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Síntese:  

A questão da internacionalização da educação superior vem se destacando na busca do 

desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação de diversas universidades. Essa 

política de internacionalização busca, através de estratégias institucionais, ampliar e garantir a 

sistematização de ações que visam fortalecer as instituições envolvidas e consolidar redes de 

pesquisa. Essas ações e estratégias têm sido empreendidas em muitas universidades em várias 

partes do mundo. O que se pode ver na longa tradição de abertura ao mundo da Universidade 

Lumière Lyon 2, situada na segunda maior cidade universitária da França. Essa relação tem se 

consolidado através da atuação fundamental do professor-pesquisador Jean-Claude Régnier na 

criação e renovação de convênios dessa instituição francesa na formação de doutores e 

acolhimento de pesquisadores de mais de dezoito países, entre eles o Brasil. Neste sentido 

esse simpósio busca discutir a sinergia criada entre a Universidade de Lyon (França) e 

diversas universidades brasileiras através dos acordos estabelecidos há mais de 15 anos. O 

intercâmbio de estudantes e pesquisadores através dos diversos Programas (financiados pela 

Capes e outras instituições de fomento) e das diferentes modalidades de mobilidade 

acadêmica (Mestrado, Doutorado Sanduíche, Pós-Doutorado, Cotutela e codireção de 

pesquisa) e da integração de pesquisadores nos laboratórios de pesquisas, vinculados às 

escolas doutorais da Universidade de Lyon, se reconfiguram na atuação profissional dos 

intercambistas atuantes em universidades no Brasil. Buscaremos descrever as experiências 

formativas e refletir sobre os possíveis desdobramentos e as potencialidades no contexto 

acadêmico brasileiro. Professores-pesquisadores atualmente vinculados à Universidade de 

Pernambuco (UPE), Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) tecerão um diálogo em torno dos intercâmbios acadêmicos, das 

redes colaborativas de pesquisa, das implicações sobre o currículo, do despertar da vocação 

acadêmica, dos critérios de qualidade internacional, da interculturalidade, linguagem, e 

processos de subjetivação do pesquisador, reverberações na docência universitária. Essas 

experiências são singulares e foram tecidas no seio de uma cultura, possibilitando a superação 

de uma cegueira epistemológica, pela emancipação de outras formas de conhecimento, e de 

visões alternativas sobre a produção de conhecimento. São cotidianos compartilhados, que 

podem ir muito além da formação do pesquisador, mas a sua autoformação, pelo trabalho 

intenso que o pesquisador, sujeito antes de tudo, é levado a realizar sobre si mesmo. Assim, 

voltar de uma viagem é sempre empreender uma outra. É preciso ressaltar que a 

internacionalização implica antes de tudo um diálogo, uma inclinação ao reconhecimento dos 
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saberes do outro e da abertura de espírito para aceitação do novo e do diferente. Visto que as 

universidades francesas não possuem uma vocação extensionista consolidada, o professor 

Régnier, baseado em sua longa experiência com o Brasil, tem buscado sistematizar reflexões 

em torno da importância e da relação entre internacionalização da educação superior e a 

pesquisa, ensino e extensão universitária. Isso possibilitaria abrir novas colaborações e redes 

acadêmicas na qual a Extensão Universitária se consolidaria em nível de ações internacionais, 

encorajando a inovação pedagógica nos diversos países que fazem parte dos acordos 

bilaterais.  
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Resumo 

Neste artigo, a nossa meta é refletir sobre a formação doutoral em regime de cotutela enquanto 

processo de desenvolvimento das competências interculturais. Tendo uma grande experiência de porte 

internacional como orientador de teses de doutorado, aproveitamos deste espaço no X CIDU para 

trazer elementos a serem discutidos a partir das nossas práticas sociais guiadas pelos nossos valores 

nas dimensões tanto teleológicas, axiológicas quanto epistemológicas e metodológicas. Do nosso 

ponto de vista, as competências interculturais aparecem como um fator-mor das condições humanistas 

relevantes de boa convivência para não dizer de sobrevivência no mundo atual e, portanto, 

constituíram-se em um objeto relevante de alto interesse. 

 

Palavras-chave: Internacionalização, Interculturalidade, Competência intercultural, Formação 
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Introdução: situar problemática da relação entre educação e interculturalidade 

Ao considerar o contexto mundial atual que, ao mesmo tempo, permitiu o 

desenvolvimento dos meios técnicos de circulação tanto dos seres humanos quanto das ideias 

que eles produzem e veiculam, mas também dos numerosos muros construídos para erguer 

fronteiras entre diversos lugares e grupos humanos, vale salientar que devemos pensar nos 

conhecimentos e nas competências que nos possibilitam de lidar com essas contradições e de 

bem conviver num mundo mais pacificado. Para dar exemplos dessas contradições entre livre 

circulação e obstáculos postos para impedi-la, podemos citar no início da era cristã o muro de 

Adriano no Reino Unido construído durante o primeiro século pelos romanos, ou mais 

recentemente no ano 1961 onde foi erguido o muro que separava bloco oeste e bloco leste, ou 

ainda o muro imposto pelo Presidente estadunidense entre o seu país e o México. Na França, 

uma reportagem7 (28/09/2016) sobre “ces murs qui séparent les hommes dans le monde” 

mostrou que há em torno de 60 muros-barreiras-fronteiras construídos, totalizando quase 

40000 quilômetros de comprimento. Além dessas fronteiras materializadas, não devemos 

esquecer as barreiras-fronteiras simbólicas que separam as esferas culturais e, portanto, os 

grupos culturais de seres humanos que as compõem. Todo dia, o ser humano deve ser capaz 

de circular entre diversas esferas culturais: família, rua, trabalho, escola, universidade, etc. 
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Em cada esfera, ele deve saber o que é permitido de dizer e fazer, ou não, e sobretudo como 

dizer e fazer. Ao falar de cultura, nos referimos ao sentido dado na declaração de México 

(UNESCO, 1982), na qual a cultura é considerada “um conjunto dos traços distintivos 

espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade e um grupo 

social. Ela engloba além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do 

ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças”. Ninguém pode pertencer a uma 

única esfera cultural. Então é intercultural o que está acontecendo no encontro de seres 

humanos oriundos de várias esferas culturais distintas que vão interagindo ou influenciando-

se entre eles sob várias formas. (UNESCO, 2013) 

Esta contribuição tem como um dos objetivos principais operacionais de considerar o 

conceito de interculturalidade para entender as organizações sociais de seres humanos no 

mundo, visto tanto como suporte quanto como mundo no sentido freiriano, e talvez de poder 

transformar esse mundo para mais humanizá-lo e fazê-lo um lugar de melhor convivência. O 

mesmo constitui-se aqui em um arcabouço para pensar no processo da internacionalização no 

qual as universidades se engajaram nos últimos decênios, numa outra perspectiva que 

econômica ou financeira. A mobilidade estudantil possibilitada pelos acordos de cooperação 

universitária fornece um quadro potente para desencadear o processo de interculturalização 

nos corpos discentes. Também esses acordos ampliam o mesmo processo nos corpos docentes 

e até nos corpos administrativos que, de fato, entram em contato com os estudantes de outras 

culturas. A formação doutoral em regime de cotutela entra, por natureza, no processo de 

internacionalização e, por necessidade, no processo de interculturalização.  

Nesta perspectiva, consideramos que o doutorando ou a doutoranda deve desenvolver 

competências diversas e entre elas, competências de natureza intercultural. Para atingir esses 

objetivos educacionais, o desenvolvimento da cooperação cultural internacional e dos 

intercâmbios é totalmente posto como uma necessidade na declaração de México (UNESCO, 

1982) “A cooperação cultural internacional deve fundamentar-se no respeito à identidade 

cultural, à dignidade e ao valor de cada cultura, à independência, às soberanias nacionais e à 

não-intervenção.” e “Os intercâmbios culturais, científicos e educativos devem fortalecer a 

paz, respeitar os direitos do homem ...”. 

 

1. Em torno do conceito de competência intercultural  

Ao lembrar que a nossa meta não é de explorar a noção de competência intercultural 

como um objeto, mas bem utilizá-la na sua dimensão operatória, vamos explicitar o que 

poderia caracterizá-la.  



 

O relatório da UNESCO (2013) tenta responder às indagações nas quais se encaixam a 

nossa problemática. As perguntas que orientam o trabalho relatado na publicação da 

UNESCO são: o que são as competências interculturais? Por que elas são necessárias na era 

da mundialização que aproxima tanta gente oriunda de horizontes tão diferentes? Qual é ou 

deve ser o papel das competências interculturais na formação do mundo atual? 

De uma certa maneira, a nossa reflexão leva em consideração o papel das 

competências interculturais em relação ao desempenho da formação doutoral 

As competências interculturais segundo UNESCO (2013)  

evocam o fato de poder mobilizar saberes adequados no que diz respeito 

culturas dadas, assim que conhecimentos gerais sobre questões que podem 

surgir nos contatos com pessoas de culturas diferentes, de manifestar uma 

atitude receptiva que encoraje a criação e a permanência de relações com 

diversos demais e de ser capaz de mobilizar esses conhecimentos e essa 

abertura nas interações com indivíduos de outras culturas. (UNESCO, 2013 

p.16-17)  

 

Os diversos aspetos dessas competências foram objetos de vários trabalhos como 

indicado pela UNESCO (2013). Uma categorização desenvolvida por Byram (1997, 2008) e 

retomada pela UNESCO (2013) conduz a identificar cinco grupos: 

- saberes: conhecimento de uma cultura 

- saber compreender: aptidão a interpretar e entrar em contatos 

- saber aprender: aptidão a descobrir e interagir 

- saber ser ou saber estar: aptidão à curiosidade e à abertura 

- saber se engajar: aptidão à reflexão crítica no nível cultural 

Entre as competências interculturais, a competência comunicacional intercultural é 

considerada uma das mais importantes. Cada ator social deve ser capaz de construir discursos 

e manifestar comportamentos significativos num contexto dado que sejam entendidos pelos 

demais, de maneira pertinente e adequada. Essa competência instrumenta a resposta à 

pergunta crucial: quando dizer o que a quem? 

Para esclarecer mais as competências interculturais, o relatório da UNESCO (2013) 

explicita as aptidões que foram identificadas pelos pesquisadores solicitados para participar da 

elaboração do relatório, através de vários informes regionais. O relatório lista sete aptidões 

indispensáveis para o desenvolvimento dessas competências, são elas: [1] ser respeitoso, 

valorizando os demais. [2] ser capaz de tomar consciência de si mesmo, ou seja, compreender 

o prisma através do qual cada um percebe o mundo. [3] ser capaz de enxergar as coisas sob 

um outro ponto de vista, reconhecendo as semelhanças e as diferencias entre eles. [4] ser 

capaz de escutar participando de diálogo intercultural autêntico. [5] ser capaz de se adaptar, 

ou seja, adotar temporariamente uma outra maneira de perceber. [6] ser capaz de estabelecer 



 

relações transculturais duráveis. [7] ser capaz de combinar respeito e consciência de si, ou 

seja, humildade cultural. Segundo Deardorff (UNESCO, 2013, p.26) duas instituições sociais 

principais podem contribuir prioritariamente no desenvolvimento das competências 

interculturais: o sistema educacional e o sistema jurídico.  

Vale salientar que o nosso objeto de interesse, a formação doutoral, encontra-se 

totalmente inscrita na primeira instituição através da instituição universitária. 

 

2. Formação doutoral em regime de cotutela 

A contribuição de Maria Cristina Elyote Marques Santos sobre o “Doutorado 

sanduíche e o doutorado em cotutela: experiências internacionais de ensino, pesquisa e 

extensão” aborda a questão da formação doutoral do ponto de vista das instituições 

brasileiras. O nosso situa-se no quadro das instituições francesas. Assim a formação doutoral 

é “ une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle 

conduit à la production de connaissances nouvelles.”(Art 1, MENESR, 2016). Essa formação 

é realizada no quadro das Escolas doutorais (Art 10, MENESR, 2016). O Art. 20 do Cadre 

National de la Formation et les Modalités Conduisant à la Délivrance du Diplôme National 

de Doctorat indica que, no processo de internacionalização, um regime de cotutela é 

organizado para : 

Développer la dimension internationale des écoles doctorales et la 

coopération scientifique entre les équipes de recherche françaises et 

étrangères, et afin de favoriser la mobilité des doctorants, un établissement 

d’enseignement supérieur français accrédité à délivrer le doctorat peut 

conclure avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur 

étrangers, bénéficiant dans leur pays des mêmes prérogatives, une 

convention visant à organiser une cotutelle internationale de thèse. Les 

établissements cocontractants sont liés par un principe de réciprocité. » (Art 

20, MENESR, 2016).  

 

Esse artigo contém elementos que poderiam ser considerados como uma tomada em 

conta da dimensão intercultural. Assim o princípio de reciprocidade conduz os participantes a 

construir um espaço de intercâmbios onde ambas culturas se confrontam. Não podemos 

esquecer que esse espaço mesmo é também um terreno fértil para o etnocentrismo se 

manifestar e no qual se fundamenta toda a argumentação em favor da resistência à experiência 

de formação doutoral nessa modalidade internacional. Para desenvolverem-se, os 

intercâmbios necessitam um nível suficiente de desenvolvimento do alfabetismo intercultural 

referido ao conjunto dos saberes e aptidões que necessita a prática das competências 

interculturais, bem como serem capazes os participantes de permutação cultural, no sentido de 

uma capacidade cognitiva e comportamental de mudar de idioma, de comportamento ou de 

gestos em função dos interlocutores e do contexto. (UNESCO, 2013, p.17-18) Também o 



 

texto abarca condições de adaptação que possibilitam a realização do doutorado em ambos 

países apesar das incompatibilidades regimentais.  

Lorsque les règles applicables aux études doctorales dans les pays concernés 

sont incompatibles entre elles, les établissements français sont autorisés à 

déroger aux dispositions du titre II du présent arrêté, dans les conditions 

définies par la convention de cotutelle. (Art 20, MENESR, 2016). 

  

Portanto a redação mesma da convenção de cotutela constitui-se num ato que, por 

parte dos participantes, requer permutação cultural e alfabetismo intercultural. O acordo de 

cotutela deve-se explicitar todas as condições para assegurar o percurso de formação e seu 

desempenho, bem como para o doutorando obter o grau, título e diploma de doutor de cada 

instituição parceira. Entre elas, podemos citar a constituição da banca de avaliação, de acordo 

entre as duas instituições, por membros internos e externos que as representam, para uma 

defesa única. Também a questão do idioma no qual a tese é escrita e no qual ela é defendida. 

Vale salientar o quanto todas essas exigências ficam atravessadas por diversos fatores 

culturais e, portanto, para desempenhá-las, diversas competências interculturais dos diversos 

atores: doutorando(a), orientador (a-s), atores administrativos, atores pedagógicos, etc., 

implicados no percurso de formação doutoral no qual encontram-se mobilizados  

 

3. Formação doutoral em regime de cotutela e competências interculturais.  

Nessa altura da nossa reflexão, vamos tentar analisar os vínculos entre essas 

instâncias: formação, competência, cultura. Essa análise apoia-se na nossa intensa experiência 

de orientador de tese por uma parte significativa em regime de cotutela. Trata-se de adoptar 

uma postura êmica na medida que abordamos a questão da formação doutoral por dentro. 

Assim entre todas as teses que orientamos até hoje, 39 foram defendidas. A tabela seguinte dá 

elementos informacionais para situar o nosso olhar e nosso discurso. São reunidos doutore-a-s 

e orientando-a-s atuais: 

Paises de origem Número total de doutores e 

doutorandos 

Em regime de cotutela Bolsas 

BRASIL 13 8 ALBAN = 2 CAPES = 8 

CHILI 2 2  

CHINA 6  Ambassade Chine 

COLOMBIA 1 1  

HAITI 1   

MADAGASCAR 1   

MAROCOS 2   

MOZAMBIQUE 1   

PAKISTAN 1  Accord France-Pakistan 

RUSSIA 2 2  

SYRIA 4  Accords Franco-Syriens 

TUNISIA 1   

TURQUIA 1 1  

FRANÇA 11   

NOVA CALEDONIA 1   

Tabela 1: Doutores e doutorandos no período 2007 – 2018 orientados por Jean-Claude Régnier 

Fonte: http://www.icar.cnrs.fr/membre/jcregnier/encadrements/  
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Os dados mostram que a nossa experiência enquanto orientador de tese baseia-se em 

48 orientações, dentre as quais 37 são de doutorandos não francofònicos nativos. Entre os 37 

orientados vale salientar que 15 prepararam ou estão preparando o doutorado em regime de 

cotutela. Então nesta condição de realização dessa formação doutoral, o doutorando 

desempenha as suas pesquisas sob uma dupla responsabilidade com um orientador vinculado 

às instituições envolvidas de cada país, ambos exercendo o papel de acompanhamento da 

elaboração da tese em colaboração. Aqui evidencia-se a necessidade para os orientadores de 

ter desenvolvido competências interculturais, tais que descrevemos no começo deste artigo. 

Não obstante aqui está surgindo um obstáculo potencial que poderia por antecipação impedir 

a modalidade em regime de cotutela. Então orientadores envolvidos pelo desvelo e empenho 

das solicitações de estudantes, por exemplo, tanto da França quanto em outros países, no que 

diz respeito à nossa situação, que querem engajar-se numa formação doutoral em regime se 

acham confrontados a uma problemática cujo resolução mobiliza competências interculturais. 

O primeiro ponto de vista é obviamente impregnado pelas referências etnocêntricas. Portanto, 

para ultrapassar esse obstáculo, tem que desenvolver a compreensão do prisma no qual cada 

um percebe o mundo, esforçar-se suficientemente para enxergar os elementos da situação sob 

um outro ponto de vista, reconhecendo as semelhanças e as diferenças entre eles e para 

participar de diálogo intercultural autêntico. Uma indagação óbvia centra-se sobre como 

desencadear o processo de desenvolvimento adequado, e como adquirir os conhecimentos 

para lidar com a nossa propensão etnocêntrica. 

O mesmo obstáculo, enfrentam os atores administrativos encarregados de assumir, por 

exemplo, a tarefa de redigir o convênio de cotutela que possibilitará ou não o processo de 

formação. Entretanto temos que considerar que apesar da sua distância das práticas e das 

expectativas dos atores orientadores e orientandos, o seu papel nos trâmites é fundamental na 

formulação dos termos do contrato que devem abarcar dois regulamentos nacionais de 

formação doutoral culturalmente marcados, buscando harmonizá-los. O regulamento de 

formação doutoral na França autoriza derrogação para formalizar essa harmonização. Mas 

nem sempre isso pode aparecer no campo parceiro! 

Constatamos que já nos trâmites inicias da organização do percurso formativo 

doutoral, as diversas dimensões das competências interculturais estão mobilizadas pelos 

diversos atores implicados além dos doutorandos. 

Um fator importante também envolvido pelo projeto de doutorado em regime de 

cotutela, que poderia até ser determinante, é o fator linguístico. Muitas vezes os idiomas de 

cada parceiro não são os mesmos. A consequência deste fato é que a convenção de cotutela 



 

deverá estipular o idioma de redação da tese bem como o da defesa, assim que o lugar da 

defesa. Vale salientar que, de fato, a escolha do lugar dá um valor maior ao idioma deste. 

Portanto, estamos vendo como se organizam e se articulam as dimensões das competências 

interculturais solicitadas para lidar com a situação multicultural.   

Agora vamos nos focalizar sobre o ator principal da situação de formação doutoral: 

um ser humano culturalmente marcado que almeja tornar-se Doutor reconhecido ou Doutora 

reconhecida por cada instituição de ambos os países. Então, de fato, esse ser humano que 

almeja receber dois diplomas de doutor, está ingressando o processo da educação intercultural 

(UNESCO, 2006) 

Uma pergunta forte fica: para ingressar no processo de formação doutoral em cotutela, 

qual é o grau mínimo de competência intercultural requerido? Para responder, teria que 

realizar um estudo instrumentado pelos métodos científicos. Aqui nos limitamos a explicitar a 

problemática. Não obstante já podemos observar que o projeto doutoral deve incluir 

conhecimentos formais sobre o país, a universidade anfitriã, o regulamento acadêmico, o 

idioma, etc. Adquirir esses conhecimentos contribui para a formação e o desenvolvimento das 

competências interculturais. 

Para ter alguns dados de campo, solicitamos seis pessoas que realizaram ou estão 

realizando um doutoramento em regime de cotutela. Três doutoras russas, dois doutores e um 

doutorando brasileiros. Pusemos a pergunta seguinte a ser respondida brevemente por escrito, 

limitando-se a uma página, que consista num testemunho: em que medida a formação 

doutoral em regime de cotutela contribuiu ao desenvolvimento das competências 

interculturais? 

Apresentamos aqui as respostas formuladas através das quais podemos identificar os 

elementos expostos no início deste artigo que caracterizam as competências interculturais.  

Para Valdir Pretto, que defendeu a tese em 2009 sobre a Construção de conhecimentos 

em situações de exclusão social e questões de gênero, vale salientar: 

a importância dessa formação em cotutela que passa pela forte exigência 

teórica, epistemológica da produção intelectual e cooperativa para se chegar 

à conclusão do trabalho empreendido são contemplados muitos valores, que 

vão além do interesse particular do acadêmico ou da própria(s) instituição(s) 

implicada(s), contribuindo não somente para a pesquisa desejada, mas 

possibilitando uma abertura maior ao espírito científico, pois sabemos que 

toda pesquisa é um processo no qual se constroem novas ideias sobre um 

determinado problema a ser estudado, não excluindo o que já existe. Postulo 

que talvez as dificuldades e os desafios maiores sejam a confrontação à 

alteridade ao outro e a tomada de consciência de aspectos etnocêntricos que 

devem forçosamente ser ultrapassados para que o processo tenha sucesso. 

Nesse processo, posso firmar que a cooperação entre as universidades, em 

particular envolvendo diferentes continentes, abre um universo de 

possibilidades: como encontros, seminários, aulas entre os pesquisadores e 

orientadores, percebendo e articulando elementos em comum, desafios e 



 

dificuldades que são quase padronizadas em todos os centros acadêmicos. A 

experiência trazida por ambas as partes permite aprofundar elementos 

trabalhados, refletidos e analisados se tornando essenciais para ajudar e fazer 

progredir uma pesquisa, em sua determinada realidade. O agente pesquisador 

tem o compromisso de fazer acontecer o encontro entre essas realidades, nas 

quais o conhecimento está no centro das preocupações, sendo ponto de 

encontro institucional para formação e educação. Outro elemento 

determinante nesse acordo estabelecido é a dimensão cultural que o 

candidato é convidado a se inserir para poder se adaptar à uma nova forma 

de vida, com seus diferenciados códigos locais, regionais, nacionais e 

internacionais. O diferencial se encontra nesse também movimento dinâmico 

e dialético do querer conhecer, nos tirando de certo conforto e nos colocando 

numa posição de confronto e, muitas vezes, numa situação de desespero, por 

não termos num primeiro momento, a clareza de todo o processo que retrata 

essa inserção como a cotutela, suas leis e exigências. Mas, as respostas a 

muitas perguntas vão se elaborando dentro do próprio engajamento 

conectado à realidade da pesquisa, institucional e empírica, a qual permite 

processar e absorver os elementos essenciais dos acordos estabelecidos que 

sela uma realidade de permanente movimento da procura do conhecimento, 

em vista do bem comum. Um acordo que deve ser divulgado pela sua 

fundamental cooperação intercultural na formação de um futuro doutor. 

 

Outro brasileiro Vladimir de Andrade que defendeu a tese em 2013 sobre os conceitos 

de Medidas de Tendência Central e de Dispersão na Formação Estatística no Ensino Médio 

no Brasil e na França. Abordagem Exploratória no Quadro da Teoria Antropológica do 

Didático e da Teoria dos Campos Conceituais, expressou este testemunho sobre a experiencia 

vivada durante a estada francesa:  

“A realização de um doutorado em cotutela na Universidade Lumiére Lyon 

2, enriqueceu as minhas experiências interculturais. A convivência em um 

grupo de pesquisa com doutorandos e mestrandos de diferentes 

nacionalidades (França, China, Rússia, Venezuela, Uruguai, Colômbia, 

Canada entre outros) possibilitou uma ampliação da nossa percepção do 

mundo que não pode ser visto apenas com o olhar de uma cultura. Ao 

mesmo tempo que amplia a nossa compreensão do mundo possibilita 

também olhar para nossa cultura percebendo traços tão arraigados na nossa 

forma de ver o mundo que muitas vezes não percebemos. Os valores, a 

forma como se observa o mundo tem uma grande influência da nossa 

cultura. Em uma perspectiva de formação científica não se deve deixar de 

lado esse elemento cultura que influência nossa percepção. O sentido do que 

é respeitar o próximo, a forma de se relacionar, os valores dependem da 

cultura. Da mesma forma que a análise dos impactos de uma determinada 

medida sobre o ensino tem uma forte influência dos grupos e das culturas 

ligadas a esses grupos. A minha formação enquanto pesquisador, mas 

também como filho de um sociólogo que discutia sempre os aspectos 

culturais, auxiliou o nosso olhar. Contudo, observamos em alguns estudantes 

um impacto maior quando tentavam observar as coisas apenas do seu ponto 

de vista particular, da sua cultura tendo dificuldades para aceitar outros 

valores. Esse tipo de impacto é importante para um crescimento pessoal e 

como pesquisador. Até nos momentos informais aprendíamos com a cultura 

do outro. A forma de organizar os grupos de pesquisas nas universidades, a 

relação orientador-estudante e professor-estudante muda muito de um local 

para outro. É nas pequenas sutilizas que se percebe as diferenças, o que 

considero importante na minha formação. Para exemplificar com um fato 



 

comum na cultura francesa, observamos o respeito para com o outro no 

sentido de não incomodar o próximo. Em um restaurante de um francês 

amigo, estávamos com um grupo de estudantes e falamos em um dado 

momento um pouco mais alto. O dono muito gentilmente chegou para nós e 

disse, vocês falam um pouco alto. Observei que todos estavam falando tão 

baixo para não incomodar o outro que não percebíamos, enquanto que nós 

falávamos alto. O respeito ao outro sem amplia na academia com horários 

rígidos de início das aulas, a forma como os alunos admiram e tratam os 

professores com bastante formalidade.” 

 

O doutorando Leonardo Dalla Porta está desenvolvendo uma tese em cotutela sobre a 

Construção do raciocínio estatístico na conceitualização da estimação estatística. Para ele,  

a riqueza das experiências e dos inúmeros aprendizados são quase 

impossíveis de descrever. Durante 12 meses (abril 2017 –  março 2018) fui 

privilegiado em realizar meus estudos na cidade de Lyon (...). Ao longo 

desse período pude conviver não só com os costumes franceses, mas, 

também, com outras diversas culturas que a França acolhe. Dentro da 

universidade, especialmente durante as participações nos seminários regidos 

pelo professor Jean-Claude, criei laços de amizade com inúmeras pessoas 

oriundas de diferentes lugares do mundo. Russos, Chineses, Marroquinos, 

foram algumas das etnias que compuseram essa cosmopolita troca de 

experiências profissionais e de aprendizados múltiplos que carrego nos dias 

de hoje na minha prática profissional e na construção da tese. Realizar 

estudos com a língua não materna é tarefa árdua, promovendo um 

crescimento intelectual e um maior amadurecimento na forma de interpretar 

diferentes contextos. Essa experiência oportunizou, ainda, encontros com 

personalidades que são referências mundiais no meio acadêmico, 

proporcionando reflexões importantes para a constituição e consolidação da 

pesquisa. A imersão em uma nova cultura beneficia o doutorando em 

cotutela de diferentes formas, agregando os conhecimentos específicos para 

o desenvolvimento da tese com o crescimento pessoal perante as 

diversidades existentes no mundo. A zona de conforto é rompida pelos 

inúmeros enfrentamentos e vivências que essa experiência oportuniza. 

 

Tomando em conta um outro contexto cultural na Sibéria russa, Irina Degil que 

defendeu uma tese sobre a formação das competências socioculturais num ambiente digital 

de aprendizagem francófono MOODLE, considerou que realizar um doutorado em regime de 

cotutela é  

Tout d’abord, (...) se retrouver dans un pays, non en qualité de touriste mais 

comme une personne qui vient faire sa recherche et côtoie [un autre] système 

administratif (s’installer dans une résidence, s’inscrire à la bibliothèque, 

choisir les programmes de formation, etc). Ce système est tout à fait 

différent. On apprend à résoudre les problèmes quotidiens administratifs et 

on découvre cet aspect culturel qu’on n’apprend jamais dans les livres. C’est 

une expérience précieuse. Notamment, on apprend qu’il faut être persévérant 

et si on vous refuse [quelque chose] il faut continuer à parler, à demander s’il 

y a d’autres solutions. Débrouillez-vous – c’est très à la française. Et il faut 

poser beaucoup de questions pour régler le problème. En Russie, dans ce cas, 

normalement, on vous propose une solution, il y a plus d’accompagnement. 

C’est culturel. On ne peut pas généraliser mais je pense que dans la plupart 

des cas, les Russes proposent d’eux-mêmes de l’aide à un étranger. En 

France, le plus souvent, on pense que si la personne a besoin d’aide, elle va 



 

le demander elle-même.  Deuxièmement, c’est de rédiger un texte de thèse 

en deux langues en respectant les particularités de chaque partenaire. On a 

différentes approches de la structure de la thèse, différentes méthodes de 

travail, différentes cultures d’écriture, etc. D’une part, on apprend l’existence 

de cette différence, d’autre part, on essaye de la respecter. On a une vision 

étendue sur la science : on voit le même objet scientifique de deux côtés, à 

travers deux cultures différentes. En traduisant, on apprend à chercher des 

équivalents des mêmes phénomènes, à trouver des ressemblances. Lors des 

séminaires à Lyon, on a eu la possibilité de discuter avec de jeunes 

doctorants de pays différents non seulement sur des sujets scientifiques mais 

aussi sur ceux de la vie. Par exemple, combien d’enfants dans les couples ? 

cette question a surgi parce qu’une des étudiantes venait de Chine, où on ne 

pouvait pas avoir plus d’un enfant. C’est alors que des étudiants venus de 

Chine, de Brésil, de Russie, de Syrie, du Mozambique, du Maghreb 

donnaient leur avis. 

 

Para Ekaterina Kuznetsova que defendeu a tese em 2015 sobre a formação das 

competências culturais nas concepções pedagógicas de C. Freinet e V. Sukhomlinski na 

didática das línguas, a realização da formação doutoral desencadeou várias competências.  

Dès mes premiers pas dans ce parcours académique, j’ai ressenti la 

complexité de mon objectif car il s’agissait non seulement de construire un 

projet de recherche correspondant à un haut niveau de docteur mais aussi de 

m’intégrer dans deux cultures et deux traditions académiques très 

différentes. Je crois que le format de cotutelle m’a beaucoup aidée à 

atteindre ce but grâce à la communication simultanée avec mes deux 

directeurs de thèse, au cours des temps de recherche répartis entre deux 

universités, aux possibilités nombreuses que j’ai eues, d’observer les projets 

de mes collègues de pays très variés dans mes domaines d’intérêt. Pour moi 

les années en cotutelle furent aussi les années de découverte – non seulement 

par rapport au monde français, mais aussi par rapport aux autres pays et 

cultures et ma propre culture. Ces découvertes – grandes et petites – 

correspondent aux faits de la vie courante ainsi qu’aux aspects 

professionnels et académiques. Bien sûr je n’ai pas changé mon identité, je 

ne suis pas “tombée amoureuse” de cet autre monde que j’ai réussi à 

découvrir, mais certes, pas à tout comprendre. Je crois que je suis devenue 

un peu plus “interculturelle”. J’ai acquis, sous quelques aspects, une autre 

attitude par rapport au monde et par rapport à moi-même, qui m’aide jusqu’à 

maintenant dans la communication avec les gens d’autres cultures mais aussi 

avec mes concitoyens. Bien sûr, j’ai conscience que, pour moi, le processus 

d’“interculturalisation” n’est pas achevé, qu’il va durer toute la vie, mais je 

peux affirmer que mon expérience de cotutelle a beaucoup contribué à mon 

développement au niveau interculturel tant au niveau personnel qu’au niveau 

professionnel d’un enseignant-chercheur. 

 

Por acabar esse conjunto de depoimentos, deixamos falar Daria Koroleva que realizou 

o trabalho de tese sobre a didática da tradução/interpretação como fator de formação da 

competência intercultural, sob a orientação da Professora Nadja Acioly-Régnier para a 

universidade de Lyon e defendida em 2018. Ela escreveu,  

Il est curieux que je ne rappelle pas ma vie et mon caractère avant mon 

expérience doctorale comme si c’était une étape normale et comme si chaque 

personne avait vécu ce type d’expérience. Mon expérience de formation 

doctorale m’a permis de changer ma vision du monde grâce au contact en 



 

France avec les français mais aussi avec les étrangers. Bien sûr, la 

thématique de ma thèse qui est consacrée à la compétence interculturelle, 

m’a permis d’apprendre la théorie, mais c’est surtout par des contacts réels, 

des expériences (négatives et positives) d’interactions avec les représentants 

d’autres cultures que se sont développées mes propres compétences. En 

termes de savoirs, j‘ai beaucoup appris lors des échanges avec tout le monde, 

avec les passants dans les rues, les gens dans le métro... J’avais envie 

d’acquérir de nouveaux savoirs, c’est pourquoi j’observais attentivement les 

comportements des gens, leurs manières de parler, leur gestuel. Avant ma 

formation doctorale je savais déjà pas mal de choses en théorie puisque 

j’avais étudié la culture et la civilisation française et avais fait des courts 

stages en France. Mais l’expérience vécue et la pratique ont tout changé ! Au 

début j’avais du mal à bien communiquer tant avec les français qu’avec les 

étrangers en France. J’éprouvais une certaine méfiance par rapport à eux. La 

Russie a été un pays fermé pendant un très long temps, c’est pourquoi les 

russes sont méfiants et peu tolérants. Peu à peu j’ai compris que tous ces 

gens rencontrés en France étaient comme tous les autres. Un autre petit 

exemple : l’art de faire les bises. Les russes ne se donnent pas des bises donc 

c’était difficile pour moi au début de faire des bises avec des gens peu 

connus. Mais je me suis dit que c’est un aspect culturel très important pour 

les français et le refus de faire une bise pourrait être mal vécu… finalement, 

je me suis resignée et je me suis habituée à faire des bises. Une autre facette 

de mon expérience était la culture scientifique et universitaire française. Les 

contacts avec les chercheurs et universitaires ont été très enrichissants et 

positifs. En somme, j’ai pris conscience du fait que mes actions et conduites 

sont culturellement liées. J’ai appris à changer mon comportement dans 

certaines situations d’interactions avec les étrangers. J’ai appris à être plus 

souple, plus tolérante et plus efficace dans mes interactions avec les 

étrangers grâce à des connaissances et savoir-faire que j’ai acquis lors de ma 

formation. 

 

Considerações finais 

O nosso objetivo era lançar uma reflexão sobre a formação doutoral em regime de 

cotutela enquanto processo de desenvolvimento das competências interculturais. A partir da 

nossa experiência internacional enquanto orientador, tentamos aproveitar do espaço X CIDU 

para colocar na pauta deste simpósio elementos a serem discutidos nas dimensões tanto 

teleológicas, axiológicas quanto epistemológicas e metodológicas. Lembrando que, do nosso 

ponto de vista, as competências interculturais constituem-se um fator relevante das condições 

de convivência humana no mundo atual e, portanto, a ser estudada a natureza do seu 

desenvolvimento entre os seres humanos. 
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Resumo 

O doutorado é considerado a última etapa da formação educacional. No Brasil, seus estudos 

são feitos essencialmente em universidades públicas. Sua concentração, maciçamente restrita 

ao âmbito público, faz com que a oferta não atenda à procura e torne o processo bastante 

concorrido. No entanto, segundo a legislação brasileira, o doutorado pode ser feito totalmente 

em uma única universidade nacional ou parte dele pode ser concluída em convênio com uma 

universidade no exterior, podendo ser do tipo “sanduíche” ou em “cotutela”. O objetivo do 

trabalho ora proposto é destacar as diferenças entre as duas modalidades estabelecendo 

reflexões para esses dois modelos, por meio da exposição de experiências pessoais, com o 

intuito de ressaltar suas características.  

Palavras-chave: Internacionalização da Educação Superior; Universidade; Doutorado 

sanduíche; Doutorado cotutela; Pós-graduação. 

 

INTRODUÇÃO 

Com certeza o processo de formar doutores tornou-se um nó crítico no sistema 

brasileiro de Educação Superior, o qual, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, cuja formação compete às Universidades, portanto a um grupo restrito de 

instituições responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa científica. Essa determinação 

legal tem permitido que a disponibilidade desse nível educacional se dê, essencialmente, nas 

instituições públicas, o que torna o acesso mais difícil pois a demanda por esse tipo de 

formação é crescente. 

No entanto, essa formação pode ser feita no Brasil ou no Exterior, com ou sem 

financiamento por meio de bolsas oferecidas pelas instituições de fomento nacionais, a 

exemplo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outras. Há 

duas formas de completar o doutorado: este pode ser feito completamente em uma só 

instituição (no exterior ou no seu próprio país – doutorado pleno) ou em convênio entre 

instituições de dois países, por exemplo: uma universidade brasileira e outra francesa. No caso 

de fazer a formação em duas universidades de dois países diferentes, o doutorando poderá 

fazer o que se considera doutorado sanduíche ou o doutorado cotutela, modalidade menos 

conhecida (mesmo nos meios acadêmicos). 



 

Essa formação tem de alguma forma fortalecido as Universidades, pois concretiza o 

tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão, base garantidora dessas instituições. 

Este artigo pretende além de esclarecer sobre os tipos de formação doutoral no exterior 

previstos na legislação brasileira, estabelecer as diferenças básicas, relatar experiências 

pessoais em um processo de doutoramento em cotutela, de maneira a favorecer reflexões 

sobre a temática. 

 

DOUTORADO PLENO, DOUTORADO-SANDUÍCHE E O DOUTORADO EM 

COTUTELA 

A formação no nível de doutorado está definida, no Brasil, nas modalidades doutorado 

pleno, doutorado-sanduíche e o doutorado cotutela, sendo este último ainda pouco conhecido 

no contexto nacional. O doutorado pleno é feito completamente em um só país, um só 

programa de doutorado, para o qual o candidato se inscreve e cursa os quatro anos (se não 

houver prorrogação) e finaliza com tese defendida para uma banca composta pelo(a) 

orientador(a) e doutores(as) convidados(as) para avaliar seu trabalho. Nessa modalidade o 

doutorando para receber bolsa de estudos deve concorrer a edital da agência de fomento da 

pesquisa no Estado em que está a Universidade onde estuda ou concorrer a uma das bolsas 

oferecida pela Capes ou CNPq, entre as cotas do programa de pós-graduação no qual estuda. 

O doutorado-sanduíche é também uma modalidade de formação. O acompanhamento e 

gerenciamento das cotas que a Universidade possui são feitos pela Pró-Reitoria de Pós-

graduação da própria instituição, ou órgão equivalente, que deve divulgar as candidaturas 

homologadas e realizar o acompanhamento dos bolsistas e egressos, devendo manter a 

agência de fomento informada sobre o andamento do estágio no exterior e garantindo o 

cumprimento das normas do Programa de Doutorado-sanduíche no exterior (PDSE). 

Para a modalidade da bolsa do doutorado-sanduíche, segundo a Capes estão previstos 

os seguintes benefícios: Mensalidade; Seguro saúde; Auxílio deslocamento; Auxílio 

instalação; e, Auxílio cidade de alto custo (conforme Portaria nº 60 de 4 de maio de 2015). A 

duração do “sanduíche” no exterior é de no mínimo quatro e no máximo doze meses. 

Os estudos desse estágio (doutorado sanduíche ou doutorado cotutela) são 

desenvolvidos pelo doutorando em universidade em um país diferente daquele em que esteja 

inicialmente matriculado. Para o Brasil, esta formação ocorre sob exigências e determinações 

da Capes e tem sido experimentada por inúmeros pesquisadores desde sua implantação, 

porém ainda há pouco entendimento de quando e por que fazer um ou outro estágio doutoral. 

Ao concluir as disciplinas básicas de formação doutoral no programa de origem, o 

estudante pode pleitear fazer um estágio de no mínimo três meses em outro país, podendo 



 

ficar por no máximo doze meses, obedecendo a condição de retorno à sua universidade 

original, com no mínimo seis meses antes da defesa da tese, tanto na modalidade sanduíche 

quanto na modalidade cotutela. Como identificar as duas formações se há tantas semelhanças? 

As diferenças precisam ser entendidas pelos que desejam promover a internacionalização nas 

suas instituições de educação superior, bem como pelos estudantes que pretendem ampliar 

seus horizontes de pesquisa, pois amplia a capacidade de oferecimento a esse nível de 

formação. 

Com o doutorado-sanduíche, o doutorando fará sua formação em duas instituições de 

maneira complementar e obterá o diploma com o grau de doutor do programa inicial à sua 

formação doutoral. Por outro lado, no caso da formação em cotutela, que será feita 

suplementarmente, o doutorando obterá ao final dois diplomas, os quais indicarão a área de 

formação que fez em cada universidade. Assim, a cotutela se caracteriza pela dupla 

diplomação. Nessa modalidade, o(a) estudante tem que se matricular em dois programas de 

doutorado, em dois países, ao mesmo tempo, obedecendo a um cronograma estabelecido 

pelos(as) orientadores(as). 

No modelo cotutela, o(a) doutorando(a) é orientado pelo(a) orientador(a) nos dois 

programas em que estiver matriculado. Durante seu estágio no exterior, seus estudos e 

pesquisas serão acompanhados pelo(a) orientador(a) da Universidade naquele país com a 

anuência do(a) orientador(a) do país do programa de origem. Para tal, será feito um plano de 

trabalho de pesquisa, com um cronograma e com as ações que justifiquem sua saída pelo 

período definido como de estudos em cotutela. Assim, a cotutela se estabelece tanto pelo 

duplo acompanhamento, estudos em dois países/instituições diferentes como por dupla 

titulação. Sendo assim, os dois orientadores devem fazer um acompanhamento das pesquisas 

para o fechamento da tese do(a) orientando(a) no tempo previsto e a defesa ocorrerá no país 

onde se deu a matrícula inicial, no doutoramento. 

Porém, em ambos os casos, o estudante deverá apresentar a seguinte documentação 

para pleitear a bolsa de estudos: 

I. plano de pesquisa a ser realizado no exterior, com indicação da existência 

de infraestrutura na instituição de destino que viabilize a execução do 

trabalho proposto e do cronograma das atividades formalmente aprovados 

pelo orientador brasileiro e pelo coorientador no exterior; 

II. currículo Lattes atualizado; 

III. carta do orientador brasileiro, devidamente assinada e em papel timbrado 

da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e 

demonstrando interação (técnico-científica) com o coorientador no exterior 

para o desenvolvimento das atividades propostas. Deve informar o prazo 

regulamentar do aluno para defesa da tese e que os créditos já obtidos no 

doutorado são compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo 

hábil, após a realização do estágio no exterior; 



 

IV. carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel 

timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o 

mês/ano de início e término do estágio no exterior; 

V. teste de proficiência ou declaração do coorientador no exterior afirmando 

que o nível de proficiência em língua estrangeira que o aluno possui é 

adequado para desenvolver as atividades previstas; 

VI. currículo resumido do coorientador no exterior, o qual deve ter 

produção científica e/ou tecnológica compatível e ter, (no mínimo), a 

titulação de doutor. (BRASIL, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, 2013). 

 

Como percebido, pode ser um processo longo para que sejam atendidas todas as 

exigências acima. Assim, exige-se do estudante uma antecipação de seis meses a um ano de 

preparação prévia, sem contar o contato com a universidade e orientador(a) estrangeiro(a), 

deixando bem marcado que requer-se planejamento, determinação e organização. 

 

O DOUTORADO EM COTUTELA EM UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 (LYON 

FRANÇA): PROCESSO E RESULTADOS 

 

Próximo à finalização das disciplinas do doutorado do programa de pós-graduação em 

Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) na Universidade do Estado da Bahia, segundo 

semestre de 2011, me preparando para a escrita da tese, iniciei conversas com minha 

orientadora Drª Nadia Hage Fialho, para a possibilidade de fazer um estágio doutoral na 

França, na Universidade Paris VIII, na forma de doutorado sanduíche, tendo em vista termos 

no PPGEduC o Dr. Rhida Enaffa, daquela universidade francesa. 

No entanto, aos poucos aquele projeto se converteu em doutorado em cotutela, pelos 

contatos estabelecidos com a Rede Iberoamericana de Pesquisa de Educação, do Programa 

Marco Interuniversitário para a Equidade e a Coesão Social nas Instituições de Ensino 

Superior na América Latina, por meio do professor Jean-Claude Régnier, seu representante na 

França, que conheci por meio de contatos com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

onde o projeto acontecia. 

O final daquele ano e todo o ano seguinte foram para a preparação à viagem/estágio 

doutoral, pois muitas etapas burocráticas precisavam ser atendidas, em diversos níveis: como 

professora da Uneb, como doutoranda e como cidadã brasileira. Ao mesmo tempo, era 

necessário melhorar a fluência na língua francesa e obter bolsa de estudos que fizesse frente 

aos custos de manutenção num país estrangeiro, exigindo esforço, organização, planejamento 

e controle, no máximo possível, da situação. 

Era preciso conhecer todos os processos. Como professora precisei da concessão de 

afastamento das atividades docentes, o que exigiu encontrar colegas que me substituíssem 

enquanto estivesse fora, e claro, autorização (dada pelo Governador do Estado) para sair do 



 

país. Tudo isso combinado com a documentação que a Capes exige para conceder bolsa de 

estudos (como já vimos acima). 

Para estudar na França, fiz cadastro e atendi às etapas exigidas pela instituição 

Agência Campus France8. Esta instituição pública francesa, criada em 2010, tem o encargo 

da promoção do ensino superior, de acolhida e da gestão da mobilidade internacional dos 

estudantes, dos pesquisadores, dos expertos e dos pesquisadores convidados. O acesso às 

informações é disponibilizado em francês, inglês, espanhol onde encontram-se informações 

do que precisamos para estudar em um país de língua francesa, desde a documentação pessoal 

como passaporte, documentação educacional, a lista de instituições de educação superior em 

cada região, as características de cada cidade, sua cultura, etc. 

De início, é preciso manter contato com a Escola Doutoral da Universidade em que se 

deseja estabelecer os estudos. No meu caso, mantive o contato com a École Doctoral (ED) 

Educação, Psicologia, Informação e Comunicação – EPIC por meio do que viria a ser meu 

orientador Prof. Jean-Claude Régnier. Ele, muito gentilmente, fez a mediação, mas não é o 

habitual. Foram preenchidos diversos formulários, e construimos uma minuta de convênio 

entre a Université Lumière Lyon 2 e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), pois ainda 

não existia um documento que amparasse minha saída para esse intento. Ao mesmo tempo, 

era preciso atender aos prazos de Lyon 2. Assim me matriculei, e contei com as dicas dadas 

pelo doutorando Vladimir Andrade de como resolver as questões iniciais com a universidade 

francesa, que estava em Lyon com o mesmo orientador. 

O papel do orientador junto à ED é fundamental neste processo, pois é ele (ela) quem 

dá a autorização que o candidato precisa para se matricular na Escola Doutoral. Na França, 

todo doutorando faz parte de um grupo de pesquisa o qual está ligado a um Centro de 

Pesquisa que faz parte de uma ED. No meu caso, ingressei no grupo de pesquisa ADATIC, 

coordenado pelo prof. Dr. Jean-Claude Régnier, do Centro de Pesquisa/Laboratório 

“Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations” (ICAR). O ICAR é um laboratório 

responsável por pesquisas que tratam de Interações, Corpus, Aprendizagens e Representações 

e abrange pesquisadores de cinco instituições francesas, que formam três equipes que 

compõem o ICAR 1, ICAR 2 E ICAR 3. No nosso caso, ingressamos em pesquisa no ICAR 2 

que cuida de pesquisas em Didática. Esse grupo de pesquisadores (cujas temáticas estão 

agrupadas em ADIS «Apprentissage, Discours, Interactions, Savoirs linguistiques, 

scientifiques et techniques9») está organizado em duas subequipes, ADIS Línguas e ADIS 

Ciências. No nosso caso, nos envolvemos com o laboratório ICAR 2, ADIS Ciências. 

                                                           
8 http://www.campusfrance.org 
9 Aprendizagem, Discurso, Interações, Saberes linguísticos, científicos e técnicos. 



 

De chegada na França (em fevereiro de 2013), tive que procurar hospedagem para o 

período de um ano, alugando um pequeno apartamento mobiliado próximo à Universidade. 

Além disso, aprender sobre o cotidiano da ULL2. Para fortalecer a fluência no francês, pois 

isso faria com que aproveitasse melhor o estágio doutoral, me matriculei em curso em uma 

organização sem fins lucrativos intitulada Coupe de Pouce – CPU, onde fiz amizades as quais 

mantenho até hoje. 

Estudar na França me proporcionou uma melhor formação, estabelecer relações de 

trabalho e pessoais, mergulhar nos estudos, vivenciar as discussões em grupo de pesquisa 

multinacional (havia pessoas de diversas nacionalidades), se estabelecendo um mergulho na 

cultura francesa de alta qualidade e me possibilitar conhecer o que de melhor a França tem a 

oferecer, liberté – egalité – fraternité, em toda sua essência. 

Ao concluir o doutorado, ao final de 2014, já no Brasil, assumi compromissos e 

funções na Uneb que a atual formação me proporcionou. Desde 2015, intensifiquei minhas 

ações no âmbito da Pesquisa e da Extensão, com projetos nas duas modalidades, além de ser 

responsável pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão (Nupe) do Departamento de Ciências Exatas 

e da Terra da Uneb, onde sou lotada, desenvolvendo ações de gestão e ao mesmo tempo que 

visam reforçar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão na Universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Proporcionar o debate sobre os meios pelo qual as universidades buscam fortalecer 

suas ações para a internacionalização da educação superior, por meio do esboço das 

diferenças e semelhanças entre as modalidades do doutorado sanduíche e em cotutela, a partir 

da experiência vivenciada durante o doutorado em cotutela feito na França. Sabe-se que as 

discussões apenas estão começando e que os cuidados neste processo devem ser levados em 

consideração para que se estabeleça a troca de experiências que venham a propiciar o 

fortalecimento da educação brasileira e a tão esperada internacionalização das nossas 

universidades por meio da formação e fortalecimento dos grupos de pesquisas, dos 

pesquisadores, estudantes e programas de pós-graduação nas nossas IES. 
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No sentido de um melhor entendimento da posição do Brasil frente ao processo de 

internacionalização da educação superior, por meio das políticas de mobilidade acadêmica 

internacional, estudamos o apoio aos fluxos de saída dos estudantes para o estrangeiro ao 

longo de 15 anos, os principais centros de emissão de estudantes, as causas e consequências 

desse envio. E para ter uma ideia do impacto da mobilidade acadêmica na vida dos estudantes, 

passamos a estudar o contexto para o qual escolhemos a cidade de Lyon, no intuito de 

conhecer aspectos relacionados à interação desses estudantes com a realidade do espaço 

acadêmico e o não-acadêmico. 

As pesquisas produzidas durante esse período sinalizam para uma perspectiva interdisciplinar, 

com abordagens que permeiam a sociologia, a ciência política, a economia, a educação, a 

história, o direito, a geografia, a filosofia entre outras áreas do conhecimento. Para uma 

melhor compreensão dessa realidade, transpomos o conceito mobilidade como fato social 

elaborado por Émile Durkheim (2007) para o conceito de fato social total de Maus e Lévi-

Strauss (2003) 

O fato social total apresenta-se, portanto, com um caráter 

tridimensional. Ele deve fazer coincidir a dimensão propriamente 

sociológica, com seus múltiplos aspectos sincrônicos; a dimensão 

histórica ou dimensão diacrônica; e, enfim, a dimensão fisico-

psicológica. Ora, é somente em indivíduos que essa tríplice 

aproximação pode ocorrer (MAUSS & LÉVI-STRAUSS, 2003, p.14). 

Essa abordagem interdisciplinar reúne na integra elementos de várias áreas do conhecimento 

no entorno de um determinado tema ou área comum de atuação, possibilitando uma 

compreensão mais ampla de seu conteúdo. As primeiras discussões sobre as pesquisas 

interdisciplinares surgem no século XX, com objetivo de sanar os danos causados pela divisão 

e compartimentalização da ciência em vários ramos do conhecimento e aplicada em 

instituições de ensino superior em forma de disciplinas, que embora façam parte do Projeto 

Pedagógico do Curso no auxílio da formatação de dado perfil profissional, são tratadas 

isoladamente pelos professores em sala de aula. 

A interdisciplinaridade é um exercício escolar prático daquilo que os alunos são obrigados a 

fazer com os conteúdos recebidos, de forma isolada, tratada e transmitida pelos professores de 

cada área do conhecimento. 



 

 A Figura abaixo ilustra essa inter-relação entre as várias áreas do saber no entorno da 

mobilidade acadêmica internacional. 

Cadeia interdisciplinar da mobilidade acadêmica internacional 

 

Fonte: SANTOS, P.C.M.A., (2014). 

Na perspectiva econômica, por exemplo, permite estudar a mobilidade dos estudantes 

notadamente em dois aspectos: o primeiro relacionado ao investimento que visa melhorar as 

capacidades produtivas e o consumo dos indivíduos. Esse estudo em particular pesquisa a 

relação entre educação e desenvolvimento econômico (AGHION & COHEN, 2004). O 

segundo aspecto leva em consideração as políticas públicas que financiam a mobilidade, 

principalmente os aspectos financeiros dos custos dos estudos. 

Segundo Sousa Santos e Almeida Filho (2008, p. 33-36), a “transformação da educação 

superior numa mercadoria educacional" no âmbito da General Agreement on Trade in 

Services - GATS e orientada pela Organização Mundial do Comércio - OMC, tem promovido 

a oferta transnacional de serviços universitários mercantis com base em quatro frentes 

estratégicas, das quais duas delas estão ligadas diretamente à mobilidade acadêmica 

internacional: a (I) oferta transfronteiriça e (II) o consumo no estrangeiro. 

A oferta transfronteiriça envolve a mobilidade acadêmica internacional sem haver 

deslocamento físico, denominado nesse trabalho como mobilidade acadêmica internacional 

virtual onde a interação entre grupos de pesquisa ocorre por meio das tecnologias de 

informação e comunicação – TICs como a internet, que viabilizam os encontros via online em 

tempo real. Para entender a dimensão que isso proporciona, destacamos que o programa 

Erasmus 2014 passou a destinar 30% do valor das bolsas para essa modalidade de mobilidade. 

Ainda sobre a perspectiva econômica, outro aspecto relevante é o consumo no estrangeiro que 

está relacionado à mobilidade acadêmica internacional com deslocamento físico e é 

responsável por quase 92% dos investimentos em políticas públicas para a mobilidade em 



 

todo o mundo. Os gastos envolvem desde as compras de passagens, à contratação do seguro 

saúde, a cobertura dos custos fixos e variáveis dos estudantes no estrangeiro. O mercado da 

mobilidade em 1999 moveu, segundo a OCDE, cerca de 30 bilhões de dólares. Uma década 

mais tarde, esse mercado movimentou mais de 70 bilhões de dólares. 

A perspectiva histórica da mobilidade estudantil acompanha o desenvolvimento histórico da 

Universidade (surgimento e seu desenvolvimento) ao longo dos anos. Nela se percebe a 

fronteira conceitual entre migração de estudante e mobilidade acadêmica internacional. Na 

migração os estudantes, em muitos casos, encerram laços acadêmicos institucionais em seus 

países de origem e iniciam outros nos países de destino. Na mobilidade acadêmica 

internacional, as instituições são parceiras o que possibilita tanto o desenvolvimento pessoal 

do estudante quanto os horizontes da instituição. 

Assim, enquanto a perspectiva geográfica da mobilidade está presente nos relatos dos 

estudantes quanto às suas experiências relacionadas ao território, o impacto do binômio 

espaço e tempo (CASTELL, 2000), as perspectivas do Direito e das Ciências Políticas estão 

voltadas para as políticas públicas que permeiam todo o processo de mobilidade. E, tendo em 

vista a perspectiva das Ciências da Educação, estas estão relacionadas à internacionalização 

do Ensino Superior e aos impactos dos intercâmbios acadêmicos. 

A perspectiva sociológica permite a análise das políticas atuais, assim como um melhor 

conhecimento das condições de vida, as motivações dos estudantes estrangeiros e sua 

adaptação intercultural (COULON, PAIVANDI, 2003); a perspectiva sociológica está 

essencialmente interessada no discurso sobre a identidade cultural e as relações entre as 

identidades e intercâmbios, identidade e desenvolvimento (CAMILLERI, 1984).  

Perceber o fenômeno da mobilidade estudantil sob a perspectiva da interculturalidade, por 

exemplo, possibilita conhecer a importância da contribuição linguística, a construção e a 

interpretação das identidades e alteridades através das experiências cotidianas dos estudantes 

em mobilidade (DERVIN (2008); ANQUETIL (2006)) e os efeitos dos estudos no exterior no 

que diz respeito a competências interculturais, como o desenvolvimento de diversas 

competências (linguísticas, comunicativas, interculturais). 

A competência linguística adequada estabelece o processo de interação cotidiana e os 

possíveis ganhos cognitivos promovidos pela interculturalidade, como, por exemplo, a 

promoção dos fatores positivos do choque cultural. O choque cultural compreende alterações 

psicológicas e sociais que afetam um grande número de pessoas residentes em uma sociedade 

estrangeira. Assim, "a competência intercultural pode ser entendida como um conjunto de 

habilidades de pensamento e de adaptação com base em uma compreensão da experiência da 



 

diferença cultural e da negociação em torno das diferenças." (ACIOLY RÉGNIER & 

BARAUD, 2012, p.6). 

Marcel Mauss (1920) já chamava a atenção para um postulado comum na antropologia, na 

etnografia e na geografia do século XIX de que "a língua na verdade é um traço característico 

que distingue uma nação de uma outra", ela constitui um patrimônio comum que une as 

pessoas de origens diferentes, sendo dessa forma um dos meios comunicativos da identidade e 

cultura. 

Os germânicos alcunharam de Kultur os aspectos e manifestações culturais de um povo. Os 

franceses por sua vez chamavam de civilizacion todas as relações materiais de um povo. 

Edward Burnett Taylor (1832-1917) sintetizou os dois termos em um só no vocábulo inglês 

culture para representar todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro 

de uma sociedade. 

Ao levantar as contribuições da mobilidade acadêmica internacional diante da riqueza de sua 

abordagem interdisciplinar, percebe-se, de forma clara e evidente, que se trata de uma 

atividade que encerra atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, pois o 

estudante ou pesquisador em mobilidade acadêmica internacional que estuda e faz pesquisa 

em uma universidade estrangeira, se envolve com várias atividades consideradas para o seu 

currículo como atividades extensionistas como aprimoramento do idioma, minicursos para o 

aperfeiçoamento das atividades acadêmicas além de todo aprendizado promovido pela cultura 

local. Toda experiência adquirida e acumulada ao longo do período da mobilidade, pode 

reverter-se em valores acadêmicos e práticas profissionais de melhor qualidade. 

Quando se trata do professor/pesquisador em mobilidade acadêmica internacional oriundos de 

outros países e estão no Brasil como é o caso dos doutores Jean-Claude Regenier e Nádia 

Acyoli Regenier professores da Universidades Lyon 2 e Lyon 1, respectivamente, a 

experiência, a partilha de seus conhecimentos têm contribuído para o fortalecimento da 

ciência nacional por meio ora das atividades de extensão ao proferir palestras e minicursos, 

por meio de ensino quando participam nas atividades docentes nos cursos de pós-graduação 

ministrados nos diversos estados brasileiros e pesquisa, como foi recentemente promovido na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, enquanto professor visitante daquela 

universidade,e em um grupo de estudos e pesquisas produziram pesquisas com o uso da 

Análise Estatística Implicativa (ASI). Ao proceder dessa forma, relembra os primeiros 

convênios celebrados com países estrangeiros que trouxeram para o País pesquisadores como 

os professores Roger Bastide, Emílio Willems, Donald Pierson, Pierre Monbeig, entre outros, 

que no passado, por meio da mobilidade acadêmica, ajudaram a fortalecer os laços do ensino, 



 

da pesquisa e da extensão universitária no território brasileiro. Mas que hoje sofrem com o 

retrocesso perante a comunidade internacional ao extinguir programas como o Ciência sem 

Fronteira ou reduzir a oferta de bolsas para o mestrado e doutorado pleno, mestrado e 

doutorado sanduiche, cotutela de tese e pós-doutorado. 

Finalizo minha fala com os dizeres de Ignácio Berdugo, ex-reitor da Universidade de 

Salamanca: “ Para uma instituição se internacionalizar, ela deve estar capacitada para transpor 

as fronteiras culturais, políticas e econômicas, além de poder atuar em parceria com outras 

universidades e centros de pesquisa para ampliar e aperfeiçoar o resultado do ensino e da 

pesquisa, bem como reforçar as relações da Universidade com as sociedades e a valorização 

dos projetos de extensão. Isso requer estruturas organizadas, como a criação de escritórios que 

deem suporte ao aluno migrante e pesquisadores ou centros de pesquisa especializados no 

estudo de outros países. Além disso, o ensino precisa assegurar uma mobilidade do 

conhecimento, possibilitando que um profissional formado em instituições brasileiras possa 

atuar também em outros países, dentro de sua área de formação. 

 

REFERÊNCIAS 

ACIOLY-REGNIER, N. M., BARAUD, M. USAGE DES TIC DANS LA RECHERCHE 

EN PSYCHOLOGIE POUR LA REALISATION D’UN RECIT DE VIE EN BANDE 

DESSINEE: DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES CHEZ LE 

CHERCHEUR.Tubarão, v. 5, n.9, p. 199-214, Jan./Jun. 2012. Rev. Poiésis, 2012. 

BERDUGO, I. ENSINO SUPERIOR, ANO 16, N. 189, JULHO 2014, P17. 

CAMILLERI C. L’INDIVIDU EN INTERACTION AVEC AUTRUI, EN SITUATION 

DE MORCELLEMENT CULTUREL : INCIDENCES SUR LES OPÉRATIONS 

IDENTITAIRES, IN LA RECHERCHE INTERCULTURELLE, 2º e colloque de l‟Aric, 

L'Harmattan, pp 197-211. Paris. 1984. 

CASTELLS, M., A ASCENSÃO DA SOCIEDADE EM REDE. A era da informação, 

Oxford, Blackwell, 1996. 

COULON, A. LA ETNOMETODOLOGIA. Madrid: Ediciones Cátedra, 1988. 

DERVIN, F.; BYRAM, M. (EDS.). ÉCHANGES ET MOBILITES ACADEMIQUES: 

QUEL BILAN ?. Paris: l‟Harmattan, 2008. 

DURKHEIM, E., NEVES, PAULO, BRANDÃO, EDUARDO. AS REGRAS DO 

METODO SOCIOLOGICO. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

GIDDENS, A. A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. São Paulo: Martins Fontes, 1984 

LARAIA, ROQUE DE BARROS. CULTURA: UM CONCEITO ANTROPOLÓGICO. 

Zahar. Rio de Janeiro, 1986, pg. 25 

MAUSS, M.; LÉVI-STRAUSS, C. SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA. São Paulo, SP: 

CosacNaify, 2003. MEAD, G. H. The individual and the social self: unpublished work of 

George Herbert Mead. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 

SANTOS, P.C.M.A., (2014) POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

INTERNACIONAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO DIA A DIA DO ALUNO 

BRASILEIRO NA CIDADE DE LYON-FRANÇA. (Tese de doutorado). 

SOUSA SANTOS, B; ALMEIDA FILHO, N. A. A UNIVERSIDADE NO SECULO XXI. 

PARA UMA UNIVERSIDADE NOVA. Coimbra: Edições Almedina.2008 

 



 

 

VOLTAR DE UMA VIAGEM É SEMPRE EMPREENDER UMA OUTRA: MOBILIDADE 

ACADÊMICA INTERNACIONAL COMO POSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO DE 

OUTRAS FORMAS DE VER/LER/OUVIR/ SENTIR/ FALAR O MUNDO. 

 

Doriele Andrade Duvernoy 

Doutora em Educação. Professora Adjunta no Curso de Pedagogia e do Mestrado em Educação da Universidade 

de Pernambuco. Coordenadora Setorial de Pesquisa, Pós-Gradução e Inovação do Campus Mata Norte.  

  

Je redoutais mon retour autant que j’avais redouté mon 

départ; tous les deux appartenaient à l’inconnu et à l’imprévu. 

Ce qui m’avait été familier m’était à présent inconnu ; la seule 

chose qui avait changé c’était moi…Je rentrais du voyage pour 

en entreprendre un autre. GILGAMESH 

 

Introdução 

Este texto busca compartilhar algumas das experiências singulares que foram tecidas 

no seio de uma cultura, na realização do Mestrado e Doutorado em co tutela na Universidade 

de Lyon (França), sob orientação do professor Jean-Claude Régnier.  

São cotidianos compartilhados, que podem ir muito além da formação do pesquisador, 

mas a sua autoformação, pelo trabalho intenso que o pesquisador, sujeito antes de tudo, é 

levado a realizar sobre si mesmo. Assim, voltar de uma viagem é sempre empreender uma 

outra.  

Pois como vemos na citação de abertura deste texto, o retorno ao meu país de origem, 

o Brasil, a minha cidade Recife, revelaram alguns momentos de exitação, os mesmos 

sentimentos de dúvidas e exitação no momento da minha partida para a França, pois naquele 

instante de ser ver voltando ao meu país, a minha cidade, percebi que tudo que eu considerava 

saber, conhecer, estar familiarizada, pareciam-me estranho, desconhecido. Havia a certeza, a 

certeza de que o que mais havia mudado era eu mesma, pois eu voltava de uma viagem para 

empreender uma outra, aquela de volta ao que antes era conhecido e que passou a ser novo, 

pleno de descobertas e surpresas diante de certezas ultrapassadas.  

Podemos considerar também que essas experiências possibilitaram a superação de uma 

cegueira epistemológica, pela emancipação de outras formas de conhecimento, e de visões 

alternativas sobre a produção de conhecimento.  

Essa tomada de consciência se deu no momento mesmo da escrita de uma tese de 

doutorado cujo o campo de pesquisa exigia a presença física no contexto francês e brasileiro, 

na tessitura de uma escrita em francês que exigia a apresentação desses dois países. Entramos 



 

assim no terreno dos discursos que nos apropriamos, dos discursos legitimados pela academia, 

dos discursos que permeiam nossa zona de conforto. Para a partir disso explorar outras 

narrativas,  superando as narrativas que se mostravam limitadas para a apresentação e 

descrição de nosso objeto de pesquisa, de nosso lócus de pesquisa e dos sujeitos que dele 

participaram e se fizeram presentes.  

 

1. A linguagem não é um instrumento neutro de representação da realidade.  

Tadeu da Silva (2015) defende que há mais sentido em falar em discursos ou textos. 

“um discurso (...) produz seu próprio objeto: a existência do objeto é inseparável da trama 

linguística que supostamente o descreve” (p. 12). O exercício do pesquisador parece ser de 

“representar” através do discurso, o seu objeto de pesquisa, mas sem perceber que o que ele 

de fato faz é produzir uma noção particular daquele objeto, mas, que não é em si o objeto.  

Com isso ao pesquisador abre-se a possibilidade de mudar o ângulo de análise e 

construção daquilo que é o seu objeto de pesquisa, ele (o objeto) é em si um “desenho” feito a 

partir do discurso do pesquisador sobre o seu objeto de estudo. 

Um desafio que esteve presente no momento de dar um corpo textual à pesquisa, 

considerando uma pesquisa que se debruçou sobre dois contextos diferentes (França e Brasil), 

foi a descrição do campo de pesquisa brasileiro para um leitor francês, pois não bastaria 

informar que Recife é uma cidade de 1.537.704 habitantes sem explicitar nesse texto que 

Recife é a cidade daqueles sujeitos participantes da pesquisa e dos personagens e bens que 

constituem suas principais referências culturais. 

Recife est la ville de Paulo Freire,de Dom Helder Câmara,de Manuel 

Bandeira, de Josué de Castro, de Gilberto Freyre, de Capiba, d’Ariano 

Suassuna, d’Antônio Nóbrega, de Carlos Pena Filho, d’Abelardo da Hora, 

de Chico Science, de João, Procópio, de Maria do Socorro, d’Alexandre, de 

Doriele, d’ Igor, de Pedro, entre autres. C’est la ville du frevo (danse 

acrobatique), du maracatu, du manguebeat (un bouleversement musical et 

culturel), du Galo da Madrugada (le plus grand bloc de carnaval du monde. 

1,5 million de personnes chaque année), Récife est la ville des contrastes. 

 

Logo, partimos da premissa que a leitura é realizada por um sujeito em seu contexto 

sócio-histórico-cultural. Mas nos questionávamos sobre como seria possível que o sujeito, que 

não possuísse ainda uma representação sobre “Recife- Comunidade do Coque”, ao se deparar 

com uma descrição puramente baseando em dados estatísticos, ficasse retido sobretudo a essa 

descriçao fria da “já conhecida” realidade brasileira, pelos olhos dos estrangeiros. Seria 

possível o desenvolvimento de outras visões sobre os saberes/fazeres que emergem desse 

contexto tão conhecido e ao mesmo tempo tão estranho. Essa seria nossa tarefa ao descrever a 

cidade de Recife e a comunidade do Coque.  



 

a tradição racionalista no pensamento social e educacional tende a pensar o conhecimento 

e a epistemologia como um processo lógico e ligado a esquemas mentais de raciocínio. 

Essa é uma das consequencias de se conceber a linguagem como um meio transparente e 

neutro de representação da “realidade”. Uma das implicações da “virada linguística” é 

conceber o nosso conhecimento e compreensão do mundo social como necessariamente 

vinculados à própria forma como nomeamos esse mundo. Esse processo de nomeação não 

é um mero reflexo de uma realidade que existe lá fora; esse processo produz, constitui, 

forma a realidade. As categorias que usamos para definir e dividir o mundo social 

constituem verdadeiros sistemas que nos permitem ou impedem de pensar, ver e dizer 

certas coisas”. (SILVA, 2011, p. 256) 

 

Nosso receio naquela ocasião pode ser retratadado com o que aponta Oliveira (2007) 

todo o dinamismo da negociação de sentidos que se instala nas relações dos sujeitos com o mundo 

e com os estímulos que ele traz, negociação da qual resulta a tessitura dos modos próprios de 

ver/ler/ouvir o mundo, também em permanente mutação, é descartado em nome de uma idéia 

congelada num estado estático e imutável de um ser que se pretende eterno e universal. 

(OLIVEIRA, 2007, p.57) 

 

Assim, o que se buscou fornecer foi uma descrição que estivesse mais próxima dos 

sujeitos reais da pesquisa, pois os dados estatísticos do IBGE, embora importantes, não eram 

suficientes. Nessa busca por oferecer um retrato daquela realidade, foi necessário lançar mão 

de outros recursos, outras linguagens, para possibilitar a compreensão da complexidade da 

cidade de Recife.  

Foi através de algumas canções de Chico Science, da série de desenhos “Meninos de 

Recife” (1962), de Aberlado da Hora e de uma poesia com título homônimo deste artista, que 

a Cidade de Recife foi apresentada na nossa tese de Doutorado intitulada Formação do 

educomunicador: estudo de caso na Rede Coque Vive.  

Como descrever geograficamente a cidade, sua pontes, palafitas e mangues sem 

recorrer à canção Mateus Enter, de Chico Science? Como resgatar a obra “Homens e 

Caranguejos” de Josué de Castro (1967) sem extrair de “Antene-se” a sutileza com que Chico 

Science se apropriou da obra? Essas escolhas não foram feitas ao acaso, pois um dos desenhos 

da série “Meninos de Recife” ilustra a edição francesa do livro “Geographie de la faim”, obra 

de Josué de Castro.  

Esse som da periferia, misturando o mangue e as batidas do maracatu poderiam dar 

um novo corpo à investigação, deixando de lado o carater frio e impessoal que uma visão 

academicista exigiria.  

Escrever sobre os escritos dos outros (artigos, trabalhos de conclusão de cursos, 

dissertações sobre a Rede Coque Vive, escrita pelos membros da Rede Coque Vive), por mais 

que me parecesse familiar por se tratar de textos escritos em minha língua materna, constituiu 

para mim um outro desafio dessa viagem de volta ao meu país. Nas minhas leituras desse 

material, percebi que  aqueles membros da Rede Coque Vive pareciam ter conseguido 

“descobrir/ inventar novos modos de ver/ler/ouvir/sentir o mundo e os diferentes 



 

fazeres/saberes/valores e emoções que nele circulam e dialogam” (OLIVEIRA, 2007, p. 57) 

no seus cotidiano compartilhado na comunidade na qual as ações da RCV se situavam. Isso 

me fez perceber que apesar de estar abordando, tratando, falando e escrevendo sobre a Rede 

Coque Vive, eu não tinha “vivido a Rede Coque Vive”. Meus escritos nunca seriam os 

mesmos daqueles que tinham de fato compartilhando experiências únicas dentro e pela Rede 

Coque Vive. Eu falei da Rede, mas não vivi a Rede.  

 

2. Em busca da superação da cegueira epistemológica 

Oliveira e Sgarbi (2007) apontam que, enquanto Pais (2003 apud OLIVEIRA; 

SGARBI, 2007) adverte sobre o risco de um cotidiano “culturalmente cego” e de que a 

cegueira da normatização do cotidiano leve-o a sua própria alienação, ela defende que  

uma cegueira epistemológica, culturalmente desenvolvida pelos sujeitos sociais em virtude dos 

processos de socialização e dos saberes que nesses processos se tecem. Esta cegueira pode ser 

superada – desaprendida – a partir de processos cotidianos de desestabilização do já-sabido, que 

dariam origem tanto a novas possibilidades quanto a impossibilidades, derivadas de novas e 

diferentes cegueiras ou, ainda, de um impedimento à repetição. Ou seja, a partir do 

questionamento e da desnaturalização dos valores e saberes socialmente tecidos. (OLIVEIRA; 

SGARBI, 2007, p. 19) 

 

Assim, além de superar a cegueira epistemológica, é preciso possibilitar que as 

pesquisas aplicadas à educação se tornem experiências coletivas, emancipatórias e 

transformadoras para o pesquisador e sujeitos da pesquisa.  

 

Conclusão 

Buscamos com esse relato de superação, apontar como os saberes interculturais fazem 

parte da construção e transformação do sujeito pesquisador nos processos de mobilidade 

acadêmica Internacional.  

Os saberes sobre a cultura muitas vezes nos faz relançar novos olhares sobre a nossa 

própria cultura, olhá-la com olhos de viajante, que parte e que volta de uma longa viagem. 

Isso implicar apreender, reinterpretar e reestabeler novos contatos, com a abertura e 

flexibilidade para descobrir e interagir com o novo, refletindo sobre a nossa própria cultura e 

nova bagagem cultural que nos permite ver/ sentir/ falar a partir de novos ângulos.  

Por voltando à pergunta “quando dizer o que a quem?” quando esse “o que” um dia 

lhe foi familiar e agora lhe vem como novo, exigindo sua redescoberta.  
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INTRODUÇÃO 

É quase impossível negar que a globalização decorrente do avanço tecnológico e 

científico desde as últimas décadas tem diminuído as barreiras entre países com pouco ou 

nenhum contato. O tema internacionalização da educação é pertinente, tendo em vista que as 

fronteiras do conhecimento tornam-se, diariamente, mais estreitas, exigindo de instituições de 

formação superior políticas, pela entrada de seus professores e alunos, em um mundo 

globalizado, em que o compartilhamento cultural e epistemológico seja possível. 

Em matéria publicada pela Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPG), em 

outubro de 2014, o tema Internacionalização das universidades brasileiras e contratação de 

professores, relata medidas tomadas no país durante os primeiros anos da segunda década do 

atual século, para que o conhecimento produzido no Brasil fosse divulgado e potencializado 

dentro de Universidades em outros continentes. Da mesma forma, ter a oportunidade de 

estudar em outro país ou divulgar a produção de conhecimento nas universidades brasileiras 

para outra nação é sem dúvida uma das formas do país crescer cultural, tecnológica e 

cientificamente diante do cenário internacional (BRASIL, 2011).  

Neste contexto, tomamos a experiência desenvolvida no Estágio Sênior realizado, no 

Laboratório ICAR (Interações, Corpo, Aprendizagens e Representações) UMR 5191 - CNRS 

da Universidade Lumière – LYON 2, na cidade de Lyon, França, no período de out/2013 e 

set/2014, sob a colaboração do professor Dr. Jean- Claude Régnier, com apoio financeiro da 

CAPES, através do programa Ciências sem Fronteiras (CsF). Naquela ocasião foi 

desenvolvido o projeto de pesquisa intitulado: saberes estatísticos e práticas sociais - a 

normatividade estatística como produção cultural, cujo objetivo era discutir o saber 

estatístico como campo de produção de significações necessárias à produção de determinadas 

condutas. Nessa proposta, a linguagem como constitutiva do saber assumia um caráter 

normativo capaz de orientar modos de pensar e de agir (BELLO, 2014). O desenvolvimento 

desse projeto, sob a supervisão do professor Régnier, só foi possível pela aproximação e 

colaboração existente entre o Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS e os 

professores da Universidade de Lyon 2, através da linha de pesquisa Filosofias da Diferença. 

É por demais dizer que os resultados foram muito produtivos, no que se refere ao 

aperfeiçoamento e domínio da língua francesa, nas suas formas oral e escrita, a produção e 



 

publicação de artigos científicos com referencial teórico desenvolvido e a inserção 

internacional, através do contato junto a pesquisadores franceses e outros provenientes dos 

demais países da União Europeia (UE), como Alemanha, Grécia, Suecia, Espanha e Portugal. 

Nesse sentido,  o conjunto de experiências e estudos iniciados na França e projetados nos anos 

seguintes para diferentes países,  foram significativas e decisivas para, entre outras coisas: 1) 

divulgar as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-graduação 

em Educação da UFRGS e que se mostram de interesse da comunidade internacional; 2) 

Buscar a consolidação do processo de internacionalização pela produção de artigos e 

conferências em outras línguas para além do Francês como Inglês e espanhol; 3) trazer para o 

espaço do ensino e da extensão o trabalho realizado com fortes repercussões para os cursos de 

formação de professores de Matemática; 4) possibilitar um maior desenvolvimento 

profissional como pesquisador (BELLO, 2014) 

Efetivamente, estes foram alguns dos resultados. Entretanto, movimentos analíticos 

posteriores, em relação aos efeitos da nossa experiência de um ano de trabalho na França, 

fizeram perceber que aquilo tratou-se, para além das aprendizagens de uma cultura e de uma 

língua estrangeira, da apreensão de uma certa inteligibilidade para o que faz sentido pensar e 

enunciar desde toda uma outra forma de vida. Nessa esteira, é disso que se trata este texto: de 

iniciar uma discussão sobre os efeitos da Internacionalização para além da aprendizagem de 

uma língua estrangeira. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DE SENTIDOS 

A internacionalização da educação superior tem permitido aos estudantes brasileiros 

não apenas exporem e/ou conhecerem o que está sendo desenvolvido no país; mas também 

aos estrangeiros conhecerem o que vem sendo pesquisado e produzido no Brasil.  

Internacionalização parece tornou-se uma das palavras-chave para o progresso da ciência e 

educação no século XXI. Assim, a oferta de bolsas de mobilidade acadêmica em programas 

como: Licenciaturas internacionais, doutorado sanduíche no exterior, doutorado pleno e/ou 

doutorado em co-tutela; pós-doutorado ou estágio Sênior no exterior, para alunos, 

professores e pesquisadores brasileiros realizarem cursos de graduação e pós-graduação em 

universidades estrangeiras; bem como, a necessidade de se ter domínio de outras línguas são 

algumas das múltiplas ações que têm sido empregadas pelo governo federal para atuar em um 

mundo progressivamente mais internacional e globalizado. Nesse intuito, o Ministério da 

Educação (MEC) criou, por exemplo, os programas Ciências sem Fronteiras e Idiomas sem 

Fronteiras, para viabilizar essa internacionalização das universidades brasileiras (SOUSA, 

2017).  



 

Segundo Knight (apud RIO, 2017), a internacionalização é um processo pelo qual as 

dimensões culturais e internacionais são integradas ao ensino, pesquisa e serviços oferecidos 

por uma instituição de ensino superior. Nesse sentido, a internacionalização envolve o contato 

de culturas diferentes, sugerindo a compreensão de um outro, que pensa diferente, mas que 

pode ajudar a desenvolver determinada pesquisa em virtude de seu plano cultural ser diferente 

da instituição de um dado país (RIO, 2017). Nesse contato, as fortes aproximações do Brasil 

com Portugal e a Espanha, e as ainda tímidas relações com os Estados Unidos e a Inglaterra, 

cederam lugar a contatos com países como a França, Alemanha, Canadá, Itália com a 

respectiva possibilidade de se aprender uma língua que preparasse os estudantes para sua 

inserção nesses países. Dentro desse espaço de alternâncias, a língua Inglesa destaca-se como 

idioma internacional de comunicação entre diversas universidades, organizações econômicas 

e educacionais, a qual perpassa por diferentes culturas e, diversas vezes, as unifica quanto à 

cooperação de trabalhos desenvolvidos colaborativamente por tais Instituições (RIO, 2017) 

Inequivocamente, consideramos primordial que os estudantes sejam capacitados 

linguisticamente para poderem atuar tanto na vida cotidiana, quando na vida acadêmica) em 

um país estrangeiro; porém, essa atuação vai muito além de um processo de comunicação.  O 

Antropólogo Edward Sapir, por exemplo, pôs em relação língua e cultura, propondo certo 

“relativismo linguístico”, no qual se concebe a linguagem como um elemento organizador da 

experiência e do pensamento.  

Nos anos 1990 a interculturalidade desponta como uma abordagem para a cultura no 

ensino e aprendizagem de línguas, considerando que as diferentes culturas se relacionam, 

gerando oportunidades para encontros e trocas, entendimentos e reconhecimentos mútuos, em 

um processo baseado na comparação e no relativismo cultural, buscando desenvolver a 

competência intercultural e comunicativa e capacitar o aprendiz para ser um mediador de 

ambas as culturas. O interculturalismo encoraja o diálogo entre grupos, ajuda a prevenir 

divisões étnicas, religiosas, linguísticas e culturais. Acredita-se que esse papel de mediador 

não é exclusivo de quem tem a competência de nativo. O falante intercultural possui 

competência comunicativa intercultural e linguística.  

No entanto, o conceito de transculturalidade parece ser o mais apropriado, pois as 

culturas não são homogêneas e sim caracterizadas pela mistura, pela constituição híbrida. As 

culturas tendem a ser um elemento interno das outras. Os estilos de vida vão além das 

fronteiras das culturas nacionais e são encontrados da mesma forma em outras culturas. As 

novas formas de interconexão são consequência do processo de migração, dos sistema de 

comunicação material e imaterial mundial e das interdependências e dependências 

econômicas. Nesse contexto, tem sido predominante pensar também que as linguas e as 



 

linguagens vão muito além do que meramente transportar os significados junto às palavras, 

gestos, signos. Junto aos estilos de vida constituem-se também os estilos de pensamento. 

A pragmática pós-virada liguística, por exemplo, parte do pressuposto que falar uma 

língua é parte de uma atividade, de uma forma de vida (WITTGENSTEIN, 2014, p. 23); falar 

é uma atividade guiada por regras nas quais questões não linguísticas estão também 

relacionadas; seguir uma regra é parte de nossas práticas sob certas condições. Práticas são 

como jogos que conduzem o que pode ser dito e os sentidos que podem ser produzidos. Neste 

ponto de vista as atividades humanas, o mundo da cultura, não é mais um sistema de 

estruturas, mas o resultado variável de intercâmbios entre diferentes atividades. Para 

Wittgenstein, a prática é uma prioridade concebida em relação às nossas ações, formas de 

vida e, certamente, aos nossos acordos linguísticos (BLOOR, 2011). Para Theodore Schatzki, 

dentro do movimento conhecido como Practice turn, práticas são, antes de mais nada, nexos 

organizados de atividades; conjuntos abertos de ditos e feitos organizados por entendimentos, 

regras, e principalmente, teleoafetividades (SCHATZKI, 1996). Nesse enredo teórico a 

produção simbólica – a produção de significado – está conectada às finalidades dessa 

produção. Além disso, a linguagem não é mais um agente que condiziria o processo cognitivo 

apenas como um processo de formulação conceitual da ordem da significação; mas, como um 

jogo que, ao movimentar o uso das palavras sob certas regras, instituiria sentidos que devem 

ser dados às coisas, às palavras, às enunciações. Assim, o significado afasta-se de um sentido 

meramente estrutural de transferencia, por exemplo, de uma estutura lignugistica para outra 

(como quando traduzimos uma sentença de uma língua para outra); para assumir um caráter 

performativo da produção de sentidos, num jogo simbólico que depende muito mais do 

conjunto de encenações sociais e culturais permissíveis num dado contexto do que 

propriamente a competência linguísitco-comunicativa dos sujeitos.  

Durante o trabalho de pesquisa sobre o caráter normativo dos saberes estatísiticos que 

desenvolvimeos na França, utilizamos muito o referencial teórico advindo do pós-

estruturalismo francês, particularmente dos trabalhos de Michel Foucault e o conceito em 

francês de “Gouvernement”. Ficou evidente que o significado e os sentidos dessa palavra 

estava muito menos vinculado ao que podia se traduzir como governo em português – 

enquanto significado - e muito mais com o que numa sociedade como a francesa praticava-se 

como moral e disciplina; isto é, o que faz sentido dizer está em relação com o que faz sentido 

praticar. A mesma coisa para o que se pode dizer sobre moral das e nas condutas - os seus 

sentidos possíveis conectavam-se não apenas com questões de ordem valorativas, mas 

também de intensidade, de força. Certamente, essas percepções de sentidos possíveis não 

apenas diziam respeito ao que podia ser enunciado no plano da produção teórica, mas também 



 

aos diversos âmbitos do cotidiano, das relações interpessoais: a traductibilidade e o uso de um 

jargão, por exemplo, estava circunscrito não apenas por uma transposição de tipo semântico - 

isto quer dizer …; mas também pelo efeito, impacto que se quer produzir no outro e pelas 

suas práticas – essa era a principal regra de uso. Na discussão dos  questionários e roteiros de 

entrevistas a serem utilizados por colegas brasileiros em suas pesquisas junto aos estudantes 

da universidade de Lyon, percebiamos o quanto – embora traduzível - não fazia sentido 

perguntar dado o estilo e as formas de vida desses jovens.  

 

CONSIDERAÇÕES (NÃO TÃO) FINAIS 

As relações entre Internacionalização e mudanças culturais são pouco tratadas quando 

se analisa ou se pensa nesse processo no âmbito da educação superior. A excessiva 

preocupação com a divulgação e intercâmbio científico nos faz esquecer, por vezes, como o 

processo de internacionalização pode ser propulsor de transformações culturais e sociais 

importantes. Aprender uma cultura, não é apenas aprender outras linguagens, mas também 

estilos de vida. É se apropriar de outras formas de produzir realidades e perspectivas de vida. 

Os efeitos decorrentes da inserção de jovens estudantes do Ensino Superior em realidades 

estrangeiras, através do programa Ciências sem fronteiras, precisam se rmelhor avaliadas, 

discutidas e estudadas e ir muito além da constatação de uma emergência e presença brasileira 

significativa no cenário científico internacional. É preciso começar a refletir sobre o quanto 

essas aprendizagens impactam nas nossas instituições provocando formas outras de pensar e 

produzir condutas, posturas, práticas em nosso país. 
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