâmicas centrais que retratam a forma pela qual a 

UNILA se constitui em relação à cidade, sendo elas: estranhamentos no território; construção 

identitária e relações de pertencimento. Entende-se por dinâmica algo que está em constante 
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movimento, que em virtude de forças internas e/ou externas tende a sofrer modificações no 

tempo. Desta forma, a dinâmica é um recorte panorâmico e só faz sentido para o período em 

que ocorreu a pesquisa de campo. Na sequência, os achados serão particularizados a partir da 

Figura 7.  

Figura 7. A inserção territorial e social da UNILA na cidade de Foz do Iguaçu – 2010 a 2017 

Temas de 

primeira ordem 

Temas de 

segunda 

ordem 

Temas de 

terceira ordem - 

dinâmicas 

centrais 

O campus chega antes da gente aqui, o prédio do Niemeyer (37:163pb); [algo] que 

deixasse a marca Niemeyer, mais um atrativo turístico – cartão postal (44:22tb-g); 

um aulário, um prédio só de aulas, a ideia é fantástica (27:79tb-g); você fala de uma 

universidade que não tem sua sede própria (28:51eb); eso nos daría mayor 

autonomía con relación a Itaipu (14:26ei) 

Novo Campus 

Estranhamentos 

no Território 

[a UNILA] cai de paraquedas em Foz do Iguaçu (21:192tb); não foi feita pra Foz de 

Iguaçu, foi feita para América Latina (19:151pi-g); a mídia não trata da mesma 

maneira aluno da nossa universidade, cria antipatia e preconceito (16:17pb-g); 

UNILA não cria a xenofobia, agudiza porque traz os corpos, as pessoas (37:169pb); 

cidade turística, [mas] xenofóbica com estrangeiros da América Latina (25:198eb) 

Fundação da 

Universidade 

UNILA Centro foi o primeiro encontro [da universidade] com a cidade de Foz do 

Iguaçu (18:96pb-g); era muito mais acessível, próximo do centro urbano (26:70pb-

g); era o pessoal de humanas, criou imagem pior dos estudantes (25:64eb); padrão 

de turista, maioria europeus, traz um padrão estético (41:21tb); estudantes ficavam 

na moradia estudantil e alojamentos que locávamos (40:5tb-g); alunos sediados 

juntos (38:81pb); gerou muitos problemas com a cidade, festa e barulho (18:136pb-

g) 

UNILA Centro 

e Alojamentos 

Estudantis 

[PTI tem] instalações muito boas (16:50pb-g); área de segurança nacional 

(26:100pb-g); jeito de abordar militarizado (27:115tb-g); restringe [o acesso] a 

comunidade (19:156pi-g); PTI reprime iniciativas, mobilizações estudantis 

(35:125ei); [acolhe cursos e] pessoal de exatas (25:209eb); nos chamavam de 

capivaras (30:72pb); UNILA é espécie de anexo da Itaipu (16:61pb-g); sempre 

exercerá uma interferência sobre nós (18:215pb-g) 

Parque 

Tecnológico 

Itaipu – PTI 

Construção 

Identitária 

[O JU] se aproxima de uma universidade pública federal (15:53pb); imagem que eu 

tinha de universidade federal (25:208eb); estudante entra, a comunidade entra, não 

precisa pedir licença (27:115tb-g); espaço mais livre em termos acadêmicos que a 

UNILA tem (35:137ei); perto de uma região – Cidade Nova, Vila C 

(37:158pb); próximo da sociedade (16:51pb-g) 

Jardim 

Universitário – 

JU 

[Na cidade há] praças e parques [sem] qualidade e com estigma da violência 

(37:105pb); Moradia 1 tinha um espaço verde, [os estudantes] se 

programavam, faziam atividades culturais (23:36tb-g); centro para vários 

movimentos estudantis (3:63eb); alunos montavam [atividades], academia 

improvisada, zumba, danças e de graça (3:63eb); único prédio que a universidade 

tem, não temos espaço (32:104pb); espaço que consegue conviver na diversidade, 

que é rico (23:38 tb-g) 

Moradia 1 

Inserção [da universidade, por meio de ações] dos alunos e professores da UNILA, 

em vários locais de Foz do Iguaçu (39:18tb); relação para fora da universidade 

(44:90tb-g); visibilidade fora (45:10pb-g); se capilariza na cidade (15:97pb); canal 

de debate entre as políticas públicas (47:93pb-g); festivais culturais de país 

específico: Paraguai, Peru, Bolívia (29:6pb); [trabalhar com] movimentos sociais, 

professores, políticos, paraguaios... (15:90pb) 

Projetos de 

Extensão 

Universitária 
Relações de 

Pertencimento 

Aqui na UNILA foi o primeiro. Isso mudou bastante (26:96pb-g); reinvindicação 

local (34:64pb); atende uma bandeira de Foz do Iguaçu (39:79tb); traz pontos 

positivos para a UNILA (29:104pb); aluno de um colégio [de Foz do Iguaçu] foi o 

primeiro colocado em medicina - colocado em cartazes (19:80pi-g) 

Oferecimento 

do Curso de 

Medicina 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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3.4.2.1 Estranhamentos no Território 

Por meio das narrativas dos entrevistados foi possível identificar zonas de descontentamento e 

insatisfação em relação à UNILA, detalhadas nos temas de segunda ordem: Novo Campus, 

Fundação da Universidade, UNILA Centro e Alojamentos Estudantis. Enquanto a primeira 

categoria explora o sentimento de rejeição da população universitária ao Novo Campus da 

UNILA e ao que ele representa; a segunda aprofunda a hostilidade da população de Foz do 

Iguaçu à universidade, particularmente em seus primeiros anos de funcionamento; e, o terceiro 

revela a desaprovação dos habitantes do município à localização de espaços físicos da 

universidade no centro urbano da cidade. A seguir, as categorias serão abordadas por tópicos. 

3.4.2.1.1 Novo Campus 

O projeto arquitetônico do campus foi finalizado e divulgado a partir de 2008, antes da 

existência oficial da universidade, em 2010 (BRASIL, 2008;2010b) (Figura 8). Esse fato, aliado 

com a narrativa abaixo, revelam que não houve participação citadina e da comunidade 

acadêmica dessa universidade no que tange aos aspectos que envolvem o projeto de arquitetura 

do novo campus. Nos termos de Lefebvre (2013), não houve apropriação “cultural-simbólica”.   

este prédio, com esta quantidade de concreto, que envolve construtoras, [...] só que precisa de sei 

lá quantos milhões para levantar o negócio, [...] o campus chega antes da gente aqui, o prédio do 

Niemeyer desde sempre, desde quando eu estou aqui, já tem buraco, já tem maquete (37:163pb) 

Pelo fato de o projeto ter sido concebido por Niemeyer, ganhou repercussão nacional e 

internacional. Essa referência é ressaltada em vários documentos digitais e impressos 

divulgados pela UNILA (IMEA, 2009a;2009c),  pela mídia universitária e reforçada pelas 

entrevistas. Ao levar em conta a beleza e suntuosidade do projeto arquitetônico, o tamanho do 

investimento requerido e a extensão da divulgação gerada, alguns entrevistados afirmaram que, 

além de abrigar a Universidade, o campus, tanto quanto o Complexo Turístico Itaipu (CTI), 

seria mais um atrativo turístico da cidade, uma espécie de “cartão postal”. Nos termos de um 

dos entrevistados, “[havia a necessidade de] uma coisa que deixasse a marca Niemeyer aqui, 

para ter mais um atrativo turístico” (44:2tb-g). Essa afirmação se torna senso comum entre os 

unileiros. Tal afirmação foi sempre reforçada pelo primeiro reitor da universidade. 
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Figura 8. Maquete do projeto Oscar Niemeyer do novo campus da UNILA 

 
 

 

Legenda 

  

1. Laboratórios  
2. Biblioteca  

3. Anfiteatro (1500 lugares)  

4. Passarela entre os prédios  
5. Restaurante universitário  

6. Edifício central  

7. Recepção  
8. Salas de aula 

 

 

Fonte: UNILA (2012c) 
 

 

Das narrativas dos entrevistados, depreende-se algumas controvérsias.  Ao mesmo tempo em 

que enaltecem a beleza e a grandiosidade do projeto, questionam a funcionalidade dos espaços, 

o montante investimento requerido pela construção e o elevado custo de manutenção para 

climatização, por exemplo. As fundações do campus foram realizadas em local antes repleto de 

vegetação, mas que foi necessário desmatá-lo para comportar as edificações. O projeto do 

campus não previu a harmonização da construção com a paisagem natural, ficando assim, um 

terreno de descampado (desabrigado de árvores), sem contexto urbano e urbanístico, o que foi 

entendido como desfavorável para as condições climáticas da cidade (altas temperaturas 

durante a maior parte do ano). Assim, os “projetos de Niemeyer, por mais bonitos e mais 

atrativos que sejam, são pouco práticos, com pouca preocupação ambiental e muito menos com 

o conforto dos usuários” (BENETTA, 2019, s.p.). 

De acordo com o projeto, os espaços reservados para as aulas (aulário) e para atividades 

laboratoriais (laboratórios) são separados em edifícios diferentes. Na perspectiva de um 

entrevistado “a sala de aula tem que ser perto do laboratório” (44:8tb-g) e de outro, aproximar 

estudantes de distintos cursos em espaços próximos é muito interessante. Em suas palavras e 

em tom favorável à integração da comunidade universitária, diz que “o prédio, um aulário, um 

prédio só de aulas, a ideia é fantástica, dois acessos só, todo mundo se trombando, isso é lindo” 

(21:79tb). Levando em conta o projeto pedagógico da UNILA, a concepção do campus 

favoreceria a integração entre cursos e disciplinas, estudantes e professores (UNILA, 

2012a;2013a).  

Com o tempo, as discussões em torno do Novo Campus perdem força na medida em que a 

decisão de interromper a obra foi tomada. O imbróglio decorrente de desentendimentos entre a 
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UNILA e o consórcio contratado para erigir a edificação, somada à inexistência de previsão 

orçamentária e as exigências do Acórdão nº 1339/2017 sobre exigências abusivas impostas pela 

Itaipu Binacional inviabilizam a continuidade e a finalização da construção dos edifícios do 

Novo Campus14. Esses fatores levaram a segunda reitoria da universidade a buscar alternativas 

de espaços físicos para não inviabilizar sua expansão. No momento, a UNILA está privada de 

autonomia territorial e isso se soma a outros desafios da gestão universitária. Esses achados são 

evidenciados nos seguintes enxertos de entrevista:  

Fala de uma universidade que ela não tem sua sede própria, isso já é um problema muito sério 

(28:51eb) 

Eso nos daría mayor autonomía con relación a Itaipu con el cual se lucha para que nos den espacios 

para clase, laboratorios, esparcimiento y demás (14:26ei)   

 

3.4.2.1.2 Fundação da Universidade 

O próximo tema que compõe a dinâmica central dos Estranhamentos no Território é a 

Fundação da Universidade em Foz do Iguaçu. Embora este tópico não se refira a um local 

específico da cidade, ele é central na medida em que aponta para expectativas e frustrações que 

repercutem sobre a UNILA. De acordo com a recorrência dos dados resultantes das entrevistas 

individuais e em grupo, observa-se a emergência de três ideias âncoras: i) a criação da 

universidade em Foz do Iguaçu não foi uma demanda da cidade e sim da Itaipu Binacional; ii) 

o propósito da UNILA não está orientado para o desenvolvimento da cidade ou da região, mas 

para a América Latina; iii) a universidade atraiu estudantes “estrangeiros” (sic) em grande parte 

dependentes da assistência estudantil oferecida pelo governo brasileiro. 

Os entrevistados convergem ao afirmarem que a implantação da universidade na cidade não 

fazia parte de uma reivindicação da população. Essa visão ganha contornos mais críticos quando 

eles sinalizam a frustração dos moradores com a missão da instituição, com a natureza dos 

cursos oferecidos, com a ênfase dos desenhos curriculares, com o perfil dos estudantes que 

atrai, com o volume de investimento que tudo isso representa para o País. Em síntese, há pouca 

compreensão sobre como o município seria favorecido com tal empreendimento. Nas palavras 

de um entrevistado, “[na] primeira entrevista do Reitor15, a primeira coisa que ele falou foi: 

‘esta universidade não foi feita pra Foz de Iguaçu, foi feita para América Latina’, então, como 

                                                           
14 Maiores detalhes: Acórdão nº 1339/2017 (Tribunal de Contas da União) e Wurmeister (2018). 

15 O entrevistado refere-se em relação a postura que o primeiro reitor da UNILA tinha no tom de seus discursos na 

mídia impressão, digital e audiovisual local, assim como no direcionamento para com a comunidade acadêmica 

da instituição. Esse discurso não se resume a uma entrevista isolada.  
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é que você quer que a cidade [a] acolha? [Foram] muitas coisas que aconteceram para ter 

esses estereótipos criados [sobre a UNILA]” (19:151pi-g).  

Em dezembro de 2017, na entrada da recepção de uma das unidades da universidade (Jardim 

Universitário) havia uma faixa com a frase: “uma universidade sem fronteiras para a América 

Latina” (Figura 9). Essa ideia é reforçada por diferentes atores (políticos e acadêmicos) e em 

diversos veículos como algo relevante e estratégico para o País, mas a mensagem não é 

compreendida dessa forma pelos habitantes da cidade. Assim sendo, a UNILA “é vista quase 

como um ente estranho, que aportou aqui [...], porque antigamente existia nos discursos, ‘nós 

somos da integração latino-americana’, nunca se falou da integração regional aqui, vamos 

integrar aqui as três fronteiras” (33:25pb).  

Figura 9. Fachada de entrada da unidade Jardim Universitário da UNILA 

 
Foto: Ivor Prolo (Dez./2017) 

 

 

Desde a chegada da UNILA, a cidade conhecia um perfil de estudante trabalhador que assumia 

responsabilidades durante o dia e estudava à noite. A maioria estudava em instituições 

particulares, cujas mensalidades eram assumidas por eles ou por suas famílias. Eram moradores 

da cidade ou das regiões circunvizinhas, viviam com seus familiares, falavam a mesma língua, 

tinham os mesmos hábitos etc. Com a criação da UNILA, a cidade passou a conhecer outro 

perfil de estudante.  Aqueles que se dedicavam exclusivamente aos estudos; viviam longe da 

família, em grandes grupos, alojados em repúblicas estudantis; circulavam nos ambientes 

urbanos e concorria pelos mesmos serviços públicos (particularmente transporte e saúde) com 

os moradores. Muitos dos estudantes da UNILA causavam estranheza aos locais por seus traços 

físicos distintos – como por exemplo indígenas e negros latino-americanos e caribenhos –, por 

se comunicarem em diversas línguas (espanhol, guarani, aimará, quíchua, entre outras) e terem 

hábitos diferentes. Ademais, grande parte deles depende de assistência estudantil para viver. 
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O estranhamento não foi pequeno. Os veículos de comunicação utilizaram os espaços que 

dispunham para explicitar as diferenças percebidas, destacando o que julgavam negativo. Essa 

percepção se estendia para a UNILA, instigando a emergência de um ambiente marcado pela 

hostilidade entre a cidade e a universidade, ilustrado nos trechos que seguem: “a mídia não 

trata da mesma maneira que trata o aluno de uma [universidade] privada como trata da nossa 

[...], então isso foi criando uma antipatia, um preconceito” (16:17pb-g). Ao mesmo tempo, a 

mídia atrelava a imagem desses estudantes a: “bando de maconheiros” (27:94tb-g), 

“baderneiros” (19:97pi-g), “estudantes vagabundos” (6:52ei), “vinculados aos roubos” 

(22:207pb) que aconteciam na cidade. Em suma, o significado de “unileiro é vagabundo, é 

maconheiro” (25:184eb). 

A veiculação frequente de notícias desfavoráveis aos estudantes e à  UNILA enfatizava a ideia 

de uma universidade orientada para o “estrangeiro” e localizada numa região de fronteira,  

expondo a “vulnerabilidade da imagem de uma Foz do Iguaçu ‘cosmopolita’” (CHIBIAQUI, 

2016). Isso desencadeou frequentes estranhamentos, particularmente entre estudantes e 

habitantes da cidade, uma espécie de “choque físico” (32:110ei) entre a população da cidade e 

a população estudantil. A situação é apontada pelo entrevistado (41:17tb): “deixou de ser 

apenas o choque cultural, deixou de ser a distância e passou a ser um choque físico”. Há um 

consenso entre os entrevistados acerca da existência de uma agudização xenofóbica, acrescida 

de preconceito e de desmerecimento do outro. O acesso livre dos estudantes à cidade, inclusive 

a áreas de segurança nacional, a exemplo do Parque Tecnológico da Itaipu, situado no interior 

da Itaipu Binacional (uma das unidades da UNILA), incomoda profundamente alguns 

moradores de Foz do Iguaçu.   

Os nossos estudantes chegam aqui – estudantes latinos, bolivianos com caras de indígenas –, 

comprando coisas no supermercado, andando de chinelo, andando de camiseta dentro do PTI. Você 

tem ideia do impacto desse estudante indígena, boliviano com cabelo indígena, de chinelo, entrando 

ali dentro do PTI? (18:213pb-g) 

Toda cidade tem esse impacto da chegada da universidade vai ter isso, o que eu acho de especifico 

no caso da UNILA é a agudização da xenofobia, que faz um forte contraste com esse discurso da 

cidade de não sei quantas etnias, você não sabe o quanto que me irrita este discurso, é um discurso 

completamente vazio, porque estão maltratando esses estrangeiros (sic) aqui (37:171pb) 

3.4.2.1.3 UNILA Centro e Alojamentos Estudantis 

Já o tema de segunda ordem – UNILA Centro e Alojamentos Estudantis –, último a compor a 

dinâmica de Estranhamentos no Território, diz respeito aos espaços físicos utilizados pela 

universidade, localizados no centro de Foz do Iguaçu ou relativamente próximos a ele. UNILA 

Centro correspondeu à unidade que abrigou os cursos da área de humanas, vinculados ao 
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Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH) durante três anos e nove 

meses (de março de 2012 a dezembro de 2015) (MELO, 2016;  UNILA, 2012d). Os 

Alojamentos Estudantis, por sua vez, referem-se aos espaços físicos disponibilizados pela 

universidade aos estudantes, tanto brasileiros quanto internacionais, para que lá residissem 

durante o séjour de estudo. Todos esses espaços eram locados, exceto a Moradia 1. A maioria 

dos alojamentos, antes de a universidade se instalar na cidade, funcionava como hotéis ou 

pousadas, razão pela qual passou por adaptações para se ajustar às necessidades dos estudantes.   

Em virtude da localização, a UNILA Centro inaugurou o encontro entre a universidade e a 

cidade (UNILA, 2012d), uma vez que entre 2010 e 2011 as atividades acadêmicas eram 

inteiramente desenvolvidas no PTI, localizado a quinze  quilômetros de distância do centro 

urbano. A frequência às atividades acadêmicas oferecidas nessa unidade gerou intensa 

circulação de estudantes e professores na região central, impondo a presença deles aos 

habitantes e demais usuários dos serviços oferecidos – transporte, alimentação, lazer etc. “No 

Centro, todo mundo via. Aquela coisa de ‘aparecer e aparecer demais’, de repente” (38:80pb). 

A expressão “aparecer demais” remete ao julgamento estético dos moradores em relação aos 

estudantes internacionais, cujos perfis fugiam do padrão ao qual a cidade estava acostumada a 

ver, seja entre estudantes, trabalhadores e/ou  turistas:, “desse padrão de turista, que a maioria 

[...] são europeus, o que traz também um padrão estético” (41:21tb). Segundo um dos 

entrevistados, “a UNILA Centro, para alguns, criou a pior imagem dos estudantes, 

independente de qualquer coisa” (25:64eb). Em qualquer país ou universidade, os estudantes e 

professores de cursos de humanidades são reconhecidos por um estilo mais alternativo de ser, 

se vestir, pensar, comportar-se e se expressar. Foi esse grupo que, frequentando a UNILA 

Centro, imprimiu uma imagem da universidade e dos unileiros. 

Apesar dos desafios associados à convivência entre os unileiros e demais moradores da cidade, 

antes retratados, ao se referirem à UNILA Centro, os entrevistados transmitem sentimentos que 

transitam entre carinho e saudade uma vez que se transferir para o Centro significou deixar o 

PTI. Perderam o conforto e status conferidos pelas instalações do PTI, mas entendem que 

ganharam liberdade, alguma autonomia, tempo, e alguns economizaram recursos direcionados 

para transporte, até porque muitos passaram a morar nas proximidades da unidade. 

 Ir para o centro significou [...] uma liberdade do PTI naquele momento, coisas incompreendidas 

muitas vezes pelos professores que chegaram depois, [...] mas realmente não era um prédio com 

perfeitas instalações, era um prédio velho, [...] [que] comportou os cursos que a gente tinha com 

certa tranquilidade (18:210pb-g). 
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A presença dos estudantes é cada vez mais sentida no cotidiano da cidade pelo fato de a UNILA 

estar ampliando o número de cursos e matrículas e isso incidir sobre o crescimento anual da 

população estudantil formada de brasileiros e internacionais. Entre 2011 e 2012, por exemplo, 

a população atingiu seiscentos e sessenta e cinco estudantes, aproximadamente metade era 

internacional e duzentos e setenta se declararam de cor preta, parda ou indígena (INEP/MEC, 

2018). A maioria reside em alojamentos oferecidos pela universidade, isso contribui para 

agrupar a população estudantil forânea e ela parecer particularmente volumosa entre os demais 

moradores da região central.  

Em 2010 e 2011, a Universidade dispunha de dois espaços reservados para a moradia estudantil. 

Em 2012, o número chegou a doze, ápice da quantidade de alojamentos oferecidos. Na ocasião 

a universidade possuía capacidade de acomodar cinquenta e sete por cento dos estudantes 

matriculados (setecentos e setenta e oito em números absolutos). Nos anos subsequentes, a 

política de acolhimento passou a oferecer auxílio financeiro para a moradia, assim sendo, 

gradativamente, os estudantes se organizaram em grupos, alugaram imóveis e formaram 

repúblicas estudantis, onde passaram a viver. Os antigos alojamentos foram desativados. Em 

2017, a universidade mantinha quatro alojamentos e eles abrigavam apenas três vírgula dois 

por cento dos estudantes matriculados (cento e vinte quatro) (Figura 10). Com as alterações de 

apoio assistencial, a população estudantil se distribui na área urbana, apesar de se concentrar, 

sobretudo, nos arredores das unidades e nas regiões mais populares, onde o valor do aluguel é 

mais acessível. 

A rejeição aos estudantes da UNILA foi reforçada pelos estranhamentos decorrentes do que 

acontecia nas moradias estudantis. O local despertava desconfiança por ser habitado por 

centenas de garotos e garotas muito jovens (idade média dos graduandos) e por ser um espaço 

multifuncional, na medida em que representava verdadeiro refúgio para os estudantes, lugar 

onde todos se sentiam iguais na saudade de casa, da família, dos amigos, da comida da mãe; 

um lugar de encontro, onde amizades nasciam e se fortaleciam; um lugar de acolhimento, onde 

recebiam os amigos, conversavam, compartilhavam comida, ouviam música e tocavam algum 

instrumento. O primeiro alojamento estudantil funcionava em um antigo hotel (Kacique 

Salvatti), localizado próximo a um hospital, no centro da cidade. Foi motivo de inúmeras 

reclamações, recorrentes denúncias e frequentes batidas policiais. O extrato que segue ilustra a 

inexperiência associada à inabilidade da universidade para lidar com questões relacionadas à 

vida estudantil nos alojamentos. 
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Imagina, você colocar duzentos jovens num hotel, todo mundo de lugar diferente, mesmo que fossem 

do Brasil, eram de cidades diferentes, duzentos, trezentos jovens num hotel com piscina e tudo o 

mais, claro que vai virar um problema. E gerou muitos problemas com a cidade, o primeiro hotel, 

por sinal, que foi o Kacique Salvatti, ele era ao lado da clínica de um hospital no centro da cidade, 

então qualquer festa, qualquer barulho ...eu acho que aí tem um princípio de rejeição com a UNILA, 

com a universidade, porque ai as pessoas da cidade começaram a chamar a polícia para os 

estudantes dando festa naquele hotel, são estudantes da UNILA já era uma hora, já era duas horas 

e aquele barulho (18:136pb-g) 

 

Figura 10. Distribuição dos alojamentos e unidades da UNILA no território de Foz do Iguaçu 

(2012 e 2017)

 
Fonte: elaborada pelos autores a partir de relatórios da PRAE/UNILA (2017) 

 

De acordo com o exposto, é possível afirmar que a instalação da UNILA em Foz do Iguaçu não 

foi fácil para os moradores da cidade, tampouco para os professores, técnicos-educacionais, 

gestores, e, principalmente, para os estudantes, particularmente para os internacionais. É 

igualmente possível perceber o quanto as questões que envolvem espaço, lugar e território 

podem contribuir para ampliar os desafios enfrentados por uma Instituição com propósitos tão 

ambiciosos quanto os que movem a UNILA. A seguir, discutir-se-á como essa universidade 

vem construindo a sua identidade, tendo como referência o que foi tratado até aqui.  
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3.4.2.2 Construção identitária 

A UNILA é uma universidade muito jovem16, por este motivo vivencia processos de formação 

e de desenvolvimento de sua identidade e de sua cultura universitária. Como constatado na 

dinâmica estranhamentos no território, essa construção identitária se depara com questões 

sociais e étnicas advindas do ambiente onde a instituição foi instalada. A construção identitária 

se refere à existência de elementos que influenciam os segmentos internos quando estes 

vivenciaram os espaços físicos da universidade. A experiência no uso do território se torna 

significativa para afirmação do processo identitário da UNILA. Assim, na interpretação dos 

dados, foram reconhecidas três categorias espaços físicos, os quais colaboram expressivamente 

para a construção identitária da universidade: Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Jardim 

Universitário (JU) e Moradia 1. 

3.4.2.2.1 Parque Tecnológico Itaipu 

O PTI acolheu os primeiros cursos, estudantes e professores da UNILA, em 2010. Inicialmente 

era um arranjo provisório, mas a Instituição permanece utilizado parte de suas dependências. O 

espaço reservado para uso da UNILA compreende quarenta e quatro salas de aula, trinta e sete 

salas para uso dos professores, vinte e oito laboratórios e uma biblioteca (UNILA, 2016b). Tal 

espaço é ocupado por professores e estudantes de dezoito cursos presenciais de graduação, 

particularmente cursos de engenharia (Figura 11). Embora no imaginário de muitos 

entrevistados persista a ideia de que a Itaipu Binacional não realizou cobrança de aluguéis nos 

primeiros anos de funcionamento da UNILA nas instalações do PTI, isso não procede17. A 

estrutura do PTI sempre foi locada para a UNILA. Ressalta-se que a UNILA usa parcialmente 

o espaço do PTI, pois outras partes são utilizadas pela administração do PTI, pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

  

                                                           
16 O MEC utiliza critério diferenciado de financiamento para universidades recém-criadas com até dez anos de 

existência, a partir desse período, a universidade entra na distribuição determinada no Decreto nº 7.233/2010, 

conhecido por “matriz Andifez” (BRASIL, 2010a;  MORENO, 2018). Essa referência revela que a implantação e 

consolidação de um projeto inicial de jovens universidades brasileiras tem por base dez anos. 
17 Checagem realizada por meio de informantes e nos relatórios de Gestão da UNILA.  
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Figura 11. Disposição do espaço reservado à UNILA dentro do PTI 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

Imagens: Google Maps e Arquivos PTI 

 

O material resultante das entrevistas reforça que a instalação da UNILA em Foz do Iguaçu se 

deveu ao grande interesse das lideranças da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Indício disso reside 

no fato de o assessor do diretor geral da empresa integrar a Comissão de Implantação (C-I) da 

universidade (Paulino Motter). Somado a este, há o fato de que a empresa doou o terreno onde 

seria construído o campus da universidade, comprou e doou o projeto arquitetônico e cedeu 

parte das instalações do PTI para uso da UNILA, colaborando financeiramente com a 

instituição. Nas palavras de um entrevistado, “existia um protagonismo muito forte da Itaipu 

Binacional na época, desde aporte de recursos, doação do terreno, doação do projeto, do 

campus, então eu acho que essa é a principal razão [...], se não fosse o protagonismo da Itaipu 

a UNILA realmente não estaria aqui [no PTI]” (33:27pb). Esse interesse é reforçado pelo 

discurso na mídia local de que a universidade reforçaria a possibilidade de efetivar um polo 

educacional e tecnológico alinhada à imagem da maior usina hidrelétrica do mundo 

(CHIBIAQUI, 2016). Compreensivelmente, pelos aspectos supra, em seus primeiros anos de 

existência, a construção identitária da UNILA esteve fortemente associada à Usina Hidrelétrica 

de Itaipu (Itaipu Binacional). Eis o que é externalizado pelos entrevistados: “existe um projeto 

de associação de identidade da Itaipu para com a UNILA” (42:42tb) e “a UNILA fica como 

uma espécie de anexo da Itaipu, um terreno do lado” (16:61pb-g).  
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O uso da infraestrutura disponibilizada pelo PTI suscita reflexões interessantes. De um lado, os 

entrevistados reconhecem a qualidade da infraestrutura existente, destacam a adequação das 

salas de aulas, dos anfiteatros, das salas de reuniões, dos laboratórios, da biblioteca, dos 

restaurantes das cafeterias, dos equipamentos audiovisuais etc. No entanto, há consenso de que, 

mesmo involuntariamente, a empresa influi sobre a construção identitária da universidade de 

forma estranha ao imaginário de uma universidade pública brasileira.  

A área territorial da usina é de segurança nacional, assim sendo, a Itaipu Binacional funciona 

de acordo com um conjunto de normas que regula o comportamento de todos os usuários dentro 

desse território. Por mais que tal controle contrarie o princípio da autonomia universitária, 

estudantes e professores da UNILA não estão imunes aos protocolos de segurança adotados no 

PTI. Eles incluem uma abordagem militarizada que além de exigir documento com foto, pode 

envolver revista. Para ingresso nas dependências da usina se faz necessária a autorização prévia 

e o uso contínuo do crachá de identificação, protocolo incomum às universidades públicas. Tais 

procedimentos geram dificuldades ao cotidiano universitário, particularmente quando ocorrem 

atividades acadêmicas que incluem visitantes. Atividades diferentes à agenda estritamente 

acadêmica, a exemplo de reuniões e manifestações cujas pautas sejam política estudantil, são 

terminantemente desautorizadas. Finalmente, há restrições que transitam entre aspectos 

estéticos e comportamentais, principalmente entre os estudantes. Em outras palavras, a 

universidade fica refém do aparato atribuído à segurança nacional, que faz com que a 

construção identitária da universidade fique submetida aos protocolos de segurança adotados. 

Em resumo, torna-se um espaço antidemocrático para o funcionamento pleno e autônomo de 

uma universidade com propósitos integracionistas. O extrato de entrevista a seguir explicitam 

o que foi afirmado:  

A UNILA do PTI não existe como identidade, porque ela está subordinada aos interesses 

binacionais. Portanto, tem controle de fronteira, você tem segurança nacional, você tem tudo que 

não pode fazer ali, então a autonomia ali dentro não existe, você não pode fazer nada, porque aquilo 

ali é uma área de segurança nacional. Então há uma UNILA subsumida a um projeto militar, isso 

é o PTI, a UNILA militar, é o PTI, não estou dizendo com isso que os cursos que estão ali sejam 

militarizados, eu estou dizendo que são condicionados à lógica militar (15:25pb) 

 

3.4.2.2.2 Jardim Universitário 

Entre 2014 e 2015, a UNILA alugou parte de um campus universitário (Jardim Universitário – 

JU) e passou a compartilhar o espaço com uma instituição de ensino superior particular 

(UniAmérica), solução inusitada frente à expansão de cursos e ao fato de a construção do 



129 
 

 
 

campus próprio não ter avançado. A partir de 2016, passou a ocupar a totalidade do referido 

campus, ocasião em que transferiu todos cursos oferecidos na UNILA Centro, alinhados ao 

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH) e os cursos ligados ao Centro 

Interdisciplinar de Ciências da Vida (CICV), vinculado ao Instituto Latino-Americano de 

Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), anteriormente divididos entre o Jardim 

Universitário e o PTI. 

Assim sendo, as instalações do campus passam a acolher onze dos vinte e nove cursos 

presenciais de graduação18 oferecidos pela instituição. Para tanto, conta com dezenove  mil 

metros quadrados de área construída, divididos em três blocos, que reúnem setenta e sete  salas 

destinadas ao uso de laboratório, trinta e cinco  salas de aulas, trinta e duas salas de professores, 

biblioteca, ambientes reservados para a gestão acadêmica, auditório para quatrocentas e 

cinquenta  pessoas, ginásio de esportes coberto,  e aproximadamente vinte  espaços para 

convivência (UNILA, 2016a;2016b) (Figura 12).  

Figura 12. Usos do espaço físico do Jardim Universitário 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

Imagens: Google Maps e Ivor Prolo  

 

                                                           
18 Há um curso presencial ministrado no Edifício Rio Almada: o de música. 
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Os entrevistados afirmam que o campus JU é o espaço físico que mais corresponde ao que 

entendem por uma universidade pública, encontra-se nele diversidade e inclusão, além de 

liberdade de uso do espaço. Reforçam o fato de o acesso às dependências ser livre, sem portarias 

e controles de entrada. Os estudantes, em especial, sentem-se mais bem acolhidos, satisfeitos 

por poderem utilizar os espaços para diferentes fins, além do acadêmico. Não é sem razão de 

ser que o campus reúne mais de vinte espaços de convivência e eles são extremamente 

valorizados. Algo inexistente no PTI (UNILA, 2016b). Nos termos de alguns, “aqui é o lugar 

onde a UNILA é livre para fazer as coisas[...]. Aqui o estudante entra, a comunidade entra, 

não precisa pedir licença para entrar, não precisa usar crachá. Os estudantes chegam aqui, 

eles convivem entre si, sentam no gramado, [...] aqui a vida tem um outro sabor” (27:115tb-

g). Não é de se estranhar que tal espaço físico de uso da UNILA tornou-se, no olhar da 

comunidade, um espaço democrático, sem barreiras “invisíveis”, como ocorre no PTI. 

O JU está situado a dez quilômetros do centro de Foz do Iguaçu, contudo, a sua localização 

favorece o acesso a vários bairros da cidade. Durante o calendário acadêmico de 2016, se 

observou mudanças na relação entre os moradores dos bairros circunvizinhos e a UNILA, 

particularmente os habitantes da Vila C, da Cidade Nova e do Jardim Universitário, localizados 

entre os campi JU e do PTI (Figura 13). As referidas mudanças derivam da combinação do 

aumento do número de cursos oferecidos no JU (onze), da desativação dos alojamentos 

estudantis e da concessão de auxílio moradia por parte da universidade. Essa combinação de 

fatores favoreceu que expressivo número de estudantes passasse a residir nesses bairros. Além 

da proximidade com o campus, o valor dos aluguéis em tais localidades é modesto, tendo em 

vista que elas abrigam grande parte dos barrageiros que trabalharam na construção da Usina de 

Itaipu. São localidades menos assistidas pelo poder público municipal, nas quais infraestruturas 

básicas, como iluminação e transporte público, são ineficientes.   

As repúblicas estudantis se multiplicaram em bairros próximos ao JU (Vila C, Cidade Nova e 

Jardim Universitário) e dispersaram os estudantes reunidos nos alojamentos e na moradia da 

universidade. A dispersão tem contribuído, sobremaneira, para promover relações de 

pertencimento entre a universidade e a cidade, e vice e versa. O fato de grande número dos 

unileiros se transferir para bairros populares, integrar comunidades social e economicamente 

vulneráveis, vivenciar o cotidiano do bairro, conhecer os problemas enfrentados por dentro, 

estabelecer relações de amizade e solidariedade orgânica com a vizinhança, têm contribuído 

para que os estudantes assumam os problemas da comunidade como parte de seus próprios 
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problemas e, por conseguinte, como problemas a serem debatidos e repensados pela UNILA. 

Ao adotar o bairro como seu lugar e se integrar como morador, eles desenvolvem forte senso 

de pertencimento (HAESBAERT, 2012;  SANTOS, 1994).  

Figura 13. Localização do PTI, JU, Moradia 1 e os bairros próximos 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Os moradores do bairro, por sua vez, passam a conhecer os estudantes e a superar preconceitos, 

ajudá-los a enfrentar a solidão e a saudade de casa, orientá-los, quando julgam que isso se faz 

necessário.     

Ouvi muitos depoimentos, relatos de estudantes, que quando se animaram e foram alugar (SIC), ‘a 

minha vida mudou totalmente, estou mais inserido na comunidade, eu vivo em um bairro, não é a 

universidade, é meu vizinho é minha vizinha’, e ali ele assume a responsabilidade (23:29tb-g) 

Está la cuestión de la ética el compromiso social del estudiante que de repente, el estudiante no 

quería que fuera así pero el mismo sistema de cómo se genera  una idea y de cómo se pone en 

ejecución hace el pequeño pero gran detalle […], yo puedo aportar una idea mucho mejor o la 

comunidad puede aportar una idea mucho mejor y no fue así y eso también es un tipo de recepción 

de la UNILA como proyecto (6:104ei) 

Questiona-se, em que medida essa condição assumida por grande parte dos estudantes 

internacionais acalmou os moradores da cidade, uma vez que a circulação dos unileiros no 

centro diminuiu e que apesar do status de universitário, eles assumiram uma condição 

socioeconômica aceitável aos olhos de muitos.  

3.4.2.2.3 Moradia 1 

Cabe esclarecer que os entrevistados diferenciam moradia de alojamento. Enquanto a primeira 

corresponde a Moradia 1, edifício de propriedade da UNILA, o segundo se trata dos demais 
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alojamentos estudantis, isto é, espaços locados pela universidade para servirem como 

residências estudantis. 

 A Moradia 1 possui uma área territorial de dois hectares, está situada a dois quilômetros de 

distância da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Localiza-se no edifício onde funcionava o hotel 

Salvattin Campestre, adquirido pela universidade em 2010 (MARTINS, 2011). Para os 

respondentes, a Moradia 1 representava um verdadeiro refúgio, um território seguro, amoroso, 

regado por solidariedades, em oposição à cidade. Além de abrigar parte dos estudantes da 

UNILA, era um ponto de encontro, um espaço de convivência, não apenas para seus moradores, 

mas também para estudantes dos diferentes alojamentos alugados pela universidade. Funcionou 

como moradia estudantil de 2010 a 2015, quando foi desativada por falta de condições de abrigo 

(G1, 2016). Atualmente (2019) está sendo restaurada. 

Por tudo isso, é considerada uma célula importante na construção identitária dos estudantes da 

UNILA, “é um centro bem interessante para vários movimentos estudantis, porque entram 

várias coisas, alguns alunos que têm mais conhecimento e compartilham depois, [...] tinha 

aulas de algumas atividades e foram os alunos que montaram, [...] agora tem zumba [em 2015], 

vai ter dança e de graça” (3:63eb).   

 

3.4.2.3 Relações de pertencimento 

As relações de pertencimento traduzem as conexões estabelecidas entre a universidade e a 

cidade de Foz do Iguaçu. As conexões se referem à sociedade citadina, pois não se desconsidera 

o diálogo existente entre a UNILA e os poderes públicos municipais, a prefeitura e a câmara 

legislativa. O material resultante das entrevistas aponta para dois temas de segunda ordem 

(categorias) quando se leva em conta a criação dos vínculos: Projetos de Extensão Universitária 

e o Oferecimento do Curso de Medicina. 

3.4.2.3.1 Projetos de Extensão Universitária 

No Brasil, o ensino, a pesquisa e a extensão são atividades estruturantes das universidades. A 

importância conferida à extensão representa um traço das universidades públicas latino-

americanas desde o Movimento do Córdoba (1918) (RUBIÃO, 2013). Os projetos de extensão 

permitem o compartilhamento do conhecimento gerado na instituição com a comunidade e 

representam importante fonte de transformação da realidade social. As atividades extensionistas 
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colaboram para a formação cidadã dos estudantes e representam oportunidades para que todos 

ensinem e aprendam, por isso são reconhecidas como precioso mecanismo de aproximação 

entre a universidade e a cidade (FERNANDES et al., 2012).  

Em consonância com o projeto de criação da UNILA, a extensão ganha centralidade na medida 

em que objetiva colaborar para processos que promovam inclusão social, diversidade cultural 

e produção de conhecimentos capazes de alavancar a integração econômica, social e política 

das comunidades fronteiriças na Argentina, Brasil e Paraguai. Para tanto, os programas de 

extensão assumem dimensões educativa e cultural, científica e interdisciplinar, social e política, 

gerando relações colaborativas entre os estudantes, os professores, técnicos-educacionais e a 

comunidade da região trinacional. O crescimento do número de ações de extensão no tempo, 

entre 2010 a 2015, é uma forte evidência do que se afirma (Figura 14).  

 

Figura 14. Evolução das Ações de Extensão na UNILA (2010 a 2015) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de UNILA (2014)   
 

Apesar de seu reduzido tempo de existência e dos desafios que a instituição tem enfrentado 

desde a sua criação, os projetos e as ações de extensão ocorrem em diversos campos de 

conhecimento, coerentes com os pilares do projeto que justificou a sua criação. Entre as 

temáticas estão educação; letras e línguas; comunicação; cultura e artes; tecnologia e produção; 

meio ambiente; direitos humanos e justiça; economia; política e desenvolvimento; saúde e 

inclusão social.  
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Em 2016, como nos anos anteriores, os projetos derivaram de diversas parcerias, orientaram-se 

por distintas temáticas, consequentemente, geraram múltiplos impactos sobre a comunidade e 

a universidade. Envolveram a prefeitura e as secretarias de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), o Instituto 

Federal do Paraná (IFPR), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), as 

associações de bairros, os movimentos sociais, entre outros. Chamam particular atenção as  

ações de formação de professores da rede pública de educação desenvolvidas nas escolas 

(sessenta e três  ações) e iniciativas voltadas à inclusão de pessoas em vulnerabilidade (quarenta 

e cinco  ações), a exemplo do Projeto de Reestruturação Urbana e Social da Fronteira, no qual 

envolveu os moradores da ocupação do Bairro Bubas de Foz do Iguaçu na busca de soluções 

na legalização da área (GAZETA, 2017).  

A Figura 15 evidencia o mapeamento dessas ações de extensão dentro do território da tríplice 

fronteira. Por um lado, observa-se que há duzentas e noventa e cinco ações distribuídas dentro 

do espaço urbano de Foz do Iguaçu. Por outro lado, constatam-se que poucas foram realizadas 

nas cidades de fronteira – Ciudad del Este/Paraguai (duas) e Puerto Iguazú/Argentina (três). 

Sobre a questão, os entrevistados relatam a dificuldade de deslocamento para outro país na 

condição de servidores federais. Para realiza-lo a legislação exige autorizações especiais com 

fins específicos e prazos definidos a todos os envolvidos (UNILA, 2017b). O mesmo vale para 

o deslocamento de veículos oficiais da instituição. Em suma, não há respaldo legal para livre 

acesso e execução de projetos de extensão fora de território nacional brasileiro, embora a 

universidade tenha sido concebida com o propósito de integração internacional. O entrevistado 

relata tal dificuldade: “a gente não pode sair com o carro da universidade para atravessar a 

ponte, a gente não pode fazer projeto de extensão aqui do lado no Paraguai, porque a gente 

não tem nenhum respaldo legal. [...] enquanto for essa coisa de legislação brasileira e que não 

abre nenhum pouquinho, é complicado” (30:61pb). 
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Figura 15. Mapa das Ações de Extensão da UNILA na tríplice fronteira – 2016 

 
Fonte: UNILA (2019a)  
 

Os entrevistados reconhecem os projetos de extensão realizados pelos estudantes e professores 

da UNILA como os grandes responsáveis pela alteração da imagem da UNILA entre os 

moradores de Foz do Iguaçu. Os habitantes locais passam a questionar se os propósitos da 

universidade seriam de fato tão distantes das necessidades da cidade, como acreditavam nos 

primeiros anos da presença da UNILA em Foz do Iguaçu. As atividades extensionistas são 

responsáveis pela “inserção dos alunos e professores da UNILA em vários locais de Foz do 

Iguaçu” (39:18tb), pelas melhorias da “relação para fora da universidade” (44:90tb-g), assim 

como se transformaram em um “canal de debate [...] [das] políticas públicas” (47:93pb-g). 
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Paulatinamente, a UNILA “foi entrando na cidade e já está com uma ideia bem mais positiva, 

[...] a gente nota que houve uma mudança” (27:42tb-g), diz um dos entrevistados.   

Ao ser fundada, uma universidade tende a concentrar as suas energias e o seu olhar para dentro 

de si mesma, precisa concretizar o seu projeto de criação do zero. As exigências vão em todas 

as direções, mas conta com reduzido número de professores, técnicos-educacionais e gestores, 

que ainda estão tentando aprender a trabalhar juntos e a decifrar os caminhos que, no caso da 

UNILA, fogem dos parâmetros da atuação de uma universidade federal brasileira convencional. 

Pelo fato de grande parte da comunidade interna da UNILA ser externa à cidade de Foz do 

Iguaçu, evidenciado pelo número de editais publicados, não é exagero afirmar que ela conhecia 

muito pouco a cidade, e, nos primeiros anos, não tinha como equilibrar a atenção entre dentro 

(universidade) e fora (cidade), como se refere a narrativa: “O projeto de extensão, além da 

visibilidade dentro da instituição, você tem essa visibilidade fora, e aí que a comunidade 

conhece também (SIC)” (45:10pb-g).  

Na medida em que os projetos de extensão se multiplicaram, a Universidade passou a conhecer 

e estabelecer relações de colaboração com a cidade (instituições/moradores). A cidade, por sua 

vez, passou a conhecer a Universidade e a reconhecer a sua importância para a região, a 

conviver com os estudantes e a superar os preconceitos iniciais. “Estudantes trabalhadores” 

dificilmente conseguem se engajar em projetos de extensão, a dedicação às atividades 

extensionistas requer estudantes a tempo pleno. 

3.4.2.3.1.2 Oferecimento do Curso de Medicina 

Há muito tempo a população de Foz do Iguaçu reivindicava a oferta do curso de medicina, ele 

seria oferecido pela Unioeste, em 1997, mas Cascavel/PR conseguiu reverter essa decisão, o 

curso foi criado da referida cidade. A criação de um curso de medicina veterinária por uma 

instituição privada não respondeu às expectativas da população iguaçuense. Ciente disso, em 

2014 a UNILA passou a oferecer o curso de medicina e isso repercutindo positivamente entre 

os habitantes da cidade. O sentimento de que a universidade passava a considerar as 

necessidades da cidade e não se restringia a uma agenda alinhada à América Latina era 

reforçado. Reveladoramente, os entrevistados reconhecem a oferta do referido curso como um 

divisor de águas na relação entre a UNILA e a cidade. Nas palavras de alguns, “não tinha 

nenhum curso de medicina aqui na região. Aqui na UNILA foi o primeiro. Isso mudou bastante” 

(26:96pb-g), “com o tempo foi havendo interações que vão influenciando, em particular, acho 
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que o caso mais exemplar é o curso de medicina, que tem muito a ver com uma reinvindicação 

local” (34:64pb).  

A mídia local, sempre tão crítica à UNILA, passou a se referir à universidade em outros termos. 

Exemplo disso é a matéria publicada em outubro de 2014 pela revista da Associação Comercial 

e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI). A capa estampa a chamada “Curso de Medicina: 

conquista histórica traz desenvolvimento para a economia” e o corpo do periódico dedica onze 

páginas para dar boas-vindas à formação de médicos. Enfatiza o desenvolvimento econômico 

que a área da saúde pode representar para a cidade, discute a consolidação da UNILA como 

parte do polo universitário da cidade, descreve a infraestrutura do curso de medicina, sem perder 

a oportunidade de destacar os estudantes iguaçuenses aprovados no processo seletivo, e reunir 

relatos do prefeito, presidentes e ex-presidentes de associações comerciais e médicas, de 

hospitais e de pessoas ligadas às instituições de ensino superior privadas sobre os aspectos 

positivos que o curso poderia trazer para a cidade (ACIFI, 2014). Em outras frentes, familiares 

de estudantes da cidade admitidos no curso fazem divulgação positiva, tanto do curso quanto 

da UNILA. Um entrevistado afirma que em 2017 “um aluno de um colégio [...] foi o primeiro 

colocado em medicina, [...] primeiro colocado do ENEM em medicina da UNILA, ele foi 

colocado em todos os cartazes, então isso tem ajudado” (19:80pi-g).  

Frente ao exposto, é possível afirmar que a oferta do curso de medicina tem contribuído para 

fortalecer as relações de pertencimento entre a cidade e a UNILA, apesar de a mídia reconhecer 

os resultados econômicos e perder de vista as conquistas sociais que a formação de médicos 

pode representar para a região. As categorias Projetos de Extensão Universitária e 

Oferecimento do Curso de Medicina revelam significativa participação, integração e 

colaboração entre os estudantes, os professores, os técnico-educacionais e a população 

iguaçuense. Para um dos entrevistados, “além de todos os aspectos do ensino, da pesquisa e da 

extensão para cidade, os técnicos, os professores e os discentes estão participando do futuro 

da cidade, tem no Codefoz19, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, 

uma professora da UNILA. Entendeu? Então, isso é relevante, a UNILA está 

participando” (39:78tb).  

É oportuno afirmar que os indícios, aqui reunidos, apontam para o fortalecimento das relações 

de pertencimento entre a UNILA e a cidade de Foz do Iguaçu. As atividades de ensino, pesquisa 

                                                           
19 Referiu-se ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz). 
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e extensão buscam, cada vez mais, prestigiar a agenda da cidade, sem desconsiderar as 

exigências do processo de integração regional que justificou a sua criação. 

 

3.4.3 O território e o lugar nas relações da universidade com a cidade 

Os conceitos de lugar e de território fundamentaram a interpretação do material resultante das 

pesquisas documental e de campo, levando em conta as dinâmicas centrais Estranhamentos no 

Território, Construção Identitária e Relações de Pertencimento e considerando as relações que 

aproximam ou distanciam universidade e cidade. 

A dinâmica Estranhamentos no Território traz à tona divergentes intencionalidades dos grupos, 

classe sociais e sujeitos materializados no espaço (LEFEBVRE, 2013). Esse conflito de 

intencionalidades foi demarcado por dois aspectos. Enquanto o primeiro corresponde ao 

fenômeno midiático local, determinado a destacar o que era considerado negativo na UNILA, 

o segundo se refere à ênfase dada pela universidade a uma agenda latino-americana, 

desconsiderando expectativas e necessidades da população iguaçuense.  

Os grupos que a mídia local estrategicamente representava, principalmente os grupos de 

universidades privadas, entrou em embate direto com os estudantes da UNILA, indivíduos 

destoantes da paisagem humana local e, por isso, facilmente visíveis no cenário urbano. Eram 

eles o elo mais frágil entre a cidade e a universidade, foram eles quem mais sofreu a rejeição 

dos habitantes locais. A construção de uma imagem negativa dos estudantes tem origem no 

perfil étnico, cultural e socioeconômico de grande parte deles, especialmente os não-brasileiros. 

Eles foram, mesmo em uma cidade particularmente miscigenada e que se define como 

cosmopolita, submetidos a uma visão provinciana, conservadora e preconceituosa. O 

desconforto da cidade, desde 2010 até pouco tempo, era, constantemente, agravado pelo 

crescente número de estudantes que chegavam a cada semestre e eram favorecidos com o 

programa de auxílio estudantil destinado a subsidiar gastos com moradia, alimentação e 

transporte.  A combinação entre o “choque físico” e a quebra de parte dos “códigos de conduta”, 

crenças e costumes convencionados na cidade comprometeram a relação entre a Cidade e a 

Universidade, principalmente em seus primeiros anos (2010-2013).  

Resultados da pesquisa conduzida por Chibiaqui (2016, p. 33) apontam que a convivência entre 

grupos humanos muito diferentes, em um mesmo local, tanto pode proporcionar “convívio 
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harmônico”, quanto desencadear conflitos; tanto pode promover adaptação ao novo ambiente, 

quanto desencadear constrangimentos decorrentes dos estranhamentos “gerados pela rotulação 

instintiva que cada pessoa atribui ao ter contato com o outro”. A instalação da UNILA em Foz 

do Iguaçu gerou estranhamentos expressos na rotulação que sintetiza a ideia de que “unileiro é 

vagabundo, é maconheiro” (25:184eb). Porém, com a convivência, a referida imagem parece 

estar se alterando, como mencionado em páginas anteriores.  

A dinâmica central construção identitária evidencia que a influência e a participação dos 

moradores da cidade não ocorrem de forma linear sobre a comunidade acadêmica da UNILA. 

Existem alterações, inclusive, decorrentes do uso dos espaços acadêmicos (PTI e JU) e dos 

espaços de convivência (Moradia 1). Cada um desses espaços físicos possui singularidades e 

condicionantes na formação identitária institucional da UNILA e diferentes contextos de 

interação com a população citadina, mencionado nos tópicos anteriores. Contudo, os usos, 

sociabilidades e vivências que ocorrem nesses espaços no decorrer do tempo faz com que a 

população universitária se reconhecesse e, assim, passasse a identifica-los como seus lugares. 

Tal conceito se associa ao que Santos (1994) define por lugar, aquele que se forma pela 

ocorrência de atividades desenvolvidas socialmente, cotidianamente, em um território em que 

as ações se manifestam.  

Por um lado, os dois primeiros espaços utilizados pela UNILA, o PTI e o JU, tornaram-se 

lugares, mas com restrições e limitações de uso devido ao fato de não pertencerem 

definitivamente à universidade. O PTI, por estar localizado em uma área de segurança nacional, 

regula e restringe o seu uso. Conforme já mencionado em tópico específico, as características 

a ele inerentes inibem as autonomias administrativa e pedagógica da UNILA, bem como a 

atuação de movimentos estudantis. 

Por outro lado, a Moradia 1, espaço próprio da universidade, desativado desde 2015 para 

reformas, tornou-se um lugar e uma referência estudantil na época em que foi utilizado. Foi 

nele que muitos compartilhamentos e vivências aconteceram. Enfim, são em lugares assim que 

a construção identitária da universidade se desenvolve de forma sinuosa, com idas e vindas, 

mas com avanços na medida em que a Instituição se alinha aos interesses da cidade.   

O PTI e o JU se enquadram na definição de Pinto e Buffa (2009), embora não sejam 

reconhecidos pela comunidade universitária como campus. Os autores definem campus como 

a demarcação territorial e fechada do espaço, com o estabelecimento de limites, normas, regras 
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e padrões para sua utilização, com administração independente e espaços privilegiados para a 

realização do ensino, da aprendizagem e da pesquisa. Ambos estão afastados do centro urbano 

da cidade e não são autossuficientes, contudo o JU está mais próximo de bairros populares, 

oferece acesso livre aos usuários, o que, de certa forma, minimiza as segregações externa, física 

e social em relação à cidade.  

Por fim, a dinâmica das relações de pertencimento é desencadeada por diferentes frentes de 

inserções territoriais e sociais da UNILA, na cidade de Foz do Iguaçu. Elas se ramificam nos 

diferentes espaços territoriais da cidade. Considerando que, no âmbito da geografia humanista, 

o reconhecimento do território perpassa pelas identidades compartilhadas e pelas relações de 

pertencimento (SANTOS, 1994), inicia-se uma nova fase, em que a UNILA e a cidade de Foz 

do Iguaçu se compreendem e constroem relações mútuas de pertencimento. Essa mudança ora 

apontada, não exclui a existência de problemas e conflitos entre a Universidade e a Cidade, mas 

revela que há uma construção recíproca de pertencimento entre elas e que ambas tendem a se 

beneficiar dessa relação. 

 

3.5. Considerações finais 

O presente capítulo contribui para a pesquisa ao constatar evidências empíricas do mapeamento 

das formas de integração que a cidade de Foz do Iguaçu e a UNILA nutriram nos sete primeiros 

anos de funcionamento da universidade. Não se pode desconsiderar que o enfoque se restringiu 

à interpretação de narrativas dos segmentos internos (estudantes, professores e técnicos-

educacionais) sobre o que os espaços físicos daquela instituição de ensino superior representam 

na construção identitária deles – como unileiro – e para a cidade. A lacuna preenchida vai ao 

encontro da formação de universidades integracionistas internacionais e de suas relações com 

as cidades em que são instaladas, em que a atuação da própria missão da universidade – de 

integração regional internacional – se contrasta com o local. Neste sentido, a pesquisa traz 

contribuições para estudos voltados ao campo teórico de campus universitário, como território, 

e suas relações e conexões para a cidade. 

Entre os principais resultados do trabalho, constata-se que a UNILA foi criada com 

prerrogativas próprias a partir de interesses explicitados pelo governo federal, alheia às 

expectativas e necessidades da população de Foz do Iguaçu. Assim, imediatamente à sua 
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instalação, colocou-se com estranhamentos em relação à sua localidade sede, pois, reafirmando 

sua missão latino-americana, legalmente amparada, ignorou as demandas locais.  

O estranhamento das partes teve suas consequências. De um lado, desencadeou processos que 

transitaram da negação à rejeição da comunidade acadêmica, principalmente estudantes e 

mormente os internacionais, pela população local. De outro, a grandiosidade monumental e o 

selo Oscar Niemeyer, impressos à construção do novo campus da UNILA, não foram 

suficientes para apaziguar e equilibrar o relacionamento das partes e passou. A início visto 

como futuro e importante cartão postal de um município turístico, tornou-se mais um elemento 

de frustração quando, no ano de 2014 teve suas obras paralisadas.   

No período abrangido pela pesquisa, os espaços físicos utilizados pela universidade estavam 

fragmentados20. Instalada em várias localidades da cidade, em ambientes provisórios, quase 

todos locados, a comunidade interna da UNILA parece compreender de maneira negativa a 

provisoriedade. Não se trata, para eles, de uma negatividade apenas material, mas de um 

sentimento de não reconhecimento desses espaços como território universitário da UNILA. 

Entre estudantes, técnicos-educacionais e docentes, se impõe as ausências de pertencimento e 

de lugar, o que explica o motivo pelo qual não denominam os espaços em discussão como 

UNILA, chamando-os de “unidade” do PTI e de JU, embora esses espaços tenham 

características típicas de campus universitário. Eis expostas as fissuras da identidade dessa 

jovem universidade.  

A cada novo espaço físico que a UNILA usava para desenvolver suas atividades administrativas 

e pedagógicas, gerava também novas formas de interações com a cidade e refletia na construção 

identitária da instituição.  Em um primeiro momento, o PTI talvez tenha sido o espaço mais 

enigmático entre todos ou mesmo um “eufemismo” (36:89pb), como diz um entrevistado, ao 

se referir à anti-democracia do local, ao seu distanciamento do centro de Foz do Iguaçu e aos 

protocolos de acesso ao local em contraponto aos propósitos de integração almejados pela 

UNILA. Em um segundo momento, a localização central dos espaços descritos na categoria 

UNILA Centro e Alojamentos Estudantis encurtou a distância física dos edifícios da 

universidade, mas não foi suficiente para quebrar as barreiras simbólicas existentes da 

segregação social entre universidade e cidade. No processo temporal de uso simultâneo do PTI 

e da UNILA Centro, há a Moradia 1, espaço físico que possui relevância na constituição de 

                                                           
20 Ainda hoje, em 2019, permanece essa situação. 
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relações internas da UNILA, principalmente nas construções identitária estudantil e de lugar 

(pertencimento), embora tal local não desenvolva uma relação explícita com a cidade.  

Entretanto, conforme evidências da pesquisa, a apropriação “cultural-simbólica” (LEFEBVRE, 

2013) do espaço físico do JU pela comunidade acadêmica representa uma transfiguração na 

construção identitária da UNILA e na sua integração com a cidade, assim como na constituição 

de relações de pertencimento entre a universidade e os citadinos. Apesar das suas limitações 

por ser um espaço alugado, ele não possui barreiras naturais de acesso – não há portaria e sua 

localização é próxima a alguns bairros - e nem simbólicas,  o que permite que os estudantes, 

em especial, sintam-se mais à vontade para lá permanecer, expressar-se e encontrar seus 

colegas, uma vez que esta unidade possui espaços amplos para a convivência.  

Além do espaço do JU, uma nova postura institucional, evidenciada nas ações oriundas dos 

projetos de extensão e no oferecimento do curso de medicina, contribuiu fortemente para que a 

comunidade universitária se sentisse mais pertencente ao território urbano daquele espaço, e, 

consequentemente, da cidade. Desenvolveu-se, assim, uma nova fase harmônica, em que a 

UNILA e a cidade de Foz do Iguaçu passam a se compreender e a construir relações mútuas de 

pertencimento. 

Ao mesmo tempo em que se nota esse processo de integração da universidade no território da 

cidade, percebe-se que há um distanciamento do alcance da missão de integração latino-

americana proposta na fundação da instituição. Essas constatações são evidenciadas pelo fato 

de que as ações de extensão, dos projetos de extensão, estarem concentradas no território de 

Foz do Iguaçu, tendo pouca atuação em outras cidades do continente, inclusive naquelas 

localizadas na fronteira (Ciudad del Este e Puerto Iguazú). Ademais, conforme percebido no 

capítulo dois da tese, a expansão de novos cursos de graduação da instituição, no ano de 2014, 

mesmo sendo uma exigência do MEC, acaba não priorizando demandas de cursos comuns para 

atender a América Latina. Esse atendimento se direciona para cursos voltados para demandas 

nacionais e de Foz do Iguaçu.  

Constata-se que há dois pontos chave de incoerências no propósito de integração que permeia 

os pilares da UNILA, a partir de sua presença no território de Foz do Iguaçu. O primeiro se 

refere à imponência e à austeridade da universidade, em sua relação com a cidade, à época de 

sua fundação. Fortes indícios sobre essa questão são o projeto de campus projetado por Oscar 
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Niemeyer21, e o fato de o direcionamento da integração estar focada exclusivamente para 

América Latina, desprestigiando o território da cidade. O segundo ponto se refere à 

aproximação entre a universidade e a cidade por meio da construção de relações mútuas de 

pertencimento junto aos citadinos, que, por sinal, ocorre de forma simultânea com o 

distanciamento da missão fundadora da instituição.  

Percebe-se que, na UNILA, a integração local (na cidade) não é compatível com a integração 

regional (latino-americana). Nesse sentido, problematizam-se as seguintes questões para 

pesquisas futuras: até que ponto o equilíbrio entre essas duas frentes de integração pode ser 

harmonizado?  Em que medida o não equilíbrio pode ser uma encruzilhada para a concretização 

do projeto fundador da UNILA? Como a instituição ainda não está instalada em um campus 

universitário próprio, respostas a esse equilíbrio apresentam um grau de complexidade a mais, 

uma vez que os problemas de espaços físicos interferem diretamente na construção identitária 

e na consolidação nos pilares de fundação da instituição.  

Por fim, para efetivar sua consolidação de missão no tempo e no espaço, talvez os gestores e a 

comunidade da UNILA precisem se inspirar em Mahler (2015, p. 291), quando afirma que “as 

universidades precisam ser pensadas e concebidas de modo menos monumental e mais 

compacto e, portanto, com melhor desempenho operacional, [...] e os encontros casuais e o 

imprevisto jogo da urbanidade alimentam o espaço, tornam a universidade mais atraente, ao 

invés de revestida de formalidade e austeridade”.   

                                                           
21 Esse fato demonstra que não houve superação do costume em voga quando do surgimento das primeiras 

universidades, em que a instalação das instituições eram “em prédios imponentes, às vezes majestosos” (PINTO; 

BUFFA, 2009, p. 13). 
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Considerações Finais 

O projeto de pesquisa realizado se orientou pela identificação de uma lacuna na discussão 

possível de promover entre o ideal de uma universidade integracionista internacional e a sua 

efetiva materialização.  Em consonância, o objetivo deste trabalho foi contribuir teórica e 

empiricamente aos estudos da universidade integracionista latino-americana e da 

internacionalização da educação superior com pertinência. Desde o início dessa trajetória, esse 

trabalho assumiu o compromisso de elucidar questões de uma pauta propositiva aos 

desdobramentos práticos da execução do projeto universitário UNILA, que é caracterizado 

como um estudo intrínseco: algo “específico, [...] complexo e em funcionamento” (STAKE, 

2016, p. 18).  

Essa compreensão consta nos documentos que formalizam a concepção e a chancela 

internacional do projeto político, pedagógico e administrativo dessa instituição (IMEA, 

2009a;2009c) em detrimento da complexa dinâmica de materialização de seu projeto 

integracionista latino-americano. Ademais, essa tese parte do pressuposto de que é necessário 

aprofundar a literatura encontrada sobre a Instituição, cujos autores frequentemente 

desenvolvem um discurso idealizado, quase romantizado, que pouco esclarece se a missão da 

universidade está evoluindo para a sua consolidação.  

Contudo, até que ponto a UNILA, uma universidade que enfrenta os desafios do século 21, 

materializa o legado do Movimento de Córdoba? Em que medida essa universidade contribui 

para a internacionalização da educação superior com pertinência? Quais são os propósitos 

integracionistas da universidade que estão vivos na comunidade acadêmica e na cidade em que 

a universidade está instalada? Essas foram as questões orientadoras dessa tese. As respostas 

encontradas não têm a pretensão de serem definitivas. Vale ressaltar que o enfoque contextual 

se restringe à interpretação realizada a partir de documentos e, principalmente, de narrativas 

oriundas dos segmentos internos (estudantes, professores, técnicos-educacionais e gestores) 

contidos nos três capítulos que compõe a tese.  

Em relação a primeira questão – a materialização do legado do Movimento de Córdoba – não 

basta autodenominar-se herdeira deste movimento; é necessário efetivar os seus princípios, e 

esta foi a obsessão perseguida desde a concepção até o final da primeira gestão de reitoria da 

UNILA. Essa obsessão contempla o forte compromisso com a inclusão de estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica, os quais carregam distintas trajetórias que se ampliam e se 

enriquecem por meio de uma convivência humana pautada em valores públicos e democráticos. 
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Essa talvez seja a principal explicação para que, desde a origem dessa universidade, tenha sido 

dada atenção especial para a assistência estudantil por meio da oferta de auxílio moradia, 

alimentação e/ou transporte, assim como de bolsas de pesquisa e extensão. Aliás, nos últimos 

anos, as ações dos projetos de extensão têm impactado diferentes áreas e atingido grupos 

populacionais em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Ressalta-se que a assistência 

estudantil e a ação de projetos de extensão foram as recomendações mais recorrentes entre os 

especialistas nacionais e internacionais que se manifestaram na consulta cujos resultados foram 

publicados em forma de livro em UNILA – Consulta Internacional (IMEA, 2009a). Na 

oportunidade, enfatizou-se que a Instituição assumisse o compromisso de colaborar para a 

justiça social no continente.  

No Brasil, a natureza pública da instituição já sinaliza, por si só, a gratuidade dos cursos em 

todos os níveis. Já a gestão democrática, inspirada do Movimento de Córdoba, manifesta-se na 

composição paritária entre os três segmentos da universidade nos diversos conselhos e eleições 

da Instituição.  Porém, tal paridade gera tensões, conforme evidenciado na categoria 

Tensionamentos, desenvolvida no segundo capítulo. Ainda que possua autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante previsto na 

Constituição Federal (1988) (BRASIL, 1988, Art. 207) e pormenorizado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (1996) (BRASIL, 1996, Art. 53), a UNILA tem sido pressionada a contrariar 

aspectos relevantes de seu projeto fundador para se ajustar à regulação das universidades 

federais brasileiras. Esses ajustes vão, sobretudo, de encontro aos princípios do legado de 

Córdoba no que tange à autonomia universitária.    

Ao considerar o contexto brasileiro e de um continente, em que historicamente persistem 

profundas desigualdades, o projeto universitário em tela, alinhado aos propósitos acima citados, 

reflete uma microutopia – conceito utilizado por Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2013) 

– que também se alinha ao Movimento de Córdoba. Embora o projeto da UNILA contenha 

partes transfiguradas em sua execução, seu quadro teórico é sofisticado porque recorre a 

diferentes campos do conhecimento, o que marca sua construção pelo viés interdisciplinar. 

Ademais, esse quadro provoca verdadeira ruptura com o paradigma vigente, considerando 

desde o plano epistemológico, acadêmico e pedagógico até a gestão universitária. Não é de se 

estranhar que esse caráter disruptivo contraste com a cultura universitária brasileira 

predominante entre acadêmicos e gestores universitários. Como afirmado no segundo capítulo: 

“as instituições sociais refletem a sociedade da qual fazem parte, assim sendo, em tese, a 
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universidade não é melhor nem pior do que as demais instituições sociais de determinado país”. 

Tendo em vista as evidências da materialização do legado do Movimento de Córdoba, mesmo 

que não integralmente, permanece a questão: em que medida essa universidade contribui para 

enfrentar os desafios do século 21?  

A segunda questão orientadora da pesquisa problematiza a contribuição da universidade para a 

internacionalização da educação superior com pertinência. Por um lado, no documento 

justificador da fundação dessa universidade (IMEA, 2009c), o aspecto da internacionalização 

da educação superior está subsumido na atenção atribuída ao desenvolvimento do espaço 

internacional com vistas à convivência solidária, ao respeito mútuo e ao autoconhecimento 

entre estudantes e professores de distintos países latino-americanos, com o propósito de 

contribuir para a solução de problemas regionais em uma dinâmica de cooperação (primeiro 

capítulo). Por outro lado, no documento que chancela internacionalmente a criação dessa 

instituição, consta que ela envolve “uma revolucionária experiência de gestão universitária 

[que] vem sendo largamente praticada. Cremos não haver, na história recente, exemplo mais 

impactante de ousadia em matéria de internacionalização do ensino superior” 

(MARCOVITCH, 2009, p. 187). Na prática, entretanto, a que se refere essa “ousadia”? 

Essa experiência está em consonância com a forma pela qual o governo brasileiro se relacionava 

com os países sul-americanos e latino-americanos à época da criação da UNILA. Naquela 

altura, o grupo de pessoas que formavam a CI-UNILA formulou um projeto de universidade 

aderente às linhas históricas da América Latina, com foco no protagonismo de estudantes e 

professores sensíveis com a necessidade de trabalhar para a transformação socioeconômica da 

sociedade latino-americana. Nessa linha, a criação e a materialização da UNILA adquire dupla 

importância. A primeira, altera a lógica de investimento em iniciativas que impulsionam uma 

internacionalização ativa para o Brasil, capaz de atrair estudantes e professores com interesse 

em estudar e trabalhar para a transformação do continente; e a segunda, promove uma 

internacionalização inclusiva, sendo capaz de causar um movimento de disrupção com a lógica 

mercantil, predominante no mundo contemporâneo.  

A sutileza dessa pertinência é constatada, por exemplo, no relato de inclusão, tanto no ingresso 

como no espaço acadêmico, do estudante internacional do interior do Peru, em que o idioma 

por ele falado, aymara, passa a ser reconhecido no ambiente universitário da UNILA. Essa 

pertinência converge na exaltação da riqueza de um ambiente universitário internacional 

balizado pelas diversidades étnica, cultural e linguística, reconhecidas como a verdadeira 
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essência da universidade (segundo capítulo). Esse é o elemento de uma internacionalização com 

rosto humano, capaz de fortalecer o movimento integracionista possível e necessário na 

contemporaneidade. É nesse sentido que a UNILA contribui para enfrentar os desafios do 

século 21 com uma internacionalização pertinente, cujo foco não se restringe ao atendimento 

curricular tradicional, mas também às competências interculturais fundamentadas em princípios 

públicos e republicanos.  

A terceira questão da tese explora a materialização dos propósitos integracionistas da UNULA 

pela comunidade acadêmica e pela população iguaçuense e os resultados concentra a maior 

parte das respostas encontradas com a realização da pesquisa. Para tanto, inicialmente foram 

agrupados os achados dessa questão em duas frentes. A primeira diz respeito às contribuições 

dos capítulos para a busca de respostas sobre a materialização desse projeto de universidade 

com fins de integração e sua pertinência. Ela reúne resultados sobre os antecedentes de 

concepção (entre os anos de 2008 e 2010) e o dinamismo de realização, sustentação, inserção 

territorial e social do projeto universitário da UNILA no período de 2010 a 2017. A segunda se 

refere às limitações, dificuldades e equívocos que freiam a materialização plena desta proposta.  

Os achados da primeira frente podem ser identificados conforme exposto a seguir. O primeiro 

capítulo discute os motivos que justificaram a criação da Instituição, que tem no legado do 

Movimento de Córdoba a aspiração por uma universidade socialmente relevante e 

comprometida com o destino das sociedades latino-americanas. A “universidade necessária” 

defendida por Darcy Ribeiro (1978) e o legado acima mencionado, são os pilares que sustentam 

o projeto de criação da UNILA. O segundo capítulo contribui para a compreensão da essência 

e da integração intrínseca da universidade. A essência está atrelada à sensibilidade solidária de 

acolher e incluir os estudantes de diversas nacionalidades latino-americanas e suas múltiplas 

características étnicas, culturais e linguísticas. A integração intrínseca relaciona-se aos aspectos 

regimentados de natureza acadêmico-pedagógica e do ambiente de integração criado no 

cotidiano – seja dentro ou fora dos espaços da universidade – por meio da diversidade 

internacional estudantil existente. Já o terceiro capítulo discute a inserção territorial e social da 

universidade na cidade. Ressalta-se que essa integração é favorecida pela quantidade, qualidade 

e inserção no território da cidade, dos projetos de extensão realizados pela UNILA, legitimo 

legado do Movimento de Córdoba.  

A segunda frente, por sua vez, contempla achados que se referem às limitações, incertezas e 

equívocos que dificultam a materialização plena do propósito da UNILA. O primeiro capítulo 
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evidencia a falta de consenso no Mercosul – um bloco de integração regional com poucos 

membros efetivos – para criar uma universidade integracionista supranacional. O segundo 

capítulo destaca as incertezas que a dinâmica de realização e sustentação desse projeto 

universitário sofre perante as subjetividades dos conceitos que a permeiam, bem como os 

aspectos exógenos à instituição, principalmente a dependência exclusiva de financiamento e a 

subordinação às leis brasileiras, os aspectos endógenos e os tensionamentos existentes na 

instituição, observados entre 2010 e 2017. Finalmente, o terceiro capítulo traz à tona equívocos 

de nos primeiros anos de existência, a Universidade desconsiderar que o território da cidade de 

Foz do Iguaçu é parte do projeto de integração regional.  

Esses resultados se alinham à dinâmica de concretização conceitual (segundo capítulo), a qual 

revela que o encadeamento de implantação e de consolidação da UNILA ocorre com 

subjetividades no que se refere ao termo “integração” e aos seus desdobramentos práticos. 

Consequentemente, emergem zonas de incompreensões, desentendimentos e tensões no 

ambiente interno (entre estudantes, professores, técnico-educacionais e gestores) e externo 

(citadinos de Foz do Iguaçu, mídia impressa e digital, representantes do governo federal, entre 

outros), fatores que comprometem a consolidação do projeto fundador da UNILA. No ambiente 

interno, notam-se sentimentos que transitam entre a frustração de expectativas, a rejeição, o 

preconceito e a negação da relevância dessa universidade para o Brasil, ademais, convive-se 

com a dificuldade de institucionalizar e operacionalizar processos e rotinas administrativas e 

acadêmicas. Essa conjuntura favorece a emergência de disputas que provocam distanciamento, 

polarização e rupturas ao situar, de um lado, estudantes, professores, técnico-educacionais e 

gestores que trabalham orientados pelo projeto de criação da universidade, e de outro, aqueles 

que se posicionam de forma inversa e, por isso mesmo, trabalham para ajustar a UNILA às 

características inerentes às universidades hegemônicas. 

Vale ressaltar que, internamente, coexiste heterogeneidades e divergências de visões de mundo, 

de educação, de universidade e de internacionalização da educação superior, marcadas pela 

diversidade étnica, cultural, linguística, socioeconômica, de gênero e de idade, entre outras. Em 

suma, a convivência e o consenso são desafiadores. Ao mesmo tempo, existe a aspiração interna 

de que todos trabalhem em prol do projeto fundador da universidade. Essa concomitância de 

desafios e anseios exige diálogo e reflexões, por sua vez, eles fundamentam sucessivos debates 

e embates, uma vez que o caráter democrático da universidade é incompatível com o 

“pensamento único” (DIAS, 2017, p. 19). 
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No âmbito UNILA e Foz do Iguaçu, é provável que o projeto original dessa instituição tenha 

contrariado o ideal de universidade antes existente na cidade. As primeiras expectativas eram 

de que a UNILA reforçaria Foz do Iguaçu enquanto polo educacional e tecnológico, por isso há 

um misto de frustração e revolta com os “jovens barbados, cabeludos, com roupas sujas, 

repletos de símbolos comunistas” (CHIBIAQUI, 2016, p. 12) que associam ao estudante da 

universidade. A dinâmica que retrata os estranhamentos no território (terceiro capítulo) revela 

que a cidade é hostil, não conhece a universidade e o fundamento de seu conhecimento está nas 

impressões que tem de seus estudantes. Nas palavras de Velho (2003, p. 121), “existe um 

ambiente potencialmente favorável ao surgimento de ‘cruzadas’ moralistas”, uma vez que a 

população local – impulsionada por parte da mídia – estranhava, estigmatizava e rejeitava os 

estudantes da UNILA.  

Essa estigmatização é reforçada quando há uma comparação entre os estudantes e os turistas 

que visitam Foz do Iguaçu, que formam uma população flutuante na cidade e não extraem 

recursos do Brasil, seja em expertise ou em programas sociais. Ao contrário, estão dispostos a 

comprar serviços do setor turístico e a deixar divisas. Ademais, eles transitam em lugares 

específicos e permanecem pouco tempo na cidade, sem quebrar a rotina da população local 

tampouco concorrer pelos serviços públicos. Por outro lado, mesmo sendo uma população 

flutuante pelo fato de a maioria ser forânea, os estudantes da UNILA permanecem na cidade 

por um tempo maior e, assim, expõem-se às diferenças culturais e a baixa capacidade de 

consumo dos mesmos, já que parte expressiva depende do auxílio oferecido pelo governo 

brasileiro aos estudantes em condição de vulnerabilidade econômica.   

Nesse sentido, de acordo com os achados da pesquisa, a rejeição é geral nos primeiros anos de 

instalação da universidade e ganha matizes mais violentas quando envolve o grupo formado por 

estudantes internacionais, temporariamente desenraizados em termos de país e cultura de 

origem. Essa constatação também está associada ao pouco conhecimento sobre a América 

Latina e sobre o sentido da Educação Pública (republicana) por parte da população da cidade. 

Consequentemente, a presença da UNILA desencadeia todo tipo de preconceito, sobretudo em 

relação aos estudantes internacionais. Por essa razão, a hostilidade contraria o caráter 

cosmopolita da cidade reafirmado nos discursos oficiais de Foz do Iguaçu, sempre enaltecido 

pela presença de inúmeras matrizes culturais e internacionais na cidade. 

Frente ao exposto, questiona-se: as universidades, principalmente as públicas, deveriam ser 

criadas em cidades que disponham de estruturados aparatos culturais e sociais para recepcionar 
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a comunidade acadêmica forânea ou a presença da universidade poderia ser indutora deste 

aparelhamento? Por exemplo, ao analisar o caso da Universidade de Brasília – UNB, constata-

se que seu projeto de criação ganha densidade com os primeiros passos da cidade. A população 

inicial de Brasília se origina de inúmeras regiões do País, na medida em que a construção da 

nova capital exigia muita mão-de-obra para trabalhar exaustivamente e, assim, postergar a 

possibilidade de uma vida confortável. Lima (2018, n.p.) contribui nesta discussão na medida 

que afirma que a “Universidade toma forma junto com a cidade, refletindo os avanços e 

retrocessos que marcaram o País desde então – como toda instituição social – mas hoje seria 

impossível imaginar Brasília sem a UNB e a UNB fora de Brasília”.  

Desta maneira, passado o conturbado processo inicial de fundação da Universidade, observa-se 

que a dinâmica das relações de pertencimento (terceiro capítulo) evidencia alguma mudança 

nas relações entre a UNILA e a população de Foz do Iguaçu. O processo em questão está 

relacionado às ações decorrentes de projetos de extensão da universidade no território da cidade 

desenvolvidos entre 2014 e 2017. Assim, os estudantes passaram a participar ativamente da 

dinâmica dos bairros da cidade e arredores. Há, então, uma integração com a cidade na medida 

em que a universidade faz uma abertura de ações que contempla a sociedade de Foz do Iguaçu. 

Nesse meio tempo, a criação de cursos de graduação desejados pela cidade, a exemplo do curso 

de medicina, também ajuda a aproximação da UNILA com a cidade.  

Apesar de essa aproximação entre a Universidade e a Cidade seja positiva, ela ocorre com 

desvios nos propósitos fundadores da UNILA. Os resultados globais da pesquisa trazem fortes 

indícios de que nos sete primeiros anos da universidade, divididos em dois períodos (2010-2013 

e 2014-2017), ela vivência momentos distintos e paradoxais. O primeiro momento é a afirmação 

da missão e do foco para a América Latina e Caribe, o que de certa forma desconsidera o local 

em que a universidade foi instalada. O segundo momento a ênfase recai para a atuação mais 

local e de expansão da universidade em detrimento de sua missão latino-americana e caribenha. 

Esses direcionamentos estão atrelados às figuras dos dois primeiros reitores da universidade, 

que não conseguiram equalizar a materialização da missão fundadora da universidade com o 

pleno funcionamento de suas rotinas administrativas e acadêmicas cotidianas. Enquanto na 

primeira reitoria o pêndulo deste equilíbrio está direcionado na missão fundadora da 

universidade, no segundo o foco se direciona para o funcionamento e expansão institucional.  

Outros exemplos de paradoxos identificados são percebidos quanto ao alcance territorial da 

atuação e ao bilinguismo (português e espanhol) na UNILA. A respeito do alcance, a Lei de 
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criação restringe à América Latina (BRASIL, 2010b), porém o Estatuto (UNILA, 2012b), o 

Regimento Geral (UNILA, 2013d) e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2013-

2017) (UNILA, 2013a) incluem o Caribe. Ressalta-se que, embora na prática tenha havido tal 

extensão, há controvérsia dessa alteração não ter sido incorporada a Lei. Quanto ao bilinguismo, 

ele é um princípio institucional contemplado no Estatuto, Regimento Geral e PDI (2013-2017) 

(UNILA, 2012b;2013a;2013d), não descrito na Lei de criação. Por um lado, considerando os 

segmentos internos da UNILA, há grupos que argumentam a importância de a comunicação e 

o exercício das funções trabalhistas (seja no âmbito da docência ou da gestão administrativa), 

deve ser realizado exclusivamente em língua portuguesa. Eles se veem aparados pela Lei 

12686/2012 (BRASIL, 2012a). Por outro lado, há também grupos que reconhecerem a 

centralidade do bilinguismo para uma universidade que nasce internacional, reivindicam que o 

bilinguismo avance para o multilinguismo e a comunidade acadêmica possa se comunicar em 

francês, crioulo haitiano, guarani, aimará, quíchua, entre outras. Desta forma, mais uma vez, se 

evidencia a complexidade de funcionamento dessa universidade e o conflito entre o nacional e 

o internacional.  

Por mais que se trate de um projeto coletivo e tenha havido sincera intenção de harmonizar a 

integração regional do governo brasileiro da época com uma proposta de universidade 

internacional pertinente, percebe-se a ocorrência de ruídos inevitáveis na comunicação. Esses 

ruídos são perceptíveis na tradução do quadro conceitual do projeto fundador da UNILA para 

um conjunto heterogêneo de pessoas, principalmente no que tange os segmentos interno, que 

apresentam níveis variados de compreensão do projeto de criação da universidade. Isso se 

reflete na dificuldade de formar consensos que permitam a institucionalização de normas, 

procedimentos e orientar a ação de lideranças no âmbito da gestão administrativa e acadêmica, 

sem perda de foco dos propósitos originais da instituição.  

Dessa maneira, os seguintes termos: o alcance internacional e o nacional; o financiamento 

público e o autofinanciamento; o exógeno e o endógeno; o latino-americano e caribenho e o 

local (cidade); o bilinguismo e o português; a universidade/internacionalização mainstream e a 

universidade/internacionalização com pertinência; e os pilares fundadores da universidade e a 

universidade federal; são exemplos que evidenciam o frágil equilíbrio dessa instituição. Essa 

fragilidade poderá ser percebida ainda mais quando a instituição se enquadrar nos critérios 

diferenciados de financiamento de universidades recém-criadas. Esses critérios ficaram 

conhecidos como “matriz Andifes”, que por acordo informal diferenciam os recursos para 



153 
 

 
 

universidades com até dez anos de existência (BRASIL, 2010a; MORENO, 2018). Isso revela 

que a implantação e a consolidação do projeto de jovens universidades brasileiras seguem o 

prazo de dez anos. Assim, não se trata de um empreendimento fácil, tampouco rápido e com 

resultados previsíveis. 

A UNILA não pode ser compreendida apenas como uma universidade federal, ela tem uma 

agenda e um propósito internacional aparados em sua Lei de criação (BRASIL, 2010b). 

Ademais, possui “autonomia universitária” (BRASIL, 1988, p. 207) e respaldo para buscar “a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações” (BRASIL, 1988, Parágrafo Único, 

Art. 4). Por fim, independentemente da existência desse frágil equilíbrio e considerando os 

resultados dos três capítulos (artigos), conclui-se que: a tese é que a consolidação de uma 

universidade temática comprometida com a integração internacional latino-americana e 

orientada pelo senso de relevância sociocultural depende de sua capacidade de conciliar a 

agenda nacional e a agenda internacional. 

A contribuição teórica dessa pesquisa alinha-se às lentes da internacionalização da educação 

superior com resgate da visão humanística de educação, da década de 1990, proposta pela 

UNESCO. Essa contribuição também está em consonância com a literatura que tem como 

referência a universidade pertinente, originada no Movimento de Córdoba (1918), reafirmada 

com a realização da 3ª Conferência Regional da Educação Superior da América Latina e Caribe 

– CRES (2018). Em relação às contribuições gerenciais, os achados globais chamam a atenção 

para os limites existentes entre aquilo que se projeta e aquilo que se realiza.  

Outra contribuição vai ao encontro do planejamento e execução de políticas públicas. Não faz 

sentido ter o motivador político e estratégico bem definidos se a concretização não é efetivada. 

Neste caso, a criação de universidade pública não é algo trivial e com prazo de vigência 

determinado. Ela se perpetua no tempo e no espaço e mudanças de governo, no âmbito federal, 

são inevitáveis. Assim, a materialização desses projetos diferenciados depende de 

planejamentos bem traçados e indicadores de avaliação durante o processo de implantação, 

assim como, equipes em número suficiente, alinhadas com o projeto.  

A limitação da pesquisa está na inexistência de diferenciação de perspectivas entre os 

estudantes (brasileiros e internacionais), professores, técnicos-educacionais e gestores. O fato 

de a interpretação dos dados seguir uma linha de convergência de visões entre os entrevistados 
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fez com que não fosse evidenciado eventuais diferenças de visão existente entre os segmentos 

internos da universidade. Ao mesmo tempo que é uma limitação, essa é uma sugestão para 

pesquisas futuras, de considerar a diferenciação da materialização do projeto fundador da 

UNILA sobre a ótica individual de cada segmento interno ou pela nacionalidade – considerando 

em um primeiro momento brasileiros e internacionais.  

Em relação a outros desdobramentos que essa pesquisa inspira, recomenda-se a realização de 

investigações junto dos estudantes internacionais já formados na instituição e que regressaram 

a seus países de origem, e assim, aprofundar aspectos sobre os efeitos na integração e na 

internacionalização com pertinência. Finalmente, se o projeto de fundação da UNB foi 

compreendido por Leher (2017, p. 146) como “uma linda rajada de ventos renovadores que 

abriu novas possibilidades para a universidade pública brasileira”, possivelmente o projeto de 

criação da UNILA deva ser considerado uma linda rajada de ventos renovadores que abrirá 

novas possibilidades para o processo de internacionalização da universidade pública latino-

americana.  
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Apêndice 

Apêndice A – Roteiro de entrevista utilizada na coleta de Maio/2017 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Público-alvo: Professores e técnicos-educacionais; gestores e ex-gestores; estudantes que 

participam ou participaram de conselhos superiores; lideranças estudantis.  

 

Critérios para selecionar os entrevistados:  

(1) Encontrar potenciais entrevistados nas visitas aos setores da UNILA. 

(2) Após a realização da primeira entrevista, solicitar indicação de nomes para futuras 

entrevistas, assim, sucessivamente. Considerar diversidade por função, 

responsabilidade administrativas/acadêmicas, tempo vivido na UNILA, curso de 

origem, nacionalidade etc. 

(3) Recomendável ter pelo menos uma entrevista de atores dos seguintes setores/órgãos: 

PROAGI, PRAE, PROGRAD, PROINT, PROEX, ILAACH, ILACVN, ILAESP, 

ILATIT, IMEA (?), estudantes que representem os alunos nos conselhos pedagógicos 

ou na associação acadêmica, ex-reitores, ex-vice-reitores. 

(4) O entrevistado deve ter no mínimo 1 ano de experiência na UNILA (ingressado entre 

2009 a 2016). 

(5) Estudantes que representem os alunos nos conselhos pedagógicos ou na associação 

académica 

 

Lembrete após entrevista. Solicitar ajuda ao entrevistado:  

(1) Indicar professores, técnicos-educacionais e estudantes de conselhos que possam 

contribuir com a pesquisa; 

(2) Verificar se ele te disponibilidade de ajudar a montar um grupo focal com 

estudantes, pode ao final da aula, pedir dicas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Perfil: 

1.1 Ano de ingresso / Forma de ingresso (concurso seletivo?) 

1.2  Setor e/ou área em que atua / responsabilidades assumidas 

1.3  Ocupa cargo de gestão. Qual 

1.4  Breve histórico de formação escolar (ver isso no cv lattes) 

 

2.1 Concepções sobre a UNILA e Foz do Iguaçu:  

2.2 Quando leva em conta a UNILA e a cidade de Foz do Iguaçu: 

- Quais são as razões que contribuíram para a sua decisão de viver (estudar/trabalhar) 

aqui?  

- O que foi exigido no seu recrutamento? (não realizei esta pergunta, deixei-a como 

opção) 

- Como foi seus primeiros dias e impressões quando chegou na UNILA? 

- Em que medida, às suas expectativas inicias estão sendo respondidas?  

- Qual a essência do projeto UNILA? 

- Em que medida o tripé (integração x bilinguismo x interdisciplinaridade) estão sendo 

consolidados na UNILA? 

- Qual é o seu nível de satisfação com a cidade de FI e com a sua experiência na UNILA? 
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- Em que medida a especificidade do projeto de criação da UNILA ajuda a atrair 

estudantes, professores e técnicos? 

- Em que medida a cidade do FI reforça o projeto de criação da UNILA e contribui para 

a sua expansão e consolidação? 

- Em que medida a população de FI entende e se orgulha de sediar uma universidade 

federal, em geral, e de uma universidade que tem a missão de colaborar para a integração 

regional? 

- Quem se beneficia com a presença da UNILA em FI? 

- Existe uma relação virtuosa entre cidade – universidade – cidade?  

 

3.    Visão sobre o contexto da UNILA 

3.1 Quais são os principais desafios que a UNILA tem enfrentado desde a sua criação, 

considerando, 

- Interno: Institutos/Cursos - Estudantes, técnicos-educacionais, professores e gestores 

- Regional (cidade/UFPR)  

- Nível nacional (governo federal/mídia) 

- Nível internacional (América do Sul; América Latina) 

3.2 Qual a é a credibilidade, reputação, e as perspectivas UNILA nos âmbitos antes 

descritos?  

 

4. Práticas institucionais de gestão universitária 

4.1 Até o momento, a UNILA tem sido conduzida por duas gestões centrais – a primeira 

de 2010 a 2013 e a segunda de 2013 a 2017.  

- Em que elas se aproximam e em que elas se diferenciam? 

- Quais foram as contribuições delas para a expansão e consolidação da UNILA? 

- O que elas poderiam ter feito mais/melhor? 

4.2 Quando se refere a gestão central, fala-se em gestão universitária por ações, políticas, 

estratégias, políticas públicas e posicionamentos da gestão considerando a reitoria, 

pró-reitorias, órgãos colegiados superiores/comissões e os Institutos. Assim sendo, 

quais têm sido a contribuição de cada uma para o processo de  

- Implantação 

- Expansão 

- Consolidação 

- Reputação local, nacional e internacional 

4.3 Qual é a relação que os diversos órgãos de gestão acadêmica – direção, conselho 

científico (docentes), conselho pedagógico (docentes e alunos) tem estabelecido com os 

estudantes, professores e técnicos-educacionais? 

4.4 Qual é a influência que exerce nas decisões tomadas nos âmbitos econômico, 

administrativo, acadêmico e pedagógico 

- No relacionamento com os países sul-americanos e latino-americanos (visibilidade 

internacional) 

4.5 O que você tem contribuído para o projeto UNILA? 

 

5. UNILA e os espaços físicos (estrutura) 

5.1 Os espaços de ensino-aprendizagem são adequados ao projeto UNILA, 

nomeadamente ao seu objetivo de integração regional. 

5.2 Os campi da UNILA estão bem integrados ao espaço urbano: 

- Estrutura urbana; 

- Distancia ao centro; 

- Mobilidade; 
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- Distancia aos serviços;  

- Habitação estudantil 

4.3 Em que medida o fato de a UNILA ainda não ter instalações próprias dificulta o seu 

processo de expansão e consolidação?  

4.4. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer atende aos propósitos da UNILA? Por que? 

Conte mais. 

 

Questões complementares: 

- Qual é a maior riqueza da UNILA? 

- Qual a resistência dos TAES para o projeto UNILA? 

- Como é a organização estudantil? 
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Apêndice B – Registro coleta de dados (Agosto/2015) 

 

Grupo Focal: estudantes hispanofalantes 

 Conduzido por: Profa. Manolita Correia Lima; Ivor Prolo e Profa. Gisele Ricobom 

 Data: 28/Ago/2015 

 Local: UNILA/PTI 

 Duração: 2h31min 

 Presentes: 5  

 Nacionalidades: uruguaia; colombiana; argentina; brasileira. 

 

Foto: Ivor Prolo (2015) 
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Apêndice C – Registro coleta de dados (Outubro/2015) 

 

Grupo Focal: estudantes haitianos 

 Conduzido por: Profa. Manolita Correia Lima; Ivor Prolo e Profa. Solange Assumpção 

 Data: 28/Out/2015 

 Local: UNILA/Centro 

 Duração: 3h30min 

 Presentes: 9  

 Nacionalidade: haitiana 

 Problema técnico no áudio (material não utilizado na tese) 

 

 
Foto: Solange Assumpção (2015) 
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Grupo Focal: professores brasileiros 

 Conduzido por: Profa. Manolita Correia Lima e Ivor Prolo 

 Data: 28/Out/2015 

 Local: UNILA/Jardim Universitário 

 Duração: 1h09min 

 Presentes: 5  

 Nacionalidade: brasileira 

 

 
Foto: Ivor Prolo (2015) 
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Grupo Focal: estudantes hispanofalantes 

 Conduzido por: Profa. Manolita Correia Lima; Ivor Prolo e Profa. Solange Assumpção 

 Data: 30/Out/2015 

 Local: UNILA/PTI 

 Duração: 3h37min 

 Presentes: 12 

 Nacionalidades: equatoriana; peruana; salvadorenha; venezuelana; chilena; 

colombiana; paraguaia. 

 

Foto: Ivor Prolo (2015) 
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Apêndice D – Registro coleta de dados (Maio/2017) 

 

Entrevistas (10 à 25/maio/2017) 

 Conduzidas por: Ivor Prolo 

 Local: PTI / JU / Vila A / Centro Foz Iguaçu 

 Total: 38 entrevistas 

 Duração: Média por entrevista (1h05min); Total geral (41h39) 

 Entrevistados: estudantes; professores; técnicos-educacionais; gestores; representantes 

de Foz do Iguaçu (estas não foram utilizadas nessa tese). 

 

 
                                                    Fotos: Ivor Prolo (2017) 
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Apêndice E – Workshop realizado em Dezembro de 2017 

 

 Conduzido por: Ivor Prolo e Profa. Manolita Correia Lima 

 Local: JU 

 Data: 01 e 02 de Dezembro de 2017 

 

 

 

Fotos: Rosilene Vieira (2017)  
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Apêndice F – Revisão final dos capítulos da tese  

 

 

 

 


