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Resumen 
Este estudio se preocupa en saber con mayor detalle cómo los profesores brasileños 
que han tenido experiencias como docentes en países de África (Angoal e 
Mozanbique), tienen estas prácticas. Nos sabe cómo esta asociación tuvo lugar y que 
esta práctica ha sido importante para los profesores brasileños. Se trata de una 
investigación cualitativa que cuestionaba cuatro profesores brasileños con una 
importante experiencia en las universidades de los países africanos. El objetivo es 
entender cómo esta experiencia fue significativa, desafíos y tensiones experiencia 
posible. La razón principal que llevó a los Profesores universitarios brasileños a aceptar 
este tipo de prácticas, fue la formación continua de los docentes, la educación superior 
de los países africanos que participan en la enseñanza en cursos de pregrado. 

Resumo 
O presente estudo preocupa-se em conhecer em maior profundidade como os 
professores brasileiros que tem tido experiências como docentes em países da África 
(Angola e Moçambique), exercem estas práticas. Importa-nos saber como ocorreu esta 
parceria e em que, esta prática tem sido significativa para os docentes brasileiros. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que questionou quatro docentes brasileiros com 
significativa experiência nas universidades de países africanos. O objetivo é 
compreender o quanto esta experiência foi significativa, os desafios e possíveis 
tensões da experiência. O motivo principal que levou os profesores universitarios 
brasileiros a aceitar tais práticas, foi a formação continuada dos profesores da 
Educação Superior de países africanos, que exercem a docência nos cursos de 
graduação. 

Introduçao 
O processo de internacionalização da Educação Superior traz estudantes de outros 
lugar para estudar no Brasil, como também leva estudantes brasileiros para cursar a 
graduação fora do Brasil. 
No entanto, temos percebido uma outra forma de internacionalização através da 
mobilidade de docentes brasileiros convidados para exercer a docência na educação 
superior de países africanos, especialmente nos países de língua portuguesa. 
O objetivo deste estudo quer compreender se esta experiência foi significativa, seus 
desafios e possíveis tensões. Preocupa-nos conhecer em profundidade como ocorreu 
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esta experiencia docente em países africanos. Importa-nos saber se esta prática foi 
significativa para os docentes brasileiros. Interessou-nos por que estes docentes 
aceitaram uma experiencia tão distinta.  
A partir dos dados informados , este trabalho apresenta como problema de pesquisa 
saber como se dá o profissionalismo docente nos países africanos, tensões, confitos e 
situações significativas da experiência? 

Profissionalismo docente na Internacionalização da Educação Superior 
O processo de globalização em que estamos submetidos atinge nossas vidas como um 
todo e também a profissão do professor. Novas exigencia são postas e o professor 
precisa resignificar sua prática e as solicitações impostas pela sociedade global.  
Nesse conjunto de interações produzidos pela globalização a internacionalização que é 
um nicho importante da globalização, tem transformado o mundo da educação 
superior (Knight, 2004, p.5) 
A Conferência Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, (Paris,1998), em seu 
preâmbulo Missões e Funções da Educação Superior, no Art. 15, sobre o “Compartilhar 
conhecimentos teóricos e práticos entre países e continentes” apoia a mobilidade dos 
docentes com solidariedade entre instituições de todo o mundo. 
Interessa-nos compreender a imersão dos docentes brasileiros na docência das 
instituições superiores africanas dos países de língua portuguesa, parece incorporar-se 
nas exigência acima citadas pela UNESCO e determinantes dos parâmetros da 
Educação Superior que está contido nos processo de internacionalização. 

Metodología 
O objetivo geral quer compreender os desafios e possíveis tensões da experiência. os 
objetivos específicos buscam conhecer em profundidade esta experiências docente em 
países da África; Saber em que esta prática tem sido significativa para os docentes 
brasileiros. Interessou-nos saber por que estes docentes aceitaram uma experiência 
tão distinta. Entender quais aprendizagens pessoais e profissionais ocorreram. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que convidou quatro docentes que responderam 
os questionário com perguntas abertas, enviados por correio eletrônico.  
Os sujeitos da pesquisa foram uma professora da Universidade de São Paulo –USP, 
uma professora de um Programa de Mestrado da Universidade do Alto Vale do Rio do 
Peixe –UNIARP, um profesor e uma professora que exercem a docência universitaria 
na Bahia. 

Resultados 
Impactos no Profissionalismo Docente 
Um dos aspectos mencionados pelos sujeitos da pesquisa em relação aos impactos 
profissionais foi a relação professor-aluno. Uma das professoras disse que ficava 
surpresa, no início, com o gesto dos alunos, que se levantavam quando eu dirigia a 
palavra a eles, o que era chamado de “respeito pela professora”. Fui logo conversando 
sobre a ideia de respeito, que se expressa de muitos jeitos.  
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No contexto geral da universidade, assim como em outros níveis educacionais a 
presença forte da hierarquia nas relações tanto entre professores quanto entre esses e 
os alunos, é percebida. A figura do professor ainda ocupa um lugar “elevado” nas 
relações.  
Os aspectos didáticos foram sendo construídos pouco a pouco, uma vez que três 
docentes pesquisados tem uma prática mais construtivista e sócio interacionista, 
visando a construção do conhecimento e os angolanos por exemplo, não imaginavam 
ser possível esta forma de relação professor-aluno.  
Uma das professoras disse que os angolanos tem outro ritmo para aprender e que o 
processo de ensino e aprendizagem é muito diferente, pois há que investir muito no 
ensino básico e secundário, pois os alunos chegam ao ensino superior com muitas 
lacunas, o que de algum modo prejudica o ritmo a que estamos habituados para 
ensinar, para aprender e que os alunos aprendam a aprender por si. 
Partilhar saberes entre os docentes, trabalhar em conjunto, ensinar e aprender ao 
mesmo tempo foi um exercício muito rico de debate, uma oportunidade de aproximar 
da cultura e da escola moçambicana, partilhávamos a orientação dos mestrandos com 
professores doutores moçambicanos, alguns deles formados na PUC-SP (Professora 
Moçambique). O conceito saberes, significa saber fazer, saberes e habilidades que os 
professores mobilizam em sala de aula para construir a docência. O saber é deslocado 
de outras dimensões sociais para a prática do professor. (TARDIF, 2005) 
Colonizar os estudantes africanos não foi a intenção dos professores, porém esta não 
foi uma tarefa fácil e foi uma preocupação constante, por parte dos sujeitos. Uma das 
professoras disse que não queria impor nosso conhecimento aos angolanos, mesmo 
assim isso aconteceu, pois levaria muito tempo para conhecer a realidade, seus 
educadores de renome e já estava iniciando as aulas. Está preocupação mostra a 
preocupação da professora com sua profissionalidade, pois ao privilegiar um 
procedimento, estamos assumindo uma teoria de ensino e aprendizagem. (Tardif, 
2005 ) 
Em relação a infraestrutura, os países pós-guerra da independência lutam para 
reconstruir seus países e ainda enfrentam inúmeros problemas sociais, econômicos e 
culturais e a infraestrutura é precária. Energia elétrica em muitos casos ocorre através 
de geradores privados, saneamento básico mínimo. Dificuldades para encontrar água 
potável. Sendo assim, nem todos os docentes que aceitam a imersão em países como 
Moçambique e Angola sabem exatamente o que vão encontrar. Uma das professoras 
disse que foi um desafio trabalhar sem a possibilidade de bibliotecas na instituição e 
internet para pesquisa e buscas. 
O aspecto de abrir-se para aceitar o outro foi uma tarefa importante para os docentes 
e o professor questionado disse que exercitou seu aprimoramento da empatia ou 
capacidade de colocar-se no lugar do outro, especialmente quando o outro apresente 
enormes lacunas. Porém este processo ocorre de forma interessante quando se 
compreende o momento sócio histórico em que os estudantes estão submetidos. 
Em relação aos impactos pessoais, os sujeitos são unânimes em dizer que ampliaram 
suas vidas no âmbito pessoal. 
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Um aspecto social que impactou os professores foi a pobreza, miséria, revelada nas 
ruas esburacadas, nas “casas de caniço”, na sujeira dos panos estendidos por 
mulheres, com todo tipo de mercadoria (carvão, laranjas, esmaltes, peixes, pães, 
soutiens), muito lixo, Malária, sem energia a noite e sem internet fora do hotel, com 
imagens deixadas pela guerra em muitos momentos, bicharada espalhados nas casas e 
centro da capital moçambicana e cidades angolanas. 
Outro professor disse sabiamente que compreender o processo sócio histórico a que os 
estudantes foram submetidos tem-me ajudado a mediar o processo de ensino e 
aprendizagem. 
O sentimento altruísta de quem aceita uma experiência no espaço africano está 
sempre presente. Os sujeitos apresentam este aspecto de alguma forma ou em algum 
momento da sua fala na pesquisa. Uma das professoras diz que como vim por querer e 
não por necessidade encarei tudo como uma missão que talvez tivesse de concluir na 
minha vida. 
O impacto cultural foi um desafio a medida em que os docentes tiveram que partir de 
um “lugar” antes não pensado, pois tive que entender outra cultura para depois 
entender por que caminho deveria seguir na formação dos estudantes.  
O racismo que conhecemos, parece não chegar até os espaços africanos e aos 
estudantes que não saem do seu contexto local. Uma das professoras relata um fato 
que chamou sua atenção em uma das aulas, pois ao ler um trecho do livro de Paulo 
Freire, em que o autor fala sobre o racismo existente no Brasil, e sobre as dores de ser 
negro no Brasil, os estudantes riram muito, acharam engraçado e eu olhei para a 
turma pensando: - Se eles não saíram da Angola talvez não imaginem do que estamos 
falando! 
Nos aspectos relacionados as possíveis tensões ocorridas a professora que teve sua 
experiência em Moçambique disse que no que diz respeito à nossa participação no 
trabalho, havia, como em toda instituição de ensino superior, divergências em relação 
a aspectos do trabalho, mas tivemos a sorte de constituir uma equipe que soube 
superar essas divergências e empenhar-se num trabalho coletivo em torno de objetivos 
comuns. 
Os questionados acreditam que as razões do interesse das instituições africanas no 
trabalho de docentes estrangeiros atualmente se deve ao desejo de expansão de 
relações de todos os tipos, nesse mundo globalizado em que vivemos, com todas as 
suas contradições.  
Outra professora considera que o motivo do interesse nos docentes brasileiros se dá 
pela falta de docentes qualificados no país. Diz que os professores doutores, que são 
poucos, estão admitidos pelas universidades públicas e assim as demais instituições 
acabam contratando poucos docentes Mestres e na sua maioria apenas Graduados. O 
contexto educacional africano tem a necessidade de formação stricto sensu. 
Sobre o que foi significativo nesta experiência uma das professoras entrevistadas disse 
que tendemos a chamar de “internacionais” os que são apenas “estrangeiros” e 
tratamos como estrangeiros os que possuem uma cultura diferente, que estranhamos e 
tendemos a desvalorizar. E contribui ainda dizendo que a democracia é exatamente a 
convivência na diversidade. E isso é muito difícil! 
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Conclusiones 
O estudo mostra que a profissionalização docente universitária tem conquistado 
muitos desafíos a partir da internacionalização da Educação Superior. Esta experiência 
foi significativa. Os docentes aceitaram a experiência por acreditarem na importância 
para sua profissão. Os impactos profissionais foram a diferença na relação professor-
aluno. Os estudantes ainda acreditam que os professores irão transmitir os seus 
conhecimento para eles. Com a chegada dos profesores brasileiros, foi necessário 
trabalhar sobre esta concepção .Nos países africanos pesquisados existe uma 
fragilidade na formação docente o que reforça a hierarquia. Conhecer outra cultura foi 
um desafíos gratificante e conhecer os problemas sociais foi uma experiência de vida. 
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