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Apresentação 
 
 

 A interculturalidade somente terá significação, impacto e valor  
quando assumida de maneira crítica, como ação, projeto e processo  

que procura intervir na reestruturação e reordenamento  

                                                        
1 Este trabalho contou com o apoio da FAPEG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás. 



dos fundamentos sociais que racializam, inferiorizam e desumanizam,  
ou seja, na própria matriz da colonialidade do poder, 

tão presente no mundo atual. 
(Catherine Walsh) 

 

Cuidadosa em uma busca por aprofundamento compreensivo e analítico 

acerca dos direitos humanos, em uma perspectiva decolonial, re-estruturadora e 

re-humanizante (FANON, 1983), apresento o texto a seguir que contem o 

interesse de identificar e analisar a relação entre o reconhecimento de saberes 

interculturais e efetivação de direitos humanos. De maneira interpelativa, o 

interesse neste texto de pesquisa pode ser traduzido da seguinte maneira: Em 

que medida a interculturalidade pode ser assumida como colaboradora com a 

geração de interstícios re-estruturadores de uma humanidade perdida? 

O campo empírico explorado diz respeito às vivências no âmbito do curso 

de graduação em Educação Intercultural Indígena, licenciatura, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). A Educação Intercultural funciona no Núcleo 

Takinahakỹ de Formação Superior Indígena da UFG e conta hoje com dezenove 

etnias compondo seu corpo discente, quais sejam: Apinajé, Canela, Gavião, 

Guajajara, Javaé, Juruna, Kamaiurá, Karajá, Krahô, Krikati, Kuikuro, Tapirapé, 

Tapuia, Timbira, Xakriabá, Xambioá, Xavante, Xerente e Waurá, perfazendo um 

total de 235 estudantes. Estes estudantes, que são também docentes em suas 

aldeias, são atendidos por dez professores e professoras do quadro permanente 

(dentre os quais eu me incluo) e alguns colaboradores. 

O curso, que começou a funcionar em 2007, visa habilitar professoras e 

professores indígenas para lecionar em escolas de ensino fundamental e médio, 

nas quais já atuam, objetivando atender a uma demanda das comunidades 

indígenas no que se refere à formação superior de seus docentes. A proposta 

curricular do curso, que conta com ações presencias na UFG e nas aldeias, 

apresenta uma estrutura composta por dois anos iniciais de Matriz Básica e três 

anos finais de Matriz de Formação Específica na qual os estudantes escolhem 

aproximar seus estudos de três áreas específicas, quais sejam: Ciências da 

Cultura, Ciências da Linguagem ou Ciências da Natureza. 

O curso de Educação Intercultural, que pode ser integralizado com cinco 

anos de estudos, é destinado a povos indígenas que, conforme previsto no 

Projeto Político Pedagógico (PPP), demandam por definição de ações de defesa 



de seus direitos, por adoção de políticas de manutenção de suas línguas e 

culturas maternas e de suas terras, e, por um delineamento de políticas de 

desenvolvimento sustentável. A pluralidade cultural e o respeito à diferença têm 

guiado as ações no âmbito da Educação Intercultural, que tem como eixos 

epistemológicos: a interculturalidade e a transdiciplinaridade. 

A interculturalidade, de acordo com o PPP da Educação Intercultural, 

colabora com o desejo de ruptura com políticas integracionistas de 

homogeneização cultural e étnica, abrindo espaço para o pluralismo cultural no 

qual se insere o direito a uma educação escolar específica. Avançamos nesta 

compreensão, adensando o entendimento de que a interculturalidade possibilita 

a efetivação de direitos humanos elementares como a dignidade humana que é 

assegurada a sujeitos que têm respeitados seus processos próprios de 

aprendizagem, inclusive bilíngue. Os saberes interculturais reclamam pela 

problematização de uma espécie de enclausuramento epistêmico que marca 

conhecimentos ocidentais, tomados como universais. 

A transdisciplinaridade, que aqui é tomada como sinônimo de 

interdisciplinaridade, é um segundo princípio curricular previsto no PPP da 

Educação Intercultural e deve ser entendido de forma dialógica, tanto quanto às 

diferentes culturas, quanto às diferentes áreas do saber. Praticamente, a 

transdisciplinaridade se realiza pela oferta, aos estudantes indígenas da 

graduação, de temas contextuais, e não necessariamente de disciplinas, 

decorrentes de demandas apresentadas pelos próprios estudantes. Os temas 

contextuais, que são trabalhados sem que se perca o horizonte epistêmico que 

considera saberes locais e universais, têm como referenciais princípios 

sustentados na interculturalidade, diversidade e diferença, e também na 

identidade, autonomia e alteridade.  

É neste cenário da Educação Intercultural da UFG que foram 

desenvolvidas atividades de observação participante e interlocução 

horizontalizada para que seja alcançado um avanço reflexivo acerca da 

efetivação de direitos, sobretudo aqueles que se aproximam do direito à 

educação. De maneira objetiva, a busca foi por uma verificação da dinâmica de 

saberes interculturais diante de conhecimentos que são administrados 

academicamente. E, como um desdobramento dessa imaginação epistêmica, 

buscamos entender formas de ordenamentos socioculturais indígenas, que 



podem ser apresentados como sistemas jurídicos indígenas, que pressupõe a 

existência de um Estado plural. Mas, que, contudo e efetivamente, são 

ordenamentos que tem se confrontado com direitos institucionalizados pelo 

Estado, que muitas vezes opera como Estado hegemônico. 

 

Saberes interculturais e horizontalidade epistêmica 
 

A importância desta investida teórico-reflexiva, e de pesquisa, sustenta-

se na necessidade de elucidar ações possíveis, contemporaneamente, que 

sejam reveladoras de possibilidades de constituição de saberes, adjetivados 

aqui de interculturais, sustentados em uma horizontalidade epistêmica. Como 

alcançar processos decoloniais no campo das epistemes em um país como o 

Brasil? A interculturalidade, como uma ação contínua, e até insurgente com seu 

potencial decolonial (WALSH, 2015), nos ajuda a pensar e intervir em situações 

desumanizantes de seres humanos. 

A Educação Intercultural da UFG concentra estudantes, pesquisadoras/es 

e estudiosas/os dos mais variados níveis de formação e das mais diversas áreas 

de conhecimento empenhadas/os em realizar a interculturalidade e a 

transdisciplinaridade. Uma questão da qual não há como se esquivar é: Quais 

os reflexos destes esforços em um conjunto de saberes e em processos de 

efetivação de direitos que podem ser lidos como imbuídos de uma perspectiva 

decolonial? Ou, em que medida há uma colaboração para ativação de processos 

decoloniais, que re-humanizam sujeitos, por meio do reconhecimento de saberes 

interculturais? 

Urge reconhecer os saberes interculturais que sobrevivem, inclusive nas 

universidades brasileiras, como possibilidades de ampliação de horizontes 

epistêmicos e de exercício de uma "pedagogia decolonial" (WALSH, 2015). Esta 

decolonialidade dos saberes pode ser concebida como uma transição a novas 

formas de ser, pensar e saber que são decorrentes do reconhecimento da 

complementaridade e parcialidade sócio-culturais. 

A partir da constatação desta necessidade, em uma perspectiva 

epistemológica ampliada e amplificada, o disciplinado (tal qual uma área de 

conhecimento), o único (tal qual um sistema jurídico nacional), o hegemônico (tal 

qual um conhecimento universal), o padronizado (tal qual um sistema de ensino), 



o naturalizado (tal qual um pertencimento étnico-racial, sexual ou de gênero) 

tornam-se débeis e insuficientes para apreender cognitivamente qualquer 

dimensão do vivido.  

Nesta mesma esteira, o múltiplo, o plural, a diversidade e a alteridade são 

dimensões a serem reconhecidas, consideradas e valorizadas por seu potencial 

complementar ao único, ao padrão, ao igualado. Sobremaneira, ao adentrar no 

campo da educação, ou, melhor dizendo, do profícuo encontro de saberes, a 

interculturalidade coloca em funcionamento toda uma engrenagem que insere 

uma multiplicidade de olhares, vozes, audiências e percepções. Estas, neste 

campo dialógico, podem revelar dinâmicas reparadoras de violências 

historicamente perpetradas contra grupos humanos. 

O intuito foi estudar detidamente a relação entre processos de 

reconhecimento de saberes interculturais e sua relação com efetivação de 

direitos humanos, adotando uma perspectiva decolonial. Para tanto, pretendo, 

mais especificamente: 

Identificar no âmbito da Educação Intercultural Indígena da UFG uma 

multiplicidade de formas de ser, pensar e saber, colocadas em contato; 

Discutir sobre possíveis zonas intersticiais dialógico-culturais, nas quais 

os saberes interculturais são reconhecidos; 

Verificar se, em instantes de encontros de saberes, há efetivação de 

direitos humanos e qual a relação destes com a interculturalidade.  

  

  



Constituição de saberes em perspectiva interdisciplinar 
 

Um importante pressuposto a ser evidenciado é a compreensão de que o 

pensamento complexo está em todos os lugares; e processos de construção de 

saberes podem ser ativados todo o tempo; e é relativo a todos os povos. Como 

bem destacou Mignolo (apud LANDER, 2005), foi com o avanço da empresa 

colonial, a partir do Século XVI, que foram impostas de maneira expressiva 

adaptações epistêmicas que acabaram por reduzir as múltiplas epistemologias 

a uma única forma de pensar e de produzir conhecimento. Um conhecimento 

eurocêntrico fora validado e reconhecido como conhecimento universal, 

desconsiderando todo um múltiplo e diversificado patrimônio da humanidade que 

envolve a produção de saberes.  

O colonialismo e o imperialismo que incidiram sobre a boa parte do 

planeta, notadamente países da América Latina e da África, deixaram um legado 

de profundas desigualdades e injustiças que se perpetuam e seguem vigorando 

como decorrentes de "complexos germinados no seio da colonização" (FANON, 

1983, p. 27). Há complexos e feridas abertas que atingiram epistemologias que 

foram violentadas pelo eurocentrismo, sendo que a este processo revelado 

podemos chamar de colonialidade do saber (PORTO-GONÇALVES apud 

LANDER, 2005). Nas universidades este efeito pôde ser sentido como uma 

espécie de especialização extremada que consolidou disciplinas isoladas nas 

quais se busca cada vez mais um mergulho e aprofundamento fechado e 

unívoco. 

A constituição colonial dos saberes, da memória, do imaginário, da 

linguagem, surgiu com a modernidade e com uma organização colonial do 

mundo (LANDER, 2005). E toda uma narrativa pretensamente universal fora 

constituída em um intenso movimento centrípeto relativamente à Europa. 

Longevo e abrangente, o saber colonizado marca presença nas universidades 

produtoras de conhecimentos que seguem ainda hoje se alojando em zonas de 

conforto, ou áreas, que podem ser chamadas de disciplinas. As disciplinas têm 

sido responsáveis por especializações extremamente úteis e favoráveis a 

aprofundamentos necessários em direção a processos de produção de 

conhecimentos. Indescritível é a satisfação quando um indivíduo ao sentir um 

incômodo no dente canino superior esquerdo, se lembra que há um especialista 



pronto para atendê-lo mediante um volumoso pagamento, e, que este 

especialista consumiu toda uma vida de estudos e dedicação a este campo 

específico e especializado. 

A super especialização, todavia, tem afastado estudiosos da possibilidade 

de aproximar-se de uma multiplicidade de saberes que podem ser alcançados 

inclusive a partir de sua especialidade. Entendendo que povos diferentes podem 

oferecer respostas diferentes a questões parecidas, o especialista inebriado pelo 

raciocínio alcançado corre o risco de desconsiderar alteridades e seguir em 

busca da universalização do específico. A 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade apresenta o potencial para que seja 

desenvolvida uma sensibilidade dialógica e complementada para as 

particularidades que podem ser cotejadas na busca por uma percepção mais 

amplificada do mundo em suas complexidades. 

Olga Pombo (2003) sugere que o trabalho da ciência hoje é encontrar 

formas de articulação e interlocução de saberes, especialidades e 

conhecimentos. Para a comunicação de um pensamento complexo há que se 

produzir a interdisciplinaridade/transdisciplinaridade dentro das, e com as, 

disciplinas (POMBO, 2003). Não estaríamos nos deparando com uma 

necessidade de substituição das disciplinas pela 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade, já que para uma comunicação de 

conhecimentos advindos de áreas disciplinares diferenciadas necessária se faz 

a especialidade. Todavia, uma combinação de conhecimentos pode convergir, 

se combinar, e iluminar um saber a ser comunicado. 

A interdisciplinaridade/transdisciplinaridade pressupõe o mais que um e 

exige a geração de espaços e momentos de dialogicidade, que encontra seu 

germinal na prática da liberdade e segue sendo gerador de esperança e da 

própria vida humana (FREIRE, 2007). Revelando um fresta com potencial 

descolonizador, a interdisciplinaridade/transdisciplinaridade liberta também o 

estudioso que busca o fortalecimento de seu local de fala para qualificar o debate 

e colaborar de maneira robusta com aquilo que Roberto Cardoso de Oliveira 

(1995) chama de "fusão de horizontes", na qual o pesquisador, ou pesquisadora, 

se abre à perspectiva do Outro. Uma fusão de horizontes epistêmicos, capaz de 

incorporar a perspectiva do Outro sem abdicar da sua, é provocada nos 

encontros interdisciplinares/transdisciplinares, o que colabora de maneira 



singular para o avanço do conhecimento tal qual o desejado no âmbito das 

universidades preocupadas em alcançar a dimensão complexa dos saberes 

descolonizados, por meio da desobediência epistêmica (MIGNOLO, 2010). 
Para discutir questões de direitos humanos e de cidadania, associadas à 

possibilidade de constituição de saberes descolonizados e 

interdisciplinaridades/transdisciplinaridades, lançamos aqui mão de um 

pressuposto aristotélico (1969) que lembra que os seres humanos são curiosos 

e nutrem um forte desejo de conhecer o mundo. No afã de atender a esta 

irresistível inclinação natural de todas as pessoas, que é o desejo de 

conhecimento, a educação desempenha papel fundamentalmente importante, 

devendo ser democratizada em um sentido radical, já que deve não somente ser 

estendida, e viabilizada, a todos os indivíduos, mas também deve contemplar 

toda uma dialogicidade que compõe sua complexa caracterização. A partir desta 

perspectiva, uma educação intercultural para todas as pessoas, e advinda de 

todas elas, descortina-se como uma possibilidade necessária. 

Em um cenário como o descrito, a educação desponta como um direito 

humano, portanto voltada para a democracia e a cidadania, tal qual prevista nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, aprovada no Brasil 

em 2012. A educação, neste sentido, deve estar comprometida com a superação 

de intolerâncias, racismos, sexismos, homofobias e outras formas de 

discriminações e violências. Para avançarmos na compreensão da educação 

como um direito humano, temos que apreender a educação em direitos humanos 

como parte de um conjunto de direitos que devem ser, contemporaneamente, 

assegurados aos sujeitos, agrupamentos e coletividades as mais diversas. 

Um eixo do qual não podemos nos desviar diz respeito ao fato de que o 

conhecimento está em todo e qualquer lugar, se nosso intuito é colaborar para a 

descolonização de saberes. O saber convencionalmente escolarizado, ao abrir-

se para outras formas de constituição de saberes, e espaços educativos, provoca 

fusões de horizontes epistêmicos e adensa saberes. Desta forma, o 

reconhecimento da relação entre educação e direitos humanos, implica no 

reconhecimento também da validade e eficácia da educação indígena, da 

educação quilombola, da educação ambiental, da educação do campo, da 

educação para as relações étnico-raciais, dentre tantas outras que combinam 

esforços rumo a situações de democratização, de inclusão, de diversidade e de 



justiça. É por caminhos como estes que faz-se fundamentalmente importante 

corroborar com Comte-Sponville (1999, p. 69) quando o mesmo enfatiza que "a 

justiça existirá se a fizermos". 

Os direitos humanos são concedidos porque somos parte, por direito, de 

toda a humanidade (SEM, 2001). Neste sentido, os direitos se afirmam não 

porque somos cidadãos deste ou daquele país, mas porque há uma 

universalidade em nosso pertencimento que unifica a ideia de sujeitos detentores 

de direitos. Todavia, esta universalidade não deve contestar, ou tornar nebulosa, 

as variações e diversidades que caracterizam as culturas, tradições, valores e 

povos. É assim que ao assegurar o direito à educação, que se dá também a 

partir da convivência na esfera pública, emerge também uma colaboração para 

a consolidação de situações de promoção de cidadania. 

Gersem dos Santos L. Baniwa (2006, p.87), ao discutir sobre a relação 

entre cidadania e autonomia indígena, em contextos de diversidade cultural, 

propõe a superação de uma noção ainda limitada e eurocêntrica de cidadania. 

Esta noção que ainda é vastamente entendida como direitos e deveres comuns 

aos indivíduos que partilham os mesmos símbolos e valores de uma nação, deve 

adentrar em possibilidades compreensivas que considerem o reconhecimento à 

diferença legítimo e que assegurem a igualdade de condições. Para o autor 

supracitado, "somente o diálogo intercultural efetivo é capaz de possibilitar a 

coexistência das lógicas da etnia e da cidadania em um mesmo espaço social e 

territorial." (BANIWA, 2006, p. 89), abrindo terreno discursivo para a cidadania 

diferenciada, para a interculturalidade e para a descolonização de saberes. 

A partir desta perspectiva, a interculturalidade, aliada à 

interdisciplinaridade/transdiciplinaridade, sinaliza para a efetivação do usufruto 

de direitos universais de sujeitos que são também cidadãos, sem que se percam 

direitos específicos relativos às culturas, às tradições, aos valores e aos saberes. 

Esta trajetória é possível de ser trilhada por intermédio da concretização de uma 

cidadania diferenciada que se solidifica sobre as bases de uma "educação de 

qualidade e adequada" (BANIWA, 2006, p. 92) às realidades locais. Esta 

educação, ao assegurar processos autônomos de vida e vincular-se a princípios 

de direitos humanos, descortina um significativo potencial para a promoção de 

uma emancipação sócio-cultural, política e econômica. Neste ínterim, a 

autonomia emerge como uma forma de exercício à livre autodeterminação, 



produção de conhecimentos e reconhecimento, e valorização, de saberes 

interculturais. 

 

 

Considerações finais 
O reconhecimento da diversidade de saberes interculturais, que devem 

ser considerados de maneira horizontalizada com instantes de interlocução e 

reciprocidade, apresenta potencialidade para provocar uma descolonização de 

formas de pensar e apreender a realidade. Os sistemas jurídicos indígenas, 

levados ao conhecimento e respeitados, descortinam possibilidades de 

ordenamentos socioculturais eficazes e que têm assegurado a efetivação da 

justiça e do bem geral de centenas de povos que demandam por respeito à 

diversidade cultural, mas que também evocam uma unidade entre eles. 

Ao avançar nas discussões sobre sistemas jurídicos indígenas, direitos 

indígenas, interculturalidades e em outros diálogos tornados possíveis em sala 

de aula na Educação Intercultural da UFG, me atrevo a afirmar que há formas 

de produção e reprodução da vida, e de alcance da justiça e do bem viver que 

sobreviveram aos violentos empreendimentos colonizadores dos sistemas 

socioculturais, econômicos, jurídicos, educacionais, laborais, e, sobremaneira, 

colonizadores dos saberes. 

A geração de zonas de interlocução recíproca entre essas múltiplas 

formas de produção e reprodução da vida pode problematizar sistemas jurídicos 

que foram tornados hegemônicos. A interlocução da qual falamos apresenta 

potencialidade de provocar momentos de interculturalidades e de abalo em 

certezas anunciando uma possibilidade de "reestruturação do mundo", assim 

como quer Frantz Fanon (1983), ou ainda uma possibilidade de mudança de 

estruturas socioculturais e jurídicas que podem ser compreendidas a partir de 

processos decoloniais. 
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