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RESUMO
O presente estudo intitulado políticas públicas de mobilidade acadêmica internacional:
um estudo exploratório do dia a dia do aluno brasileiro na cidade de Lyon-França
apresenta, como ponto de partida, dois questionamentos: Como se constituem as
políticas públicas de mobilidade acadêmica no contexto da internacionalização da
Educação Superior em que se confundem processos de mobilidade acadêmica e
migração estudantil? E como estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica têm
lidado com esse processo em uma universidade francesa? Trata-se de um estudo
exploratório que reúne pesquisa bibliográfica, resultados de pesquisas quantitativa,
qualitativa e documentária que auxiliaram nas descobertas dos principais óbices entre a
mobilidade acadêmica internacional e o desenvolvimento formativo do aluno brasileiro
na cidade de Lyon, França. Aponta como resposta o campo dos conceitos e sentidos ao
tratar do significado do termo mobilidade como deslocamentos migratórios e estudantil
sob a égide da mundialização/globalização; e para o campo das representações, quando
a mobilidade é tratada como um instrumento de políticas públicas, criada no ambiente
macro, regulamentada e aplicada no ambiente meso, e vivenciada nas relações do dia-adia pelos estudantes no ambiente microssociológico.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Superior; Mobilidade Acadêmica;
Choque-Cultural; Interculturalidade
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RESUMÉ
Cette étude intitulée est Politiques publiques mobilité académique internationale: une
étude exploratoire de la vie quotidienne de l'étudiant brésilien dans la ville de Lyon, en
France. Présente, comme point de départ, deux questions: Comment se constituent les
politiques publiques de la mobilité académique dans le contexte de l'internationalisation
de l'enseignement supérieur dans lequel se fusionnent la mobilité des étudiants et des
processus de la migration universitaire?et comment des étudiants brésiliens en mobilité
académique se sont inscrits dans ce processus dans une université Française? . Il s'agit
d'une étude exploratoire qui rassemble la recherche bibliographique, des résultats de
recherches quantitatives, qualitatives et documentaires qui ont contribué à la découverte
des principaux obstacles entre la mobilité académique internationale et le
développement formatif de l'étudiant brésilien dans la ville de Lyon, en France.Pour
répondre, nous avons mis l’accent sur le champ des concepts et des sens dans le
traitement de la signification de la mobilité tels que les déplacements migratoires et
ceux des étudiants sous l'égide de la mondialisation / globalisation; et sur le champ des
représentations, lorsque la mobilité est traitée comme un instrument de politiques
publiques, créé dans l'environnement macro, réglementé et appliqué dans un
environnement méso et vécu dans les relations quotidiennes par les étudiants dans un
environnement microsociologique
Mots-clés: Enseignement supérieur; Politiques publiques, Mobilité académique; Choc
culturel; Interculturalité
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ABSTRACT
This study is entitledPublic policies of international academic mobility: an exploratory
study on the everyday life of Brazilian students in the city of Lyon, France. It presents,
as a starting point, two questions: How public policies of academic mobilityare
comprised in the context of the internationalization of higher education that merge
processes of student academic mobility and migration? and how Brazilian students in
academic mobility have dealt with this process in a French university? This is an
exploratory study that gathers literature, quantitative, qualitative and
documentary research results that helped in the discovery of the main obstacles between
the international academic mobility and the educational development of the Brazilian
student in the city of Lyon, France.It points in response the field of concepts when deal
with the meaning of the term mobility as migratory and student displacements under the
aegis of globalization; and the field of representations, when mobility is treated as an
instrument of public policy, created in the macro environment, regulated and applied in
meso environment, and experienced in everyday relationships by students in the
sociological micro environment.
Keywords: Higher Education; Public Policy, Academic Mobility; Cultural Shock;
interculturalism.
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INTRODUÇÃO
Nossa investigação está centrada no estudo da mobilidade acadêmica
internacional e o que significa esse deslocamento na vida de estudantes brasileiros que
estudam no estrangeiro e, em especial, dos brasileiros que estudam na cidade de Lyon,
França. A investigação se insere no quadro de estudos das políticas públicas de apoio
aos processos de internacionalização do Ensino Superior e nos levou a conhecer três
aspectos distintos da mobilidade acadêmica internacional: o aspecto macro, quanto às
políticas; o aspecto meso, quanto às instituições envolvidas e o aspecto micro, quanto
aos brasileiros em mobilidade.
Ao tomarmos as relações interculturais como uma realidade social e a
mobilidade acadêmica internacional como um fato social total, temos a sua
compreensão numa sociedade localizada no tempo e no espaço, segundo Marcel Mauss
(1875-1950). Ao optarmos por esse recorte, a temática nos conduziu a questões do tipo:
por que estudar em Lyon, França? Qual o impacto intercultural sofrido? Como foi o
processo de adaptação em uma cidade onde a maioria dos serviços públicos é
automatizada? Como é viver em uma cidade extremamente tradicional e ao mesmo
tempo ícone do desenvolvimento técnico e científico? Como os estudantes em
mobilidade estabelecem relações com as pessoas do lugar e com as instituições? Quais
as dificuldades e facilidades encontradas no desenvolvimento do plano proposto de
trabalho? Quais as dificuldades com o uso da língua estrangeira e com a interação
dentro e fora da academia? São estas questões que podem nos orientar e tornar visíveis
aspectos da mobilidade acadêmica internacional pouco comentados no âmbito da
universidade brasileira e muito menos pelas agências de fomento e sujeitos responsáveis
pelas políticas públicas de mobilidade acadêmica internacional no Brasil.
O presente estudo aborda, portanto, a mobilidade acadêmica internacional e,
mais especificamente, as competências desenvolvidas por estudantes brasileiros para
lidar com o dia a dia na cidade francesa de Lyon. Esta é uma temática importante
quando observatórios da vida de estudante de vários países registram uma alteração
positiva no número de entradas e saídas de estudantes em seus territórios nos últimos
dez anos. São estudantes de graduação e pós-graduação que buscam vivenciar
experiências acadêmicas no exterior e acreditam, em sua grande maioria, em uma
melhor formação universitária.
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Nesse mesmo período, o Ministério de Educação e Cultura brasileiro, por
intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, mudou as
diretrizes dos intercâmbios internacionais para possibilitar o acesso de um número cada
vez maior de estudantes e pesquisadores em programas universitários em outros países.
E isso importou mais aporte financeiro, criação de infraestrutura universitária,
envolvimento diplomático e os elementos necessários para o desenvolvimento de uma
cultura de mobilidade acadêmica como a existente nos países da América do Norte
disseminada nas décadas de setenta/oitenta do século passado e na Europa ocidental
depois do tratado de Bolonha em 1999, portanto, acerca de 15 anos.
Os aportes financeiros, em sua grande parte, são transformados em bolsas de
estudos que viabilizam a estada dos estudantes fora do País pelo tempo necessário para
atender às diversas finalidades e projetos dos núcleos de graduação e pós-graduação,
que podem significar um estágio de doutoramento ou sua formação completa.
A estrutura universitária necessária à mobilidade envolve desde a criação da
assessoria internacional, responsável por estabelecer convênios e contratos com outras
Universidades, lançamentos de editais e seleção dos alunos que irão estudar no
estrangeiro até o reconhecimento e validação dos diplomas e históricos escolares. Esse
processo não é fácil e cada instituição universitária, no gozo de sua autonomia, decide
de forma conveniente. Em sua maioria opta em considerar a macrossituação e
homogeneizar as grandes diferenças da microssituação.
O envolvimento diplomático é estratégico neste processo na medida em que são
estabelecidas facilidades para o acesso ao visto de ingresso de estudantes, acesso
priorizado aos órgãos de vigilância sanitária, regularização e legalidade do estudante
estrangeiro no país de destino. Os acordos diplomáticos garantem celeridade e reduzem
o processo burocrático e demorado na análise e deferimento dos pedidos de visto.
Em tese, todos esses elementos reunidos (aportes financeiros, estrutura
universitária e envolvimento diplomático) quando bem sincronizados, impulsionam e
dinamizam o intercâmbio estudantil. No entanto, a mobilidade é apenas parte visível do
imenso iceberg representativo do macrossistema social, econômico e político do mundo
globalizado, sistematizado pelos princípios neoliberais que regem organizações,
princípios jurídicos, instituições e que circundam o processo de internacionalização do
Ensino Superior.
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A Figura1, a seguir, ilustra bem esse arcabouço neoliberal:
Figura 1 - Arcabouço neoliberal

Mobilidade Acadêmica

Internacionalização da Educação Superior

Competição - Cooperação

Inovação - estratégia de mercado - Afirmação
da hegemonia técnico-científica

Mundialização - Globalização

Fonte: Criado pelo autor. 2014.

A base da Figura 1 representa os antagonismos teóricos entre o processo de
mundialização e de globalização. Ao mesmo tempo, o corpo representa as forças
produtivas da sociedade e reúne as estruturas econômicas que se utilizam da capacidade
criativa para inovar, desenvolver e implementar bens e serviços; ora essas forças
competem entre si para garantir hegemonia científica e tecnológica para o âmbito
institucional, organizacional e regional, ora essas forças trabalham juntas em espaços de
conhecimento, como os espaços de pertinência, por exemplo, que reúnem grupos de
pesquisa, laboratórios e produções científicas de vários países para resolver problemas
de toda ordem e encontrar soluções de males que afligem a muitos, como é o caso da
baiana da cidade de Paulo Afonso que mora na cidade de Lyon há 18 meses e integra o
laboratório de estudos sobre a hepatite viral, que é um sério problema de saúde pública
não só no Brasil, mas em todo o mundo.
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[...] fiz o doutorado em Biologia na Universidade Federal da Bahia e
atualmente integro o grupo de pesquisas dessa Universidade no
Hospital das Clínicas em Salvador (BA) e em um laboratório que
desenvolve pesquisas na cidade de Lyon-FR. Estou há 18 meses nesse
grupo e desenvolvo juntamente com ele (grupo de pesquisa)
investigações sobre hepatite viral (Trabalho de campo 2013,
Entrevistada 08).

Sustentado por essas forças, que em momentos competem e em outros cooperam entre
si, o processo de internacionalização do Ensino Superior vai possibilitando a criação de
alianças estratégicas em diversas áreas do conhecimento e promovendo o
desenvolvimento técnico, econômico e científico de várias nações, por meio de trocas
de saberes e experiências adquiridas por alunos nos intercâmbios estudantis.
As pesquisas produzidas nos últimos quinze anos sobre mobilidade acadêmica
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.
Cada uma dessas áreas do conhecimento apresenta, a seu modo, a complexidade
da mobilidade acadêmica internacional em todo o mundo, produzindo um entendimento
próprio desse fenômeno, distinguindo-o de outro: a migração de estudantes, que até
então era considerado de característica igual. Essa é uma problemática que tem se
tornado central, como pauta de discussão, inclusive para centros de pesquisa que têm
observado o aumento no fluxo estudantil em seus países na última década. Esses
estudantes (de graduação e de pós-graduação) e pesquisadores buscam vivenciar
experiências, acadêmica e cultural, no exterior, com o objetivo, em sua grande maioria,
em melhorar seu currículo tendo em vista sua formação profissional.
Pari passu, no Brasil, o Ministério de Educação e Cultura e o Ministério de
Ciênica e Tecnologia com o incremento de aporte financeiro, melhoria na infraestrutura
universitária, bem como um maior suporte da diplomacia nacional têm tornado possível
um maior acesso a estudantes e pesquisadores, em programas de graduação ou pósgraduação, a se lançarem em intercâmbios universitários internacionais. Esses
investimentos têm sido possíveis pela ação direta da Capes e do CNPq. O trabalho
conjunto destas instituições mudou as diretrizes dos intercâmbios internacionais para
estabelecer os elementos necessários ao desenvolvimento da cultura de mobilidade
acadêmica inerente ao processo de internacionalização da Educação Superior.
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O objeto e objetivos do presente estudo sinalizam para o universo das políticas
públicas de mobilidade acadêmica, no cenário da internacionalização do Ensino
Superior. O enfoque dado por esse trabalho de tese se restringe ao estudo das políticas
desenvolvidas pelo Brasil, como país de origem, e pela França, como país de destino
dos estudantes de pós-graduação e pesquisadores brasileiros em mobilidade acadêmica
internacional. Em destaque, os estudantes que desenvolvem suas atividades acadêmicas
na cidade francesa de Lyon.
Mas o que é esse movimento? O que ele significa para as ciências? O que há de
diferente no fluxo de estudantes entre países de hoje em dia e o fluxo de estudantes de
50 a 80 anos atrás? Em que as características da migração de estudantes não se aplicam
à mobilidade acadêmica internacional? Nos propomos a responder a essas questões no
decorrer dos capítulos da primeira parte desta tese.
Essas questões remetem a princípios que precisam ser estudados amiúde para
oferecer uma maior margem de acertos ao serem respondidas, como por exemplo:
conhecer e aplicar o conceito de prática como ação e reação; conhecer e aplicar os
princípios do interacionismo às causas e consequências de conflitos relacionados ao
modo de ser e agir dos estudantes brasileiros nos contextos acadêmico e extraacadêmico na cidade francesa de Lyon, a fim de perceber, em uma escala temporal, os
comportamentos gerados com o choque cutltural e o processo de adaptação.
A partir desse ponto axial, apresentamos a hipótese de que a mobilidade
acadêmica internacional não se caracteriza como uma forma de migração de estudantes
estrangeiros, mas como um fenômeno contemporâneo resultante do processo
sistemático e regulado de internacionalização do Ensino Superior, e que não se
enquadra no corpo teórico conceitual de migração de estudantes. Muito pelo contrário:
com base em seis proposições, consideramos que se trata de um fenômeno
contemporâneo, embora com antecedentes históricos desde a origem da universidade.
Uma vez desmistificada a interpretação do fenômeno do fluxo do estudante em
mobilidade caracterizado como migração de estudantes, apresentamos uma segunda
hipótese de que as políticas públicas de mobilidade acadêmica sistematizam e regulam a
dinamização do processo de interação entre instituições de Educação Superior
estrangeiras com reduzido número de "fuga de cérebros” na medida em que controlam a
possibilidade de permanência definitiva do estudante em mobilidade nos países de
destino.
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Além das hipóteses já apresentadas, consideramos ainda, a hipótese de que o
choque cultural constitui importante processo formativo na vida do estudante em
mobilidade acadêmica internacional e as políticas internas da instituição que o recebe
são elementos importantes para favorecer a interação social dentro e fora da academia,
contribuindo para a assimilação cultural e um melhor desempenho do estudante. Por
isso, consideramos a necessidade de permanência mínima de um ano dos estudantes no
país de língua materna e cultura diferentes da brasileira para que se alcancem os
objetivos da mobilidade acadêmica internacional e explicitamos, com base no estudo de
campo realizado na cidade universitária de Lyon, França, no ano de 2013, o porquê
dessa necessidade.
O conjunto dessas três hipóteses tem origem na inquietação inicial desse
pesquisador em saber: Como se concretizam as políticas públicas de mobilidade
acadêmica no contexto da internacionalização da Educação Superior em que se
confundem processos de mobilidade acadêmica e migração estudantil e como estudantes
brasileiros, em mobilidade acadêmica, têm lidado com esse processo em uma
universidade francesa?
Essa inquietação nos levou a planejar o percurso da pesquisa cujo objetivo maior
é analisar as distinções entre mobilidade acadêmica e migração de estudantes no cenário
da internacionalização da Educação Superior e das políticas públicas pertinentes ao
tema, tomando como referência empírica as estratégias no âmbito cultural, social,
tecnológico e linguístico desenvolvidas por estudantes brasileiros para lidar com
práticas de mobilidade acadêmica em uma universidade francesa.
Esse objetivo maior ou geral abriu três frentes distintas, ricas em especificidades,
mas intercaladas entre si, que proporcionaram uma visão não apenas panorâmica, mas
pormenorizada do que venha a ser uma política de mobilidade nas dimensões: que
denominamos de dimensão macro e dimensão meso e o que se passa e como vive o
estudante brasileiro em mobilidade acadêmica em um país de língua e aspectos culturais
diferentes do seu, em outra extremidade que denominamos de dimensão micro.
O levantamento dessas dimensões, suas características e funcionamento nos
levaram a quatro metas de trabalho definidas nos objetivos específicos: (I) caracterizar
como se constituem as políticas públicas de mobilidade estudantil no Brasil e na França
no contexto da internacionalização do Ensino Superior; (II) caracterizar e diferenciar
migração de estudantes e mobilidade acadêmica internacional; (III) apreender como as
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universidades francesas atuam frente à recepção de estudantes em processo de
mobilidade acadêmica; e (IV) identificar como as relações estabelecidas dentro e fora da
universidade dependem do desempenho dos estudantes nos âmbitos cultural, social,
tecnológico e linguístico.
Os dois primeiros objetivos específicos fundamentaram o estado da arte presente
na primeira parte desta tese e os dois últimos deram o embasamento teórico e
instrumental para a metodologia utilizada como podem ser observadas nas partes dois e
três desta tese.
O Quadro 1, a seguir, apresenta os níveis de análise da presente investigação. No
nível macro são apresentadas as discussões conceituais; no nível meso como as políticas
públicas de mobilidade acadêmica são operacionalizadas no âmbito das instituições de
origem e de destino; e no nível micro a prática etnográfica e o choque intercultural dos
estudantes brasileiros em mobilidade na cidade de Lyon, França.
Na construção e análise do nível micro foi levado em consideração os estudos
etnometodológicos desenvolvidos por Garfinkel (1984) e reunidos em cinco conceitos
chave por Coulon (2005) que podem ser observados na terceira linha do Quadro 1 níveis de análise - a partir da prática: o dia a dia do estudante em Lyon, até a noção de
membro: sentimento de pertencimento.
Quadro 1 - Níveis de análise.
Níveis de análise
Internacionalização do Ensino Superior

Macro
Discussão conceitual

Migração x Mobilidade Internacional
Alianças estratégicas
Políticas Institucionais

Meso
Estrutura institucional

Políticas acadêmicas
Prática: o dia a dia do estudante em Lyon

Micro
Exercício etnometodológico
choque intercultural

Indicialidade: contexto que vivem os estudantes
e

o Reflexividade: Os efeitos da prática
Relatabilidade: como o grupo narra as suas práticas
Noção de membro: sentimento de pertencimento

Fonte: Criado pelo autor. 2014.

O Quadro 1, anterior, mostra os três níveis de análise correspondentes às três
dimensões propostas.
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Além da Introdução e das Considerações Finais, a presente tese este dividida em
três partes. A primeira parte é formada por quatro capítulos. O primeiro capítulo
dedicado à origem da investigação e aos fatores que motivaram a pesquisa. No capítulo
seguinte, a exploração semântica do conceito de mobilidade. No terceiro capítulo,
apresentamos as políticas públicas e o processo de internacionalização do Ensino
Superior. E, no quarto e último capítulo, apresentamos a metodologia aplicada ao estudo
da mobilidade acadêmica internacional.
A segunda parte desse trabalho de tese está dividida em três capítulos e tem
como objetivo mostrar a estrutura e os métodos utilizados na coleta de informações a
partir do tratamento estatístico e pela análise de conteúdo referendado pela
etnometodologia. O primeiro capítulo é dedicado às dimensões metodológicas da
pesquisa. O segundo capítulo apresenta os aspectos estruturais e metodológicos da
pesquisa. E, o terceiro capítulo, a síntese da amostragem e procedimentos na pesquisa
de campo.
A terceira parte da pesquisa está dividida em três capítulo: o primeiro capítulo
refere-se a exploração

dos dados construídos. O segundo capítulo se dedica a

exploração e análise do contexto estudado por meio dos métodos quantitativos e
qualitativos. E, o terceiro capítulo, apresenta o resultado da análise da amostra composta
por estudantes brasileiros que estão em mobilidade acadêmica internacional na cidade
Lyon, França.
Esse estudo exploratório foi possível graças ao trabalho desenvolvido pela Rede
Ibero Americana de Investigação no Ensino Superior (RIAIPE) que, com subvenção do
programa ALFA III e da comunidade europeia, construiu ao longo de três anos
2011/2013, uma rede sólida com projetos comuns na esfera do Ensino Superior. Entre
os 28 países signatários estão o Brasil e a França, representados nesse trabalho pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Université Lyon 2 e pela colaboração
pecuniária da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
que contribuiu com a nossa viagem e permanência na cidade de Lyon, França durante o
ano de 2013 pela concessão de bolsa de estudo para fazer frente ao proposto nesta tese.
Entre vários produtos gerados pelo trabalho colaborativo estabelecido pelos
grupos de pesquisas dessas 28 universidades está a presente tese em cotutela, construída
sob a orientação da professora Drª. Rosilda Arruda Ferreira, integrante da linha de
pesquisa em avaliação das políticas educacionais do Programa de Pós-Graduação em
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Educação (PPGE) e representante da Universidade Federal da Bahia (UFBA) na
RIAIPE e sob a orientação do professor Dr. Jean-Claude Régnier, integrante da Escola
doutoral (ED 485) Educação, Psicologia. Informação e Comunicação (EPIC), da
Université Lyon 2, representante da França na RIAIPE e membro da unidade mista de
pesquisa (laboratório de pesquisa) UMR 5191 intitulado Interações, Corpus,
Aprendizagens, Representações (ICAR), onde realizei estudos.
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PRIMEIRA PARTE:
CONHECIMENTO

MOVIMENTO,

INTERAÇÃO

E

As expressões internacionalização do Ensino Superior e mobilidade acadêmica
internacional que articulam termos como movimento, interação, conhecimento e que
utilizamos no título da primeira parte de nossa pesquisa representam três dimensões do
Ensino Superior. Essas dimensões juntas são a base do ensino, pesquisa e extensão
universitária. O movimento representa o deslocamento físico e virtual da e na
comunidade acadêmica; a interação representa as várias maneiras de como essa
comunidade dialoga e constrói as relações no cotidiano; e o conhecimento representa,
ao mesmo tempo, a matéria-prima e o produto final, produzidos por esse espaço no
processo de transformação do indivíduo para atuação em outros espaços, além dos
muros da universidade.
Em certos momentos, essas dimensões são experienciadas por estudantes que em
mobilidade acadêmica internacional entram em contato com outras culturas, outras
estruturas sociais e outros espaços acadêmicos, enriquecendo o seu universo de
referência e a sua visão de mundo.
Nesta primeira parte da tese, buscando avançar nessa reflexão, construímos os
pressupostos teóricos em quatro capítulos, os quais apresentam a mobilidade acadêmica
internacional como veículo das dimensões citadas no processo de cooperação
internacional para o fortalecimento do espaço de pertinência do Ensino Superior,
ressaltando as formas de interação dos fenômenos sociais, das relações humanas e dos
ganhos acadêmicos advindos dessa interação.

1.

ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO

Neste capítulo, inicialmente vamos tratar sobre os percursos da pesquisa: o por
quê o autor escolheu o caminho aqui exposto, em que a história pessoal do autor se
afirma como a fonte principal para dar a entender ao leitor as possíveis influências para
a escolha e desenvolvimento do tema. Esses caminhos tiveram como base, como já foi
dito, a trajetória acadêmica do autor e sua participação na Rede Ibero Americana de
Pesquisas no Ensino Superior (RIAIPE). O segundo ponto deste capítulo versa sobre a
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cooperação internacional para o fortalecimento dos processos de internacionalização do
Ensino Superior e o acordo entre as universidades francesas e brasileiras com realce
para a Universidade Federal da Bahia, Brasil e Universidade Lumière 2 – Lyon, França.
O caminhar em todos os sentidos, este é o sentido de muitas pessoas
que se cruzam de forma intermitente todos os dias, seja de forma
aleatória nos meios de transportes (avião, bicicleta, patinete,
caminhão, ônibus, metrô, carro, barco, trem) ou a pé nas ruas e
calçadas. De uma forma ou de outra, a mobilidade é um marco
presente na vida das pessoas. E assim, o mundo inteiro parece estar se
movendo. São trabalhadores, pedintes, requerentes de asilo político,
terroristas, membros das diásporas, turistas, homens e mulheres no
mundo de negócios, os escravos, os esportistas, os refugiados, os
estudantes, os caminhantes, os viajantes que utilizam o transporte
entre o local de trabalho e residência, pessoas jovens à procura de uma
ocupação, as prostitutas – todos, e muitos outros – que acreditam que
o mundo lhes pertence, ou pelo menos é o local para cumprir o seu
destino. (URRY 2005, p. 3).

Na minha trajetória como estudante, professor e pesquisador, sempre fui
beneficiado, direta ou indiretamente, por políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
acadêmico e à formação de pessoal qualificado para o exercício do magistério superior.
Em todo esse percurso como estudante, o Estado, direta ou indiretamente, foi parceiro e
provedor. Filho de uma família numerosa e de poucos recursos iniciei e percorri todas
as etapas da educação pública (da alfabetização ao doutorado). Em três momentos
distintos desse percurso, o Estado, além de oferecer a estrutura física como: sala de aula,
laboratórios e professores, custeou a mobilidade, entre outras despesas, como
poderemos perceber no relato que se segue.
Assim, residente na cidade de Coaraci, extremo sul da Bahia, cursei o
bacharelado em Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
na cidade de Ilhéus (Ba), distante 65 quilômetros do nosso local de residência. Isso
ocorreu por dois motivos: (I) a Universidade era pública e (II) havia transporte escolar
mantido pela prefeitura do município para conduzir os estudantes no trajeto
Universidade - Coaraci. As condições para a mobilidade dos estudantes universitários
do município de Coaraci (Ba) para a UESC possibilitaram, e possibilitam até hoje, que
os benefícios produzidos pela instituição de Ensino Superior cheguem ao município e
possibilitem promover o desenvolvimento sociopolítico, econômico e científico
esperado para aquela cidade.
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Segundo Santos (2006, p. 46),
As universidades são as principais organizações de apoio ao
desenvolvimento do pensamento criativo, do gerar novas invenções,
adaptações, e o melhoramento contínuo dos instrumentos,
equipamentos, aparelhos e materiais de uso corrente pela sociedade.
São responsáveis, também, pela modernização do parque industrial e
tecnológico e o ensino de seu funcionamento. Por conta disso [...] se
constituem um dínamo das transformações econômico-sociais.
(SANTOS, 2006 p. 46).

Nesse sentido, o município de Coaraci, ao viabilizar o acesso dos estudantes à
Uesc, tem concorrido para o desenvolvimento de seu território, possibilitando a
melhoria do capital intelectual das pessoas que trabalham nas instituições públicas e
privadas e capacitando melhor aquelas que ainda não entraram no mercado de trabalho.
Em meu caso em particular, por exemplo, no quinto semestre já trabalhava pela
secretaria municipal de educação da cidade de Coaraci (BA), ministrando aulas de
matemática e pela secretaria de Educação do Estado da Bahia como professor
temporário, lecionando a disciplina Economia e Mercados nos cursos técnicos
profissionalizantes de Contabilidade e Administração. Antes mesmo de concluir o curso
superior, já estava inserido no mercado de trabalho, começando a restituir ao Município
e ao Estado o investimento social feito. O que é bem salutar, tendo em vista que
(...) numa sociedade organizada, espera-se que a educação, como
prática institucionalizada, contribua para a integração dos homens no
tríplice universo das práticas que tecem sua existência histórica
concreta: no universo do trabalho, âmbito da produção material e das
relações econômicas, no universo da sociabilidade, âmbito das
relações políticas, e no universo da cultura simbólica, âmbito da
consciência pessoal da subjetividade e das relações intencionais.
(SEVERINO. 2002, p 4).

Em 2007, já residindo em Salvador (BA), ingressei no Mestrado Interdisciplinar
em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional oferecido pela Universidade do
Estado da Bahia (Uneb), Campus V, na cidade de Santo Antônio de Jesus (BA), distante
193 quilômetros de Salvador. Semelhante à graduação, só foi possível cursá-lo por dois
motivos: (I) tratava-se de uma Universidade pública; (II) ter recebido uma bolsa de
estudos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) com a qual
foi possível custear as despesas, inclusive de estada (hospedagem em pequenos hotéis e
pousadas) e deslocamento entre as duas cidades.
A Uneb foi criada com uma estrutura multicampi: atualmente conta com 29
campi distribuídos entre 24 municípios do Estado da Bahia, para atender à demanda de
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estudantes no interior do Estado, possibilitando reunir pessoas da mesma reunião e
herança cultural, para ter acesso a recursos e ferramentas que facilitam o
desenvolvimento da vocação local por meio de infraestrutura e pessoal habilitado e
aprimorar competências e habilidades. Por algum tempo, os programas de pósgraduação eram restritos apenas aos departamentos (unidades acadêmicas) da Uneb em
Salvador; a partir de 2007 os departamentos do interior do Estado passaram a criar seus
programas de Pós-Graduação, a exemplo do Campus V localizado na cidade de Santo
Antônio de Jesus.
A oferta de vagas nos programas de pós-graduação no interior do Estado vem
invertendo o percurso dos estudantes que historicamente era marcado pela migração do
interior para a capital do Estado. Hoje em dia é possível ver o percurso inverso feito por
estudantes que residem na capital migrando para o interior do Estado para integrar os
programas de pós-graduação. Nos dois casos, a bolsa de estudos é um suporte
importante para o estudante de pós-graduação: ela possibilita uma maior dedicação do
estudante ao seu objeto de estudo.
As pesquisas empreendidas no mestrado nos dois anos em que passei estudando
no campus de Santo Antônio de Jesus permitiram compreender melhor a importância do
investimento público para o enriquecimento e acúmulo do capital cultural por meio das
instituições do Ensino Superior.
Posteriormente, no início de 2011, ingressei no Programa de pós-graduação da
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) onde compreendi
melhor, no exercício da prática acadêmica, o que a Constituição Federal de 1988 chama
de "princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão" (CF, 1988
art.207). Experimentei ser aluno de professores como Terezinha Fróes Burnham, Robert
Evan Verhine, Dora Leal Rosa, entre outros que tiveram a oportunidade de ser
estudantes em mobilidade acadêmica internacional nas instituições de ensino de
University of Southampton, Inglaterra; Universität Hamburg (UH), Alemanha; e
Université Des Sciences Humaines de Strasbourg, França, respectivamente, reproduzem
na docência os resultados já sedimentados dessa jornada, nos momentos de ensinoaprendizagem (em sala de aula ou fora dela naquela instituição). Desta forma, eu colhi
informações importantes, tanto para a formação acadêmica profissional, quanto para a
formação pessoal.
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No decorrer do mesmo ano de 2011, fui convidado pelos professores Robinson
Moreira Tenório1 e Rosilda Arruda Ferreira2 a concorrer à condição de coordenador
executivo do grupo de Pesquisas em Avaliação (GA), que estava sob a coordenação de
ambos. Concorri e fui eleito por estudantes e pesquisadores do grupo. Assim, se em sala
de aula estava em contato com o saber já experienciado, fruto das pesquisas e vivências
trazidas pelos professores, no GA esse conhecimento estava sendo produzido, discutido,
apresentado e posto à prova para verificar se em seu conteúdo havia traços das
características de um trabalho científico, como: "sistematização, coerência lógica,
criticidade, dinamismo e historicidade, (HODSON, 1991; FOUREZ, 1995 e
CANGUILHEM 2002) critérios esses que simbolizavam o fluxo das atividades do
grupo.
A Figura 2 a seguir, apresenta o Organograma do GA em 2011 e mostra como
era organizado. O GA era composto pela coordenação científica, a qual é responsável
pelo grupo frente ao Programa de Pósgraduação em Educação e ao Conselho Nacional
de Pesquisa (CNPq), e uma coordenação executiva que, juntamente com os lideres dos
eixos temáticos, era responsável pela execução das atividades definidas em calendário
anual no âmbito do Grupo, composto de um secretário e um tesoureiro.
Figura 2: Organograma do Grupo de Pesquisa em Avaliação - GA - UFBA

Fonte: Relatório PE 2011 - Grupo de Avaliação (GA), Ufba.

O líder de cada eixo, com a responsabilidade de manter o grupo motivado,
desenvolvia as tarefas elencadas no PE e representava o eixo nas reuniões de

1 Currículo lattes disponível em http://lattes.cnpq.br/9822982766421152
2 Currículo lattes disponível em http://lattes.cnpq.br/9313673417623335
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coordenação ajustando-as, sempre que necessário, às diretrizes aplicadas a seu grupo,
conforme metas e ações definidas indistintamente nas reuniões de planejamento.
As atividades do GA eram definidas em seu PE, considerando sempre a visão e a
missão do grupo. Os elementos-chave ou elementos basilares do grupo no período
(2011) eram: (I) Produção científica e disseminação do conhecimento; (II) Educação
continuada e (III) Intercâmbio e criação de Redes. A Figura 3 apresenta os elementoschave das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Avaliação - GA.
Figura 3: Pilares do Grupo de pesquisa em avaliação - GA.

Fonte: Relatório PE 2011 - Grupo de Avaliação (GA), Ufba.

No pilar 1, intitulado "Produção científica e disseminação do conhecimento", o
GA se ocupa com a produção e disseminação do conhecimento por meio da produção e
publicação de artigos, resenhas e publicação de livros, produto (final ou parcial) das
investigações realizadas por professores e estudantes da linha de pesquisa.
Em 2011, a exemplo dos anos anteriores, o GA se organizou para a publicação
de mais um livro sobre avaliação. Para tanto, foi criado um comitê técnico para
recepcionar os artigos e uma comissão científica formada por doutorandos e professores
do GA para os devidos pareceres. Foram recebidos trinta e quatro artigos, duas
resenhas, doze notas técnicas e quarenta e quatro pareceres. Nos eventos regionais,
nacionais e internacionais, o grupo apresentou quarenta e nove trabalhos entre
comunicações orais e postêres.
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No pilar 2, intitulado " Formação continuada", o GA se ocupa com a promoção
de eventos como fóruns, seminários, palestras, oficinas e uso dos espaços das salas de
aula, laboratórios e auditórios, os quais são espaços de difusão e exercício prático do
conhecimento. Reuníamos, nesses espaços, estudantes de graduação e de pósgraduação, professores e técnicos administrativos, com o objetivo de apresentar as
novas descobertas, resultados de pesquisas e aplicação prática de uma inovação, a
exemplo do software de avaliação desenvolvido pelo GA com aporte da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), em 2010.
No pilar 3, intitulado "Intercâmbio e criação de redes", o GA se ocupa em
desenvolver alianças estratégicas com outras instituições e grupos de pesquisas com o
objetivo de fortalecer as atividades de pesquisas, combater a endogenia de suas
publicações e estabelecer rotas de mobilidade acadêmica para estudantes e
pesquisadores no âmbito nacional e internacional.
Nesse ínterim, no final de 2010, o GA, por intermédio de seus coordenadores
científicos, habilitou a Ufba no Programa Marco Interuniversitário para a Equidade e a
Coesão Social nas Instituições de Ensino Superior de acrônimo Riaipe, rede construída
com recursos do programa América Latina de Formação Acadêmica (Alfa III),
destinada à cooperação entre instituições de Ensino Superior da União Europeia e da
América Latina na produção e desenvolvimento de projetos comuns. Na América Latina
envolveu instituições de educação superior de Argentina, Brasil, Bolívia, Chile,
Colômbia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Paraguai,
Perú e Uruguai. Na Europa é formada por IES de: Espanha, França, Holanda, Itália,
Portugal e Reino Unido.
Concorremos à bolsa de Assistente de pesquisas da Riaipe e logramos êxito,
passando a acumular, em 2011, as atividades de coordenador executivo do GA e
assistente de pesquisas da equipe da Ufba junto à Riaipe. Dessa forma, as atividades de
pesquisas desenvolvidas pela Ufba enquanto signatária da Rede contaram com a
participação de estudantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(Pibic), estudantes de mestrado e doutorado, além dos pesquisadores, coordenadores do
GA e representantes da Ufba junto à Riaipe.
Durante o período de 2011/2012, tivemos a oportunidade de representar a
coordenação da equipe brasileira, nos encontros de coordenação, na cidade de La Paz,
na Bolívia, em novembro de 2011; na cidade de Havana, em Cuba, em maio de 2012;
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no encontro das coordenações do eixo do Mercosul, na cidade de Buenos-Aires em
julho de 2012. Neste mesmo ano, participamos também das atividades de organização
da reunião geral com as representações dos países signatários em novembro, na cidade
de Salvador (BA).
Nesses encontros tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Jean-Claude
Régnier, representante da França junto à Rede, e professor da Université Lyon 2 que,
com o desenvolvimento das atividades conjuntas (América Latina e Europa) se
empenhou para que o doutorado fizesse parte das atividades da Rede e nos incentivou a
participar, como aluno da escola doutoral francesa, passando a ser nosso orientador em
cotutela.
Em fevereiro de 2013, desembarcamos no aeroporto Saint-Exupéry na cidade de
Lyon para o estágio doutoral de doze meses no laboratorio de pesquisa UMR 5191
ICAR e estudar na escola doutoral ED 485 - Educação. Psicologia. Informação e
Comunicação (Epic) da Université Lumière Lyon 2 - (ULL 2). Nosso contato imediato,
que passou a ser rotineiro, foi com o grupo de pesquisa em Aprendizagem, Didática,
Autoformação e Tecnologia da Informação e da Comunicação (Adatic), coordenado
pelo professor Régnier, que reúne alunos dos cinco continentes em encontros semanais.
Ao participar do Adatic, passamos a refletir sobre a vida desses estudantes tão
distantes de suas culturas, residindo na segunda maior economia e terceira maior cidade
da França, profundamente marcada pelo tradicionalismo europeu. A partir dessas
reflexões redirecionamos o tema da tese que passamos a investigar nas tarefas
desenvolvidas no grupo de pesquisa e nos eventos que tivemos a oportunidade de
participar: ora como ouvinte, ora como autor de pôsteres ou artigos apresentados em
eventos. Tivemos a oportunidade de participar em eventos na cidade de Nantes (região
de Pays de la Loire), Marselhe (na região da Provence-Alpes-Côte d'Azur), Lille (NordPas-de-Calais) e Grenoble que, semelhante a Lyon, fazem parte da região de RhôneAlpes.
Em abril de 2013, fizemos parte da organização do seminário promovido pela
equipe francesa da Riaipe sob a organização do professor Régnier, para as universidades
da Região Rhône Alpes e toda França. Em setembro de 2013, fomos convidados a
participar do comitê de organização do evento denominado Champs Conceptuels,
Champs Professionnels e Pratiques Sociales de Référence, no quadro da École
Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Lyon, da unidade de
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pesquisa Education, Formation, Enseignement, Apprentissage (EFEA), do Laboratório
«Santé, Individu, Société» EAM – SIS - HCL 4128, Universidade de Lyon, promovido
pela Association pour la Recherche sur le Développement de Compétences (Ardéco),
pela Université Lumière Lyon 2 – ISPEF – ED 485 EPIC - UMR 5191 ICAR, sob a
responsabilidade da profª Nádja Acioly-Régnier.
Em novembro de 2013, foi apresentado o artigo intitulado "Motivações e
Competências interculturais para a mobilidade acadêmica França-Brasil: o caso dos
estudantes da Universidade Lyon 2", escrito em parceria com a doutoranda Maria
Cristina Elyote M. Santos e os professores Régnier e Acioly-Régnier, que foi
encaminhado para o evento promovido pela Análise Estatística Implicativa: Marco
teórico e aplicativo para a exploração semântica e não simétrica dos dados (A.S.I 7),
que ocorreu na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Em dezembro do mesmo ano, estivemos na cidade de Grenoble apresentando
trabalho intitulado "Les Motivations et les Compétences pour la Mobilité Académique:
le cas des Étudiants de l'Université Lumière Lyon 2', escrito com a mesma co-autoria
acima para apresentá-lo no “1er Colloque international Enseignement supérieur et
mobilités” que ocorreu no Laboratoire des Sciences de L’Education Université
Grenoble - Alpes nos dias 19 e 20 de dezembro.
Em janeiro de 2014, chega ao fim o período de nossa estada em Lyon, França e
retornamos às nossas atividades acadêmicas no Brasil. A experiência vivida como
estudante em mobilidade acadêmica, a observação da vida de outros estudantes
brasileiros e estrangeiros em mobilidade e os relatos dos fatos do dia a dia narrados por
esses, nos possibilitou uma compreensão mais ampla sobre a mobilidade acadêmica
internacional que, por conta do seu crescente fluxo nos últimos anos, já é considerado
mais um fenômeno produzido pela globalização.
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2.

EXPLORAÇÃO
MOBILIDADE

SEMÂNTICA

DO

CONCEITO

DE

Este capítulo apresenta a construção do conceito de mobilidade e discute sua
aplicação à mobilidade acadêmica internacional, ao longo do tempo, além de trazer um
panorama de conhecimentos diferenciados a respeito de sua natureza. É fato que esse
movimento faz parte da história da universidade desde a Idade Média, mas que só nos
dias atuais passou a ter maior visibilidade por conta do processo de internacionalização
do Ensino Superior, ou melhor, pelo esforço de criação, pelos Estados Unidos e em
seguida pela comunidade europeia, de um espaço de pertinência (espaço comum de
interação e colaboração técnico-científica), para a Educação Superior em tempos de
globalização.
Para atingir o que se pretende com este capítulo o mesmo se configura dividido
em três seções: a primeira seção apresenta os aspectos conceituais da mobilidade a
partir das perspectivas de Piaget (1996) e de Vergnaud (1992). A segunda seção trata
dos conceitos de mobilidade nas ciências sociais a partir dos estudos de Sorokin (1929)
e da percepção dos impactos da mobilidade percebida pelos interacionistas da escola de
Chicago. A terceira seção trata da mobilidade acadêmica como elemento principal do
processo de internacionalização do Ensino Superior.

2.1.

A construção do conceito de mobilidade na perspectiva Piagetiana e de
Vergnaud

Conceito é uma palavra de origem latina que significa conter completamente ou
formar dentro de si e representa a percepção cabal de uma realidade. Nesse sentido, o
dicionário Michaelis (2009) define conceito como termo que designa uma classe de
fenômenos observados e observáveis, o que vai ao encontro da percepção aristotélica de
classificação e categorização de coisas e seres com base em suas características comuns
e a partir daí a afirmação do que é e como funciona.
Visto dessa maneira, o conceito, por muito tempo, foi entendido como estrutura
portadora de um único significado (o que é, é). Essa forma de entender o conceito, aos
poucos foi se modificando. Ludwing Wittgenstein (1889), em sua obra Tractatus
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Logico-Philosophicus (1993), foi um dos primeiros a alertar para o fato de que a
verdade conceitual tem uma área restrita de aplicação que se restringe ao espaço e
percepção do sujeito.
A forma de como o sujeito percebe e se apropria do significado ocorre de forma
diversa, sendo feito de maneira singular, mudando de pessoa para pessoa. Essa
diversidade compõe o que Saussure (1996) denomina de significante. Ou seja, a forma
de compreensão do significado. O significante é a imagem produzida do conceito ao se
perceber, ler ou ouvir um som fonético, é o meio pelo qual se chega ao significado das
coisas. Ao buscar o conceito tradicional de mobilidade, (κινητικότητα = Mobilitatis)
encontramos a indicação de que mobilidade é o elemento que tem a propriedade do que
é móvel. Não há necessidade da experiência empírica para o seu entendimento. Quanto
a isso, Kant (2001) já dizia que o conceito é um juízo sintético a priori, ou seja, a forma
de seu julgamento amplia o conhecimento sem a necessária experiência empírica. E le
dictionnaire (2002) chama de representação intelectual de uma ideia abstrata. O sujeito,
ao se apropriar do conceito, em tese se apropria do conhecimento. Mas, a partir de
quando (qual fase da vida) o sujeito é capaz de compreender e se apropriar do sentido e
dar significado ao termo mobilidade?
Piaget (1996) chegou à conclusão de que o conhecimento é construído ao longo
da vida do sujeito. Cada fase do desenvolvimento biológico está propensa à
compreensão de sua complexidade. Para ele, o significado e o significante (meio pelo
qual se chega ao significado) estão interligados por meio de esquemas mentais cujos
objetivos são processar estímulos, armazenar e integrar novos dados e novas
informações às já existentes, a depender do nível de conhecimento.
A partir dessa escala, podemos inferir que a integração de novos dados ou
informações, capazes de transformar ou produzir novos esquemas mentais, ocorre,
segundo Piaget, desde o início do desenvolvimento e se aprimora na fase ou estágio
operatório - formal (dos 7 aos 16 anos de idade). A partir dos sete anos de idade a
criança já tem condições de definir mobilidade como um corpo em movimento, e a
partir dos onze aos dezesseis anos, ele já é capaz de integrar o termo mobilidade a
significantes que o levem a outros significados, como de ascensão social ou à
mobilidade acadêmica internacional, por exemplo, como pode ser observado na Figura
4, a seguir:
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Figura 4 - Níveis de conhecimento segundo Piaget

Fonte: Adaptado da obra de Piaget - Biologia e Conhecimento. 1996.

Segundo Piaget (1996), essa integração pode ocorrer de duas formas distintas:
ou por meio da assimilação ou por meio da acomodação. Para ele, a acomodação é:
[...] uma integração a estruturas prévias, que podem permanecer
invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria
integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto é,
sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova
situação (PIAGET, 1996, p. 13).

Utilizando o exemplo anterior, só existiam no esquema os termos corpo e
movimento. Com o termo mobilidade relacionado aos termos corpo e movimento, ele
passa a ser assimilado pelo sujeito como o corpo em movimento. A assimilação é a
capacidade de processar, selecionar e organizar dados e informações.
Segundo Pulaski (1986), os esquemas não são fixos, eles podem mudar
continuamente ou tornar-se mais evidentes; pode ocorrer que a estrutura cognitiva não
consiga processar ou assimilar um novo dado. Nesse caso, o esquema é modificado ou
um novo é criado. A essa condição Piaget chamou de acomodação. Para ele,
“acomodação [é] toda modificação dos esquemas de assimilação sob a influência de
situações exteriores (meio) aos quais se aplicam." (PIAGET, 1996, p. 18,).
No entanto, o perigo de reduzir a um modelo geral o funcionamento das
estruturas cognitivas, como fez Piaget, é deixar de levar em consideração duas
importantes situações: (I) a complexidade conceitual que circunda o termo; (II) a
relação do sujeito com o conteúdo de seu aprendizado, ou como Vergnaud (1982)
define, como sujeito em ação.
Vergnaud (1982), aluno de Piaget, foi o primeiro a salientar a importância de se
destacar esses dois aspectos dos princípios da "complexidade da lógica geral" da teoria
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de seu mestre. Diferente de Piaget, ele toma como referência o conteúdo do
conhecimento o qual está organizado em campos conceituais cujo domínio, por parte do
sujeito, "ocorre ao longo de um largo período de tempo, através de experiência,
maturidade e aprendizagem" (VERGNAUD, 1992 p. 40), e não por momentos
biológicos distintos.
A complexidade conceitual que circunda o termo, muito diferente da
universalidade conceitual conforme desenvolvido por Aristóteles, apresenta sérias
limitações que impossibilitam a sua utilização em todas as situações. A clareza de seu
entendimento é prejudicada pelas diferenças elementares e distintas das áreas do
conhecimento, mesmo quando se trata de assuntos atinentes à mesma área de
conhecimento, a termos que não apresentam o mesmo sentido.
Nas ciências físicas, por exemplo, o simples conceito de mobilidade como o
elemento que tem a propriedade de ser móvel é limitado e incompleto. Nesse contexto, a
mobilidade representa o transportador de carga elétrica sob a ação de um dado campo
elétrico e obedece às leis de movimento que o corpo tem. Não trata apenas do
deslocamento físico do corpo, mas um deslocamento impulsionado por um campo e
regido por leis que determinam o movimento.
Não se trata de um conceito apenas, mas um conceito associado a outras
informações, situações, relações, estruturas, conteúdos, operações do pensamento e a
outros conceitos. A esse complexo, Vergnaud (1986) definiu como campo conceitual.
Um campo conceitual é um agrupamento de situações e um conjunto de conceitos. A
principal finalidade é oferecer um referencial teórico que permita compreender as
filiações e rupturas entre conhecimentos. Portanto, o conjunto de situações de domínio
progressivo demanda uma variedade de conceitos, de esquemas e de representações
simbólicas em estreita conexão.
A teoria dos campos conceituais tem "como elemento essencial do
desenvolvimento cognitivo a forma e o processo como o sujeito chega à
conceitualização" (VERGNAUD 1986 p.118). Para tanto, é preciso levar em
consideração o “funcionamento dos esquemas (relação do significante e significado) e a
análise das situações em que esses esquemas são desenvolvidos” (VERGNAUD, 1994,
p. 57 - 58).
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Quando Charles Augustin Coulomb (1793) desenvolveu o modelo de
distribuição de carga elétrica, mostrando como a mobilidade dos corpos elétricos ocorre
sob a ação de um dado campo elétrico, teve que reunir várias informações e conceitos e
sintetizá-los. Para chegar a esse modelo, ele já dominava os conceitos da teoria de
Newton e os operava. Ou seja, os esquemas (compostos de regras em ação e de
antecipações que geram uma sequência de ações visando a atingir certo objetivo) que
reunem o conhecimento defrontado com um conjunto de situações, proporcionaram-lhe
as condições adequadas para o desenvolvimento de sua teoria (VERGNAUD,1994).
A Figura 5, a seguir, representa n possibilidades de movimento de um
transportador p que tende a mover-se em direção f movido por nx circunstâncias e
velocidades. A mobilidade representa, assim, a capacidade do móvel de se deslocar a
partir das circunstâncias dispostas pelo meio e das condições para se criar um campo
elétrico. Então,
F = k.q1.q2/r²
Onde:
F = força (medida em newtons [N]);
q = carga elétrica (medida em coulombs [C])
r = distância (medida de metros [m])
k = constante eletrostática (medida em N.m2/C2)

Figura 5 - Campo elétrico de uma carga positiva isolada

Fonte: Criada pelo autor, 2014.

Observamos que o conceito de mobilidade associado aos conceitos de força,
carga elétrica, distância e constante eletrostática geram informações que vão além da
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cinemática e da dinâmica. Na Figura 6, a seguir, observamos que esses movimentos e as
interações nos campos elétricos provocam, como podemos ver na Figura 7, o
funcionamento de equipamentos elétricos. Esses equipamentos em funcionamento
passam a ter um sentido associado a outros, muito diferente do apenas resultante da
interação de cargas elétricas nos campos elétricos.
Figura 6 - Deslocamento e interações dos corpos nos campos elétricos.

Fonte: Adaptado do livro Física 3: Eletromagnetismo/GREF 5a Ed. Produzido pelo Grupo de
Reelaboração do Ensino da Física. 2014.

Figura 7 - Ação dos campos nos equipamentos elétricos.

Fonte: http://www.fisica.net/einsteinjr/9/ondas eletromagneticas.html

Mas, esse processo de percepção, de apreender o objeto ao ponto de dizer o que
é, quais as suas características e descrever a sua natureza, se estabelece entre o sujeito e
objeto em uma relação contínua de aprendizado ao longo da vida. Em dado momento o
objeto lhe apresentará certas características e em outros momentos, outras
características e, em muitos desses momentos, outros conhecimentos contribuirão para
uma melhor compreensão do objeto.
A relação do sujeito com o seu aprendizado passa a ter mais uma possibilidade
de entendimento a partir dos trabalhos de Vergnaud (1992). Para ele o conceito é a base
do conhecimento: sua complexidade precisa ser levada em consideração para uma
melhor compreensão do desenvolvimento cognitivo e apresenta um conhecimento
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implícito cujo conteúdo nem sempre é desvelado em seu enunciado. É necessário,
portanto, conhecer o funcionamento dos esquemas (relação assimilação/acomodação) e
análise das situações onde esses esquemas são desenvolvidos.
Segundo Vergnaud (1994), "Esquema é o conceito introduzido por Piaget para
dar conta das formas de organização, tanto das habilidades sensório-motoras como das
habilidades intelectuais." Refere-se à organização do comportamento por um grupo,
classe ou conjunto de situações que envolvem ações e regras aplicadas à organização do
comportamento para cada situação confrontada pelo sujeito. Vários são os tipos de
esquemas: esquemas sociais, esquemas verbais, esquemas de algoritmos, esquemas
gestuais, entre outros (VERGNAUD, 1994, p.55).
Segundo Vergnaud (1996), os conteúdos dos esquemas são também conhecidos
como conceito em ação, enquanto categoria do pensamento considerada como
pertinente e teorema em ação, enquanto proposição considerada como verdadeira sobre
o real, e, esses esquemas são, simplesmente, chamados por Vergnaud (1986) como
invariantes operatórios. A Figura 8 ilustra a composição do Esquema concebido por
Vergnaud.
Figura 8 - Composição de um esquema, segundo Vergnaud

Fonte: Vergnaud. Teoria dos campos conceituais, 2002.

Como assinalado antes, os invariantes operatórios são os conceitos em ação e os
teoremas em ação são as proposições tidas como reais ou verdadeiras; as antecipações
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dos objetivos são os objetivos, marcos e metas a se esperar; as regras de ação são as
regras que orientam em uma sequência as ações do sujeito, e a possibilidade de
inferência são as circunstâncias que permitem calcular regras em ação e utilizar o
esquema em cada situação particular.
As situações são combinações de tarefas (e subtarefas) em que os esquemas se
desenvolvem e dão o sentido atribuído tanto às situações quanto ao conceito. O sentido
engloba a relação do sujeito às situações e aos significantes. A interação esquemasituação conduz o sujeito à apropriação do conhecimento.
Um conceito geralmente reúne três conjuntos: (I) o conjunto de situações que
dão sentido ao conceito; (II) o conjunto de invariantes operatórias que podem ser usados
pelo sujeito para analisar as situações; e (III), o conjunto de representações simbólicas
usadas para indicar e representar o conjunto de situações e o conjunto de invariantes
operatórias.
A compreensão da situação de mobilidade nos campos elétricos engendrada nos
projetos mecânicos ou elétricos exigirá do sujeito conhecimentos prévios de vários
outros conhecimentos e competência para articulá-los a esse conceito. Há sujeitos que
dispõem de competências necessárias ao tratamento imediato da situação e há sujeitos
que não dispõem. Neste último caso, o sujeito necessita de mais tempo de reflexão, de
exploração, de hesitação, de análise e experiência para desenvolver novos esquemas,
novos invariantes operatórios e representações que o levarão, talvez, ao sucesso. Mesmo
porque, existe a possibilidade de fracasso na tentativa de captar novos conhecimentos
quando esses exigem conhecimentos prévios que o sujeito ainda não domina.
O conceito de mobilidade nas ciências exatas conta com o esquema de
algorismos que se aplica em situações universais. Os resultados das invariantes
operatórias conduzem a um resultado verificável e a demonstração do sujeito em ação
ou teorema em ação possibilita chegar ao mesmo resultado. Por exemplo: ao se utilizar
a fórmula F = kq1q2/r², o sujeito chegará à força utilizada em um dado campo elétrico
que causará a mobilidade de um corpo (partícula) de um lugar para o outro.
Essa é uma forma universal de se pensar e de determinar a viagem de uma
partícula em um campo elétrico e pode ser calculada, tanto pelo estudante da Université
Lyon 2, na França ou da Universidade Lusófona de Humanidades em Lisboa, em
Portugal, quanto por um estudante da Universidade Federal da Bahia, no Brasil ou em
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qualquer lugar do mundo. Trata-se de uma fórmula, um raciocínio, um caminho
convencionado e aceito acerca de como se determinar, em dadas condições, a força
utilizada em um campo elétrico que causará a mobilidade de um corpo (partícula) de um
lugar para o outro.
No entanto, não se pode aplicar esse mesmo raciocínio para determinar as causas
da mobilidade entre seres humanos, por exemplo. Nem se pode afirmar categoricamente
que toda mobilidade envolve deslocamento de um corpo no espaço. Mesmo que existam
forças externas que influenciem na mobilidade, ela exerce uma intensidade diferente
que varia de pessoa para pessoa, de núcleo social a núcleo social: "para [atender a]
propósitos prácticos, a la luz de esta situación, dada la naturaleza de las circunstancias
concretas." (GARFINKEL, 1984, p.16).
Ou seja, é necessário levar em consideração, no âmbito do esquema social, dois
fatores indissociáveis: a realidade e a representação. Considerando para fins de análise a
representação composta pelo significante e pelo significado presentes nos propósitos da
mobilidade, nas situações da mobilidade e nas circunstâncias concretas da mobilidade.
Isso ocorre de forma distinta, de sujeito para sujeito.

2.2.

Exploração semÂntica do conceito de mobilidade social

Na tradição sociológica, a mobilidade só existe relacionada à (I) mobilidade
social e à (II) mobilidade espacial. Em ambas, a mobilidade foi, primeiramente,
entendida como movimento no espaço físico: movimento entre grupos, movimento
entre instituições e movimento entre classes sociais. Para Bourdin (2005), entre os
vários movimentos existentes no universo das ciências sociais, a "integração e a
estabilidade" têm uma função de destaque na mobilidade. A exploração semântica do
conceito de mobilidade social e espacial apresenta essas forças de maneira mais
evidente (BOURDIN, 2005, p.4).
A exploração semântica do conceito de mobilidade social é composta pelo
entendimento do movimento de interação e estabilidade entre pessoas e grupos, entre
grupos e grupos (instituições) no âmbito das relações sociais no universo
microssociológico, mesossociológico e macrossociológico.
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O movimento é uma ação que permite ao sujeito desenvolver atividades. Nem
sempre essa ação é portadora de significado e está totalmente integrada a uma estrutura.
A mobilidade, por sua vez, é o movimento articulado em que o ator contribui com a
definição de seu destino. Nesse sentido, não se trata apenas de uma maneira de agir, mas
de um recurso. Para Lévy (2000), Remy (2000) e Kaufmann (2001), a mobilidade é um
recurso à disposição do sujeito para auxiliá-lo na obtenção de um dado objetivo
desejado.
Marcel Mauss (1923) vai mais longe ao considerar a mobilidade um fato social
total, um fenômeno banalizado pelos hábitos ao ponto em que se torna parte integrante
das identidades e costumes do cotidiano. Trata-se de um fenômeno presente em toda a
sociedade e nas relações por ela produzida e pode ser observado no dia a dia das
pessoas, no contato social, nas interações e relações com as instituições.

Figura 9 - O Movimento das pessoas: o contato, interação e estabilidade social

Fonte: Criado pelo autor, 2014.

Devido à interação social, os grupos são capazes de praticar ações conjuntas para
alcançar objetivos comuns a todos os seus membros. As pessoas se movem para
contactar, umas com as outras, em todos os ambientes e ciclos sociais. O contato
fomenta a interação e vice-versa. Quanto mais estável e duradoura a interação entre os
membros, maior será a estabilidade e integração do grupo social e manutenção do fluxo
de mobilidade.
A complexidade do conceito de mobilidade consiste nos múltiplos motivos que
levam as pessoas a se moverem, a saírem de um lugar e irem para outro, por um breve
momento ou de forma permanente. A citação de John Urry (2005, p.3), em seu livro
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Sociologie des mobilités: une nouvelle frontiére pour la sociologie?, destacada na
página 31 desta tese, apresenta alguns elementos que podem ser retirados dessa citação
para compor os invariantes operatórios que compõem os esquemas e as situações: as
pessoas podem se mover em todas as direções, em mobilidade cotidiana ou não, para os
mesmos destinos ou outros; a mobilidade pode ocorrer por meio de transporte ou a pé "o mundo parece que está se movendo" e a mobilidade é um marco na vida das pessoas.
Esses elementos podem gerar outros elementos de análise. A saber:
I) As pessoas podem se mover em todos os sentidos, não há forças ou leis
que orientem a mobilidade. Podem se deslocar do sul para o norte, do
leste para o oeste e vice-versa. As pessoas se movem por fatores
internos, como fatores emocionais, necessidade, senso de oportunidade e
desejo. E por fatores externos, como fatores políticos, econômicos,
sociais ou formativos que exercem forte influência na escolha e direção
do destino;
II) A mobilidade pode ser cotidiana ou não. Depende dos motivos que a
definem: o deslocamento para o trabalho é cotidiano, o deslocamento
para a escola é rotineiro, o deslocamento para passeio e lazer é
frequente, mas não cotidiano, o deslocamento de viagem de férias não é
cotidiano e depende de outras variáveis como recursos e disponibilidade,
entre outras;
III)

A mobilidade pode ocorrer por meio de patins, bicicleta, carro,

ônibus, trem, Trens de Grande Velocidade (TGV), jangada, barco,
navio, helicóptero ou avião. O sujeito pode utilizar qualquer meio de
transporte para se locomover ou pode fazê-lo correndo ou simplesmente
caminhando. A maneira e o meio pelo qual o sujeito vai se deslocar
depende dos motivos e dos recursos disponíveis;
IV) O mundo inteiro parece estar em movimento: pessoas de todos os
gêneros, todas as profissões, de condições sociais diferentes; de faixas
etárias diferentes, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos, trabalhadores de todas as áreas e estudantes de todos os
campos de conhecimento estão em mobilidade constante. Seja para a
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mesma região ou para regiões contíguas ou distantes, todos estão a se
mover;
V) A mobilidade é um marco na vida das pessoas. Está vinculada ao modus
operandi da maioria dos projetos e da realização humana. Os meios para
a sua viabilidade são elementos constitutivos da grande parte das
políticas públicas, inclusive para aquelas que são portadoras de algum
tipo de deficiência física. Essas pessoas em particular, na grande maioria
dos países, são amparadas por políticas de equidade para auxiliá-las a
exercitar-se sem prejuízos a seus direitos.
Outra maneira de se entender a mobilidade social é apresentada pelo sociólogo
russo Piritim Aleksandrovich Sorokin (1927), que apresentou os primeiros conceitos
para análise da mobilidade social no âmbito das organizações ou classe social e seu
reflexo na vida social. Para Sorokin, a mobilidade social é caracterizada pelo
deslocamento posicional das pessoas na sociedade ao longo da vida. As posições são
portadoras de valores. Esses valores são transferidos às pessoas durante a ocupação
desses lugares.
A escala social mensura o status gerado pela posição que o indivíduo ocupa na
organização ou grupo social. O estudo da mobilidade assinala as causas e consequências
desse deslocamento e os classifica em ascendente ou descendente, vertical ou
horizontal. A mobilidade ascendente ou descendente estuda os fenômenos que resultam
na mudança de posição ou classe social do indivíduo e implica mudanças na posição
relativa à hierarquia social; a mobilidade horizontal ou vertical estuda os fenômenos que
implicam em mudança de status ou classe social, mas não envolve nenhuma mudança
na posição relativa na hierarquia social.
Por muito tempo a mobilidade, na teoria social, era apenas entendida no sentido
de ascensão social, como as questões de status, função ou posição social com base no
entendimento de Sorokin (1927). No entanto, questões levantadas pelos pesquisadores
da Escola de Chicago (1929 - 1930) reconduziram o olhar da comunidade científica em
direção a outro tipo de movimento: a mobilidade espacial.
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2.3.

Exploração semântica do conceito de mobilidade espacial

A mobilidade espacial indica o aspecto mais imediato da mobilidade em nossa
vida social e manifesta-se, por exemplo, nos fluxos de deslocamentos cotidianos, nas
viagens de negócio e de turismo, nos intercâmbios estudantis entre regiões e países e
nos mais variados contextos sociais. Esses fluxos ocorrem de duas formas distintas: ou
por meio do deslocamento físico (mobilidade) ou por meio do deslocamento no
ciberespaço (hipermobilidade).

Figura 10 - A mobilidade cria novoscontextos

Fonte: Criado pelo autor, 2014.

Esses contextos foram surgindo à medida que a sociedade produzia
materialmente as condições de sua existência. A evolução das tecnologias de
comunicação e informação, por exemplo, seu implemento, além de proporcionar uma
geração de novos empreendimentos, possibilitou o aperfeiçoamento de uma geração de
empreendimentos antigos, como é o caso, por exemplo, das pessoas que antes se
deslocavam no espaço físico para interagir com pessoas; agora, com o advento do
telefone, do satélite, do computador e da rede de computadores, as pessoas têm a
alternativa de interagir sem o deslocamento físico.
Para uma melhor exposição da organização dos dados pesquisados, criamos duas
subseções: uma voltada para concentrar os estudos relacionados à mobilidade física, ao
relacionamento do sujeito com a cidade e que passamos a denominar de mobilidade
urbana, e outra voltada para concentrar os estudos relacionados à mobilidade na rede de
computadores, aqui denominada de mobilidade no ciberespaço.
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2.3.1. MOBILIDADE URBANA

A mobilidade, enquanto meio de deslocamento dos sujeitos no exercício de suas
atividades práticas comuns no dia a dia, passou a ser objeto de estudo da Escola de
Chicago, ao ser estudado o comportamento das pessoas na cidade e de que forma as
mudanças sociais e econômicas impactavam na mobilidade das pessoas no espaço
urbano.
Estudos sobre mobilidade urbana surgem pela primeira vez nas pesquisas feitas
pelos pesquisadores clássicos da Escola de Chicago como Robert Park, Hughes, Becker
e Goffman que, ao tentarem compreender o fenômeno dos distúrbios sociais da periferia
e a relação com os centros urbanos, chegaram à conclusão que a mobilidade e a
concentração das populações urbanas levam a uma (des)organização ambiental da
cidade (PARK; BURGESS e MCKENZIE, 1925, p. 38).
Eles desenvolveram a teoria da ecologia urbana para mostrar uma similaridade
dos centros urbanos aos sistemas encontrados no meio ambiente. Para Park e Burgess, a
luta por recursos urbanos escassos criou conflitos entre grupos que, em última escala,
levou à divisão do espaço urbano em nichos ecológicos distintos em que as pessoas
compartilham características sociais semelhantes.
Segundo Isaac Joseph (2000), a ecologia urbana foi desde a sua origem a
ecologia da mobilidade. Para ele, habitar uma cidade não é apenas ter nela sua
residência, mas é mudar de residência, passar de uma para outra residência, de um lugar
para outro, de uma região para outra. É mover-se no espaço (JOSEPH, 2000, p.6).
O modelo de zona concêntrica foi um dos primeiros modelos desenvolvidos para
explicar a organização espacial das áreas urbanas.
Para esses autores, o estudo das distâncias espaciais e a capacidade de
mobilidade entre as diferentes comunidades têm extrema relevância, pois indicam as
mudanças nas relações sociais: distâncias espaciais como indicativos das distâncias
sociais, ou seja, quanto mais longe do centro, mais pobre financeira e simbolicamente o
sujeito é.
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Figura 11- Zona concêntrica

Fonte: Park e Burgess, Teoria Zona concêntrica, 1925.

Com a introdução da variável (I) tempo e (II) viagem em um contexto mais
amplo e a sua associação à abordagens sociológicas com o modo de vida urbana, foi
possível se chegar à mobilidade cotidiana por meio da descrição dos movimentos e
atividades desenvolvidas no dia a dia. Os trabalhos pioneiros de Szalai (1972), Zahavi e
Rayan (1980), Bieber, Massot e Orfeuil (1993) e Wiel (1999) enfatizam o papel da
velocidade na coprodução entre o crescimento urbano e o crescimento da mobilidade
cotidiana.
Dessas obras podem ser destacados dois aspectos importantes da relação
mobilidade e vida urbana:
I

O ato de se deslocar para o desempenho de uma atividade, daí a
necessidade de compreender as causas do deslocamento;

II O ato de mover-se em viagens, a necessidade de compreender as mútuas
interações que causam esse tipo de deslocamento e a segmentação
espaço-tempo.
Gallez e Kaufmann (2009), ao estudarem a influência da segmentação espaçotempo sobre a mobilidade, identificam duas dimensões e quatro formas distintas que
motivam o ser humano a se mover no decorrer de sua existência. A primeira dimensão
está relacionada às ações que ele desenvolve como autor social dentro da fronteira
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social onde habita; a segunda dimensão está relacionada a ações desenvolvidas fora
dessa fronteira.
As duas dimensões são influenciadas pela segmentação espaço - tempo. Faz
parte da primeira dimensão a mobilidade relacionada à mobilidade cotidiana, como o
deslocamento para ir à universidade ou trabalho, ou ainda, uma viagem de férias, uma
visita a parentes ou amigos que residem afastados do lugar em que o sujeito passa a
maior parte do tempo.
Em se tratando da construção de um campo conceitual para o termo mobilidade,
alguns significados e significantes já podem ser destacados no parágrafo anterior porque
denotam a relação de proximidade versus distância. A palavra deslocamento representa
a mobilidade cotidiana para atender situações rotineiras, por exemplo, ir e voltar ao
trabalho, ir e voltar da universidade, ir à igreja, ao clube, etc e representa o roteiro de
deslocamentos vividos pelo sujeito nos cenários presentes no âmbito de seu ciclo social.
A palavra viagem representa a mobilidade para fora do ciclo social do sujeito.
Mesmo que seja frequente, não se trata de um deslocamento habitual. Observe que não
há uma relação com o fator "distância" e sim com o que é habitual e rotineiro e o que
não é habitual e rotineiro. Uma viagem de férias ao exterior, uma visita a um parente
que mora em outra região, por exemplo, representam um tipo de deslocamento que
envolve outros cenários e exige comportamentos compatíveis com cada um deles e, na
sua grande maioria, diferentes dos vivenciados no dia a dia.
Os deslocamentos que ocorrem dentro do ciclo social e os deslocamentos
(viagens) que ocorrem para fora do ciclo social sofrem influência do fator temporal. O
quadro, a seguir, ilustra como a mobilidade se comporta nas dimensões e como sofre a
influência dos fatores temporais: dos deslocamentos de curta duração e dos
deslocamentos de longa duração.
Quadro 2 - As quatro formas principais de mobilidade espacial.

Fonte:Adaptado da obra de Gallez e Kaufmann, 2009.
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Os deslocamentos de curta duração são aqueles que não envolvem mudanças
duradouras ou permanentes nas relações cotidianas e rotineiras constituídas ao longo da
vida no interior do ciclo social. As viagens realizadas para fora desse ciclo, por um
curto período de tempo, podem ocasionar uma suspensão temporária nas relações
sociais habituais, mas não de forma duradoura ou permanente, como é no caso da
mobilidade residencial e na migração.
Na mobilidade residencial o sujeito altera uma série de rotinas de mobilidade
que tinha antes de se mudar para outro lugar. Embora ele permaneça exercendo suas
atividades laborais e de lazer no mesmo lugar, o ponto de origem do deslocamento de
seu itinerário foi alterado, o que envolve novas rotinas de mobilidade. A mobilidade
residencial ocorre no interior da fronteira social e é influenciada fortemente por fatores
econômicos e de estrutura urbana.

2.3.1.1.

Migração: um tipo específico de mobilidade urbana

A migração é uma forma de mobilidade residencial para fora do ciclo social, que
causa mudanças na mobilidade rotineira e cotidiana, de forma duradoura ou
permanente. É o caso, por exemplo, das pessoas que mudam de domicílio e vão morar
em outra região, estado ou país, onde irão desenvolver temporária ou definitivamente
novas rotinas em um novo cotidiano e fixar uma nova fronteira social.
Muito embora a migração urbana apresente uma série de características de
movimentos dentro e fora do ciclo urbano, há de se levar em consideração que estudos
na área, principalmente, os relacionados aos deslocamentos populacionais, como as
diásporas e viagens de colonização, estão presentes na história da civilização com maior
incidência no final da Idade Média e durante a Revolução Industrial. A mobilidade
geográfica apresenta melhores elementos para caracterizar esse tipo de movimento.
Desde a Revolução Industrial, a mobilidade populacional por muito tempo fora
estudada, na esteira da geografia espacial, como fenômeno migratório, acumulando
teorias que tentaram explicar por que pessoas se deslocam de um lugar para outro de
forma definitiva ou temporária.
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O estudo pioneiro de Revenstein (1885) o levou a desenvolver quatro
pressupostos que mais tarde serviram de base para o modelo migratório de Lee (1966)
ao relacionar migração e fatores econômicos. Para Revenstein,
a) há uma estreita relação entre os movimentos migratórios e o
desenvolvimento do capitalismo; b) tanto a população quanto as
atividades econômicas estão especialmente distribuídas de forma
desigual, havendo regiões com excedente de mão de obra e outras com
escassez, o que levaria à existência de áreas de absorção (centros
comerciais e industriais) e áreas de dispersão de mão de obra nos
grandes centros industriais (regiões agrícolas); c) o principal elemento
motivador dos movimentos migratórios é a procura por mão de obra
nos grandes centros industriais; d) os migrantes se deslocam buscando
melhorar a sua situação material (REVENSTEIN citado por MOURA,
2010, p.10).

Os pressupostos levantados por Revenstein (1885) há mais de um século, ainda
com os efeitos da Revolução Industrial, compõem os esquemas que reúnem os
elementos mais representativos dos conceitos e postulados que circundam o conceito de
mobilidade, que se entrelaçam à geografia espacial e à teoria econômica. Lee (1966), ao
associar referências da geografia espacial às da teoria econômica, tomando como base
os postulados de Revenstein, criou um modelo explicativo da mobilidade composto por
três fatores distintos, relacionando a migração às condições econômicas regionais
identificadas como: (I) fatores positivos, (II) fatores negativos e (III) fatores neutros.
Em todos esses fatores, são levados em consideração os efeitos da relação capital
versus trabalho, as atividades macroeconômicas como desenvolvimento econômico das
regiões, os estudos sobre centro e periferia, o emprego/desemprego e a economia
urbana. Esses fatores exercem duas forças distintas: a força de atração e a força de
repulsão.
A força de atração é exercida pela riqueza e crescimento econômico. A expansão
dos setores produtivos geram expectativas de oportunidades de trabalho, renda e
melhores condições de vida, atraindo para essas regiões um contingente de imigrantes.
A força de repulsão é exercida pela pobreza causada pela desaceleração da economia. A
redução da fronteira de capacidade de produção causa ociosidade nos fatores produtivos
como tecnologia e mão de obra e elevam os índices de desemprego, incentivando
pessoas e famílias a emigrarem para outras regiões.
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Figura 12 - Força de atração e repulsão de Lee

Fonte: Adaptado da obra de Lee, 1966.

A Figura 12, anterior, ilustra como as forças de atração e repulsão representam,
ao mesmo tempo, fatores positivos e negativos no processo de migração.
I

Fatores positivos - quando há fatores econômicos regionais que atraem
trabalhadores de outras regiões, por causa do aumento do mercado de
trabalho motivado pela expansão dos setores produtivos, causando o
fenômeno da emigração;

II Fatores negativos - quando há fatores econômicos regionais que
expulsam pessoas de seus territórios, como falta de emprego e condições
de sobrevivência, ocasionando o fenômeno da imigração;
III Fatores neutros - são aqueles fatores econômicos regionais que não
influenciam no fluxo de entrada ou saída de pessoas por suas fronteiras.
As pessoas estão economicamente organizadas na estrutura social,
portanto, sem motivos para sair da região. E por outro lado, a região não
oferece nenhum tipo de atrativo para pessoas de outras regiões.
O acesso ao mercado de trabalho e melhoria da renda é um propósito prático. A
migração é uma circunstância concreta e a melhoria das condições de vida é uma
situação possível. As condições de cada sujeito favorecem ou não a associação dos
esquemas às perspectivas. A perspectiva do fator positivo exerce a função motivadora e
favorece a emigração.
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Fora da perspectiva econômica, os estudos sobre migração no âmbito da
geografia humana têm apresentado limitações quanto ao objeto de estudo. Massey
(1990), ao estudar as teorias relacionadas às causas e às consequências da migração,
assinala que há mais divergências de pontos de vista entre os estudiosos do que
convergências.
Ele assinala quatro divergências fundamentais: a) A forma de estudo quanto ao
aspecto linguístico: no original ou nas adaptações linguísticas sofridas ao longo do
tempo; b) A relação ao objeto de migrar que não se restringe somente a aspectos
econômicos como também a políticos e sociais. Nesse aspecto são levados em
consideração os deslocamentos de curta duração, as viagens de estudo, os refugiados
políticos, entre outros; c) O nível de análise chamando a atenção da existência para o
nível individual, coletivo, espacial, entre outros; d) o impasse em relação à ênfase
colocada nas causas ou nos efeitos da migração (MASSEY, 1990, p. 4).
É oportuno salientar que uma das características da migração é o rompimento do
sujeito com suas relações cotidianas no interior do ciclo social e a imersão em outro
espaço social diferente, de onde nasceu, criou suas primeiras relações e adquiriu hábitos
de convivência. O sujeito se desloca para outra cidade, região ou país com o objetivo de
suprir o que lhe falta.
Com as novas tecnologias de comunicação e informação, esses deslocamentos
passam a poder ter outras características que não necessariamente as dos deslocamentos
migratórios. Já é possível se deslocar fisicamente para outra cidade, região ou país sem
comprometer as rotinas de trabalho ou compromissos acadêmicos por meio das
tecnologias online.
Nesse universo se encontram os estudantes em mobilidade acadêmica
internacional que, embora estejam distantes fisicamente de seus países de origem, estão
a eles conectados e desenvolvendo tarefas do cotidiano, graças ao uso de equipamentos
de informação que possibilitam a comunicação em tempo real, a depender da distância,
do delay (termo técnico usado para designar o retardo de sinais em circuitos eletrônicos,
geralmente o atraso de som nas transmissões via satélite) de frações de segundos.
Essa possibilidade não vislumbrada pela escola de Chicago nem pelos clássicos
da geografia econômica, que muito contribuíram para uma geração de conhecimentos
consagrados até hoje no meio cientifico, é que nos leva a discordar da classificação das
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viagens, dos deslocamentos dos estudantes que vão para o exterior com vínculos
institucionais nos países de origem e de destino e com compromissos agendados quanto
ao seu retorno, como a migração de estudantes.

2.3.1.2.

Diferenças entre migração e mobilidade acadêmica internacional

A partir da Segunda Guerra Mundial, outro movimento passou a motivar a saída
de estudantes de seus países de origem para estudar em países cuja estrutura acadêmicouniversitária era de

excelência e

apresentava melhores

condições

para

o

desenvolvimento de pesquisas aplicadas para, em seguida, desenvolvê-las em seus
países de origem.
Desde então, Os Estados Unidos passaram a receber um grande fluxo de
estudantes de todas as partes de mundo, ocorrendo o mesmo com a Europa,
principalmente depois do tratado de Bolonha (1999), o que favoreceu à criação de uma
estrutura voltada a atender a estudantes com o perfil itinerante. Esses fluxos de
estudantes, técnicos e pesquisadores passaram a compor uma nova cultura de
mobilidade com características diferentes da migração de estudantes.
Criamos o Quadro 3, a seguir, com base nas características da migração
verificadas nos estudos feitos por Revenstein (1885), pela Escola de Chicago (1929 1930) e pelos estudos feitos por Lee (1966), já citados neste trabalho.
Para Vaddiliki Papatsiba (2003) o termo mobilidade acadêmica representa um
rompimento com o modelo de deslocamento que a migração representa. Para ela, a
mobilidade:
Rompe com a migração forjada pelo século da revolução industrial ou
de outras formas contemporâneas, mas ainda marcado pelo selo da
desigualdade socioeconômica. A mobilidade é destinada a novos
públicos, outros ambientes socioculturais, outras formas de pressões
socioeconômicas e padrões de comportamento. (PAPATSIBA, 2003,
p.1).

Papatsiba (2003) faz emergir três questões importantes que caracterizam a
mobilidade acadêmica internacional e a diferencia da migração: (I) Quem é o público da
mobilidade acadêmica? (II) Qual é o ambiente sociocultural desse público? (III) Quais
as pressões socioeconômicas que esse público sofre?
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Essas questões estão diretamente ligadas aos motivos que diferenciam a
mobilidade acadêmica internacional da migração de estudantes, conforme pode ser
verificado no Quadro 3, características do estudante migrante e em mobilidade
acadêmica internacional.
Quadro 3 - Estudantes migrantes e em mobilidade acadêmica internacional.
Características
Migração de Estudantes
Mobilidade Acadêmica Internacional
Existe e é garantida em legislação especial que
toda formação feita fora do país tem valide de
Não
existe
ou
é
Vida acadêmica no
cunho formativo. Esse direito é verificado nos
interrompida com a ida do
país de origem.
documentos exarados das alianças e parcerias
estudante para o exterior.
estabelecidas
entre
Instituições
de
origem/destino.
É prevista nos convênios, alianças e parcerias,e
É incerta. Pode ocorrer em
Previsão de retorno ao
são destacadas nos planos de trabalho a serem
curto, médio ou longo
país de origem.
desenvolvidos pelo estudante no país de origem
prazos. E pode não ocorrer.
ou no exterior.
O deslocamento ocorre no
Deslocamento
no espaço
físico.
Embora
A mobilidade acadêmica corre tanto no espaço
espaço físico e no alguns defendam a hipótese
físico quanto no ciberespaço.
ciberespaço.
da existência da diáspora
cibernética.
O estudante ou seu núcleo
A estada do estudante no exterior é fomentada
Perfil socioeconômico famíliar são responsáveis
por políticas públicas do País de origem (bolsas
do estudante.
pela sua manutenção no
de estudo, passagens, seguro-saúde).
exterior.
Participação do Estado
O Estado cria os meios e possibilita o
de origem em sua Não existe.
desenvolvimento técnico-científico do estudante.
formação acadêmica.
Tratamento
diferenciado no País Não.
Sim.
de destino?
Fonte: Quadro criado pelo autor, 2014.

A vida acadêmica no país de origem é o principal critério para o
desenvolvimento dos procedimentos que antecedem a viagem de estudos ao exterior
como: aquisição de bolsa de estudos, de visto diferenciado que lhes garanta ingresso e
tratamento diferenciado no estrangeiro. No Brasil, por exemplo, cada programa tem seu
regramento próprio que disciplina a liberação do estudante para estudar em outra
instituição de ensino fora do País. No Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE/Ufba), por exemplo, a liberação só é concedida se o aluno tiver cursado todas as
disciplinas e tiver passado por uma banca de qualificação de seu projeto de pesquisa,
além de apresentar ao programa a carta de aceite emitida pela instituição estrangeira.
Ao solicitar afastamento do programa, além de comprovar a conclusão dos
créditos e ter o projeto qualificado, o estudante assume o compromisso com o programa
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e com o governo brasileiro, que o retorno ao País ocorrerá no prazo máximo de seis
meses que antecede o prazo final para a apresentação da dissertação de mestrado ou
defesa da tese de doutorado. Esse compromisso é firmado também, pelo orientador do
estudante.
Para Terrier (2009), o termo mobilidade é mais adequado porque tem um prazo
determinado do movimento no espaço, enquanto a migração não está relacionada a uma
escala de tempo e assume desde o início a característica de mudança, de transferência
permanente de domicílio (TERRIER, 2009, p.22), como ocorreu com Stuart Hall ao sair
da Jamaica em 1951 (HALL, 2003) para ir estudar, como bolsista, em Rhodes no
Merton College - Bristol/Inglaterra; com Ludwing Wittgenstein, que saiu da Áustria em
1911 e foi estudar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde lá permaneceu e
se naturalizou.
Segundo Murphy-Lejeune (2003), a migração que envolve os movimentos de
emigração/imigração está relacionada aos movimentos que possuem uma característica
permanente e coletiva, ou seja, o sujeito sai de seu território em busca de melhores
condições de vida em outro território. Ele sai de seu espaço de referência em busca de
outro que lhe ofereça condições necessárias para se estabelecer, inclusive de frequentar
o ambiente acadêmico.
Ele pode até retornar para o seu lugar de origem, mas esse retorno, em sua
grande maioria, não é planejado nem monitorado porque tem características de uma
mudança definitiva. Diferente da mobilidade acadêmica internacional, em que a
permanência do estudante no país estrangeiro é provisória.
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE, 2004), a internacionalização do Ensino Superior supõe não somente o
deslocamento de pessoas que partem para estudar no estrangeiro, mas igualmente a
inscrição nos programas e em estabelecimentos estrangeiros presentes no país de
origem, ou simplesmente ainda a possibilidade de recorrer à internet para buscar
informações disponíveis de outros países, por universidades ou outros estabelecimentos
de Ensino Superior.
Dessa suposição pode-se chegar a dois dados importantes e subordinados: (I) a
internacionalização só é possível por causa da mobilidade; (II) essa mobilidade, de
forma semelhante, pode ocorrer no espaço físico ou no ciberespaço. O deslocamento no
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espaço físico envolve o deslocamento físico de estudantes, técnicos e pesquisadores
entre territórios e países, enquanto o deslocamento no ciberespaço ocorre virtualmente e
sem o necessário deslocamento físico.
Até meados da década de 1970/1980, a característica principal da mobilidade
acadêmica internacional era o deslocamento físico. Atualmente, quando esse
deslocamento físico ocorre, em muitos casos, precedido pela comunicação via MIRC
(diálogo em tempo real mais conhecido como Chat), correio eletrônico (e-mail), os
fóruns de discussão (newsgroup ou unetenets) ou acesso à base de dados hipermédia
(world-wide-web).
Com a crescente interação no ambiente virtual entre instituições e grupos de
pesquisas de todo o mundo, desde 2013, instituições de fomento à mobilidade
acadêmica internacional, como o Erasmus Mundus, passou a conferir bolsas de estudos
a estudantes, técnicos e pesquisadores que utilizam esse ambiente para o enriquecimento
de sua formação profissional e acadêmica. Essa atitude irá proporcionar um aumento
significativo, em curto e médio prazos, no número de estudantes em mobilidade e
auxiliar na consolidação do processo de internacionalização do Ensino Superior.
No aspecto macrossocial, a política de apoio à mobilidade virtual causa um
efeito numérico favorável no cálculo custo/benefício ao se pensar que um número bem
maior de estudantes poderão acessar os grandes e renomados centros de excelência sem
o ônus do deslocamento físico, o que implicará em um menor montante de investimento
público com a saída e a manutenção de estudantes fora do País.
O estudante, antes de viajar para o exterior, verifica em sua universidade quais
as instituições de Ensino Superior no estrangeiro que são parceiras em programas de
mobilidade; em seguida, entra em contato e se inscreve em um dos programas. Quando
contemplado, recebe valores monetários para fazer face à aquisição de passagens aéreas
de ida e de volta, seguro-saúde, auxílio moradia além de bolsa de estudos compatível
com a região/país onde irá residir.
Portanto, com um visto de estudante, poderá estagiar em estabelecimentos
públicos e privados, frequentar e permanecer em residências, restaurantes e áreas
específicas para trânsito de estudantes. Acesso privilegiado, com descontos em cinemas,
teatros, museus e em todos os eventos culturais. O estudante estrangeiro, por força dos
acordos internacionais, goza do mesmo status dos estudantes nacionais, inclusive de
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concorrer a bolsas de estudos no âmbito dos laboratórios em que estiver inscrito, como
foi o caso da doutoranda (entrevistada 12) estudante em cotutela na Universidade Lyon
2, que desenvolveu um projeto de pesquisa na cidade de Lyon e foi contemplada com
uma bolsa de estudos da região Rhône-Alpes.
Outra forma de auxílio que os estudantes estrangeiros podem receber no país de
destino é a bolsa moradia. Trata-se de um valor monetário que permite ao estudante
pagar o aluguel da residência. Dos brasileiros que tivemos contato na cidade de Lyon,
somente um estudante de doutorado da Universidade Rural de Pernambuco teve acesso
a esse auxílio.
Com a crise em toda a Europa, a situação de imigrante se torna cada vez mais
difícil por conta do forte protecionismo, principalmente, no mercado de trabalho. Esse
protecionismo vem com as barreiras à legalização de entrada no País (quando legaliza,
impõe restrições quanto ao número de horas de trabalho semanais); aumento nas
exigências relacionadas a endereço fixo, emprego com renda superior a 500 euros e
assim por diante.
No Brasil, quando o estudante migra para outro país deixa de acessar temporária
ou permanentemente o gozo aos direitos de acesso aos bens e serviços. Ele, de forma
espontânea, deixa de ter os vínculos formais que são estabelecidos pela rotina do dia a
dia em seu País. Assim o faz pela possibilidade de firmar outros vínculos formais no
país de origem.
No entanto, quando se trata de estudantes em mobilidade acadêmica
internacional, o estudante sai de seu país de origem, mas não perde os vínculos formais
estabelecidos em seu dia a dia. Por exemplo, o professor-pesquisador de uma instituição
pública que viaja em mobilidade para outro país continua recebendo seu salário
normalmente, uma bolsa de estudos referente à mobilidade e tem a garantia de ter seu
emprego de volta quando retornar. Essa é uma maneira de o Estado participar
diretamente na vida acadêmica e formação do estudante. Quando a vinculação
empregatícia é em uma instituição privada, ela tem obrigação de manter o vínculo com
o profissional, mas na grande maioria das vezes não é assegurada a vaga de emprego
para o seu retorno.
Na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a participação do
Estado na formação acadêmica dos estudantes é muito grande. Na Europa, os países
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signatários do tratado de Bolonha (1999) destinam uma boa parcela de seu orçamento
para a mobilidade acadêmica. No Brasil, a grande maioria dos vistos conferidos a
estudantes para estudarem no estrangeiro são concedidos mediante comprovação de
auxílio financeiro das instituições de fomento: CAPES ou CNPq.
Os países que recepcionam a maioria dos estudantes em mobilidade no mundo
como os Estados Unidos, França e Alemanha dão um título específico a esses
estudantes para diferenciá-los dos emigrantes. Na França o séjour à l’étranger é um
documento, semelhante a uma carteira de identidade, que o estudante utiliza em
substituição ao passaporte, enquanto estiver em território francês. Nos Estados Unidos,
o estudante recebe o résidence abroad e na Alemanha o Auslandsaufenthalt que informa
o caráter da permanência do estudante estrangeiro em seu território. Tanto o séjour à
l’étranger, o résidence abroad ou o Auslandsaufenthalt assinalam para o objetivo e
período de permanência no País.
No entanto, reconhecemos a existência da categoria de estudantes migrantes que
se caracterizam por romper com os laços que os ligam às rotinas de seus países de
origem e vão estabelecer um novo ciclo de relações e interações no país e instituição de
ensino de destino.
As novas tecnologias de informação e comunicação possibilitaram o surgimento
de uma série de fenômenos que impactaram diretamente na vida e nas relações das
pessoas e no binômio espaço e tempo. Se na Escola de Chicago esse binômio estava
relacionado a perto versus distante, com o uso dos equipamentos que possibilitam a
comunicação online, não existe o distante: a interação pode ser imediata, graças à
mobilidade no ciberespaço.

2.3.2. A MOBILIDADE NO CIBERESPAÇO

Ciberespaço é um termo polissêmico e representa potencialmente o "mundo
virtual". Trata-se de um espaço não vinculado a um território, a um local definido e
conhecido e não tem uma característica material. Não é tangível, mas existe. Esse
espaço foi criado e possibilitado pelas tecnologias de comunicação e informação e a
internet é o meio mais representativo de sua propagação.
Para Monteiro (2007), Ciberespaço é o:
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[...] universo virtual proporcionado pelas redes de telecomunicações,
mormente a Internet. O ciberespaço pode ser concebido, também,
como um novo mundo, um novo espaço de significações, um novo
meio de interação, comunicação e de vida em sociedade. Esse
universo não é irreal ou imaginário, existe de fato, e o faz em um
plano essencialmente diferente dos espaços conhecidos (MONTEIRO,
2007,p. 8).

Os impactos de sua criação já são assemelhados, para muitos historiadores, aos
da revolução industrial e representam um marco divisório entre modernidade e pósmodernidade. O ciberespaço é um espaço simbólico e representativo enriquecido por
informações. As pessoas acessam esse espaço por meio de objetos produzidos pelas
tecnologias de informação e comunicação com a finalidade de melhorar a vida em
sociedade por meio de acesso à informação e interação.
Esse universo não é irreal ou imaginário: muito pelo contrário, existe e implica
uma interpretação diferente das novas características do binômio espaço-tempo e seu
papel na construção dos contextos. O espaço é real, abstrato e virtual; o tempo não é
linear e cronológico como estamos acostumados a lidar com os fatos históricos. O
tempo no hiperespaço é o momento presente. A Figura 13, o contexto Binômio espaçotempo no ciberespaço, representa a ação do ciberespaço na construção dos contextos.
Jones (1998) aponta que o “ciberespaço não tem um onde [...] em vez disso, é
baseado no conhecimento e nas informações sobre crenças e práticas comuns presentes
na sociedade abstraídos dos moldes do espaço físico” (JONES, 1998, p.15). Neste
sentido, pode-se argumentar que o objetivo maior do ciberespaço é a partilha dos
atributos comuns - commonality - que consiste em substituir diferentes meios de
mobilidade por um meio comum. A commonality tem dois objetivos chave: minimizar o
custo para o sistema de mobilidade e minimizar o excesso de funcionalidade. Assim, a
hipermobilidade agrega o fluxo de objetos, símbolos e sinais que trafegam no espaço
virtual, com economia de tempo no entorno dos contextos e de interação humana.
Figura 13 - O contexto do binômio espaço x tempo no ciberespaço
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Fonte: Criado pelo autor, 2014.

Os aspectos espaciais e temporais da mobilidade humana em interação têm sido
discutidos de várias maneiras em vários campos. O campo das tecnologias da
informação e comunicação (TIC) tem, por exemplo, tratado de forma intensiva aspectos
espaciais e temporais em relação às inovações tecnológicas, como a internet e diversos
sistemas de informação aplicáveis e sistemas de software colaborativo (groupware).
Através do uso de aplicações fixas e móveis de TIC’s, as pessoas podem organizar e
gerenciar suas atividades de trabalho com menos restrições, tornando o ambiente de
trabalho flexível e independente geográfica e temporalmente (Bellotti e Bly (1996); Dix
e Beale (1996)).
Até o momento não foi possível determinar o tamanho desse espaço e, para
muitos, ele é ilimitado. A informação é a matéria prima circundante nesse espaço, ela é
disponibilizada sempre em tempo presente (tempo real) e qualquer pessoa pode ter
acesso a ela, em qualquer lugar do planeta, desde que tenha à mão um objeto composto
por tecnologias de comunicação e informação apropriadas.
Na década de 1990, o debate sobre as articulações entre as diferentes formas de
mobilidade tornou-se mais amplo. A busca pela compreensão do fenômeno “mover-se”
na relação espaço-tempo causou certo desequilíbrio na concepção da mobilidade diária
e residencial, tornando-se um termo presente mais usual em um fenômeno muito maior,
que é caracterizado como a capacidade de abolir barreiras presentes nas interações
descontextualizadas do espaço e tempo.
G. Balandier (2001) afirma que as comunicações tangíveis e não tangíveis
contribuem para reduzir as servidões decorrentes da territorialidade e da distância e
demonstrou a importância da velocidade das informações que circulam em tempo real
pelas redes por meio do produto virtual resultante da interação entre seres e objetos que
compõem o mundo virtual. Nesse contexto, a mobilidade deixa de ser uma variável
periférica em análises estruturadas em torno de outras questões e passa a ser um
elemento de análise central das sociedades pós-modernas, em que o virtual se faz
presente nas transformações sociais atuais.
O deslocamento físico, ao deixar de ser o único e exclusivo meio de interação
social, causou grande impacto na comunidade científica por causa da ruptura com os
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conceitos ligados à relação espaço versus tempo. Com a mobilidade espacial, novas
relações foram construídas graças ao uso das TICs. Esse fenômeno pôde acelerar o
processo de metamorfose do capitalismo chamado por Luc Boltanski e Eve Chiapello
(1999), como Nouvel Esprit du Capitalisme, em que os autores chamam atenção para as
transformações sociais e políticas, ocorridas em grande escala, graças ao fenômeno da
globalização da economia; as publicações de Manuel Castells (1996), um dos primeiros
a assinalar para as transformações sociais da era da informação; John Urry (2000) que
chegou a propor em suas obras a criação de um novo ramo da sociologia para estudar a
mobilidade; Zigmunt Bauman (2001), com as reflexões do mundo moderno, (todos eles)
trouxeram, como bem pontuaram Gallez e Kaufman (2011), novas discussões acerca da
mobilidade espacial por conta do aumento das dinâmicas sociais.
Considerando a situação de confinamento, os debates sobre mobilidade, vistos
apenas como deslocamento no espaço geográfico, foram aos poucos reconsiderados.
Alguns autores passaram a entender o mover-se no espaço, também, como o uso de
ferramentas de causa e efeito. Passaram a defender que “ser móvel” não é apenas uma
questão de deslocamento e sim de interação – a maneira como os sujeitos interagem uns
com os outros no espaço social, implicando em novas condições relacionais com o uso
de técnicas de difusão.
Nesse contexto, inclui-se a mobilidade acadêmica internacional virtual, onde
pessoas, grupos de pesquisas e instituições interagem em tempo real. A interatividade
por meio das TIC’s podem alcançar as várias dimensões da mobilidade. Masao
Kakihara & Carsten Sorensen (2001) sugerem a expansão do conceito de mobilidade a
partir de três dimensões distintas de interação humana: (I) mobilidade espacial; (II)
mobilidade temporal; (III) mobilidade contextual. Para eles, essas três dimensões de
interação humana têm sido mobilizadas pelo uso intensivo das TIC’s, especialmente no
uso das tecnologias móveis.
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Figura 14 - Estrutura da Hipermobilidade segundo Kakihara & Sorensen

Fonte: Adaptado da obra de Masao Kakihara & Carsten Sorensen, (2001).

Segundo Deleuze & Guattari (1986), a rápida difusão das TIC’s em geral e
móveis em particular aceleraram o processo de surgimento da geração de "nômades"
urbanos ou nomadicity. Pessoas que, de posse de equipamentos como computadores,
tablets, celulares, netbooks, notebooks conectados à internet, conseguem alcançar
milhares de pessoas em todas as regiões do mundo e veicular uma grande massa de
informações sem sair do lugar ou se agrupar com outras pessoas no mesmo ambiente.
A mobilidade espacial dentro do ciberespaço, como pode ser visto na Figura 15,
conta com equipamentos por onde veiculam textos, som e imagens produzindo elos de
informação/comunicação capazes de conectar pessoas e instituições dispostas em várias
regiões geográficas ao mesmo tempo. Ou, de forma particular, entre duas pessoas, com
a mesma rapidez.
Os programas se encarregam de transformar as mensagens, som e imagens em
códigos binários assim que os equipamentos são utilizados pelos emitentes. E são
decodificados em línguagem de texto som e imagem assim que passam a ser utilizados
pelos receptores.
Figura 15 - Mobilidade espacial dentro do ciberespaço

Fonte: Adaptado da obra de Masao Kakihara & Carsten Sorensen, (2001).
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São textos, imagens e sons que viajam além das fronteiras nacionais e que, além
de auxiliar nas tarefas práticas do dia a dia mediante rapidez e velocidade no trâmite de
informações, auxiliam no desenvolvimento de várias atividades sociais, econômicas e
educacionais convertidos para cada idioma, povo ou nação em todos os continentes,
sem o deslocamento físico ou trabalho coletivo em conjunto no mesmo espaço, onde
basta para isso uso de tecnologias de comunicação e informação.
As tecnologias têm forte influência temporal na vida social e nas atividades
desenvolvidas pelo indivíduo. Os esforços para criar e desenvolver novas tecnologias
úteis ao ambiente doméstico e ao mundo do trabalho são motivados, em grande medida,
pelo desejo de acelerar o ritmo de trabalho com economia de tempo. Óbvio, no entanto,
que a economia de tempo não é a única transformação da vida social resultante das
atividades induzidas pelas novas tecnologias.
Barley (1988), com base em estudos, concluiu que as maiores mudanças
ocorridas nos locais de trabalho estão relacionadas a um maior grau de organização das
atividades e sistematização de modelos de comportamento funcional no interior da
estrutura, promovendo uma significativa mudança no perfil organizacional das
empresas.
Para Hall (1959), a temporalidade é caracterizada por certa dicotomia entre a:
monocrhonicity (monocronia) e polycrhonicity (policronia). O primeiro refere-se a
situações em que as pessoas estruturam suas atividades em um plano para eventos
através da atribuição de espaços específicos de tempo para ocorrência de cada evento. O
segundo significa situações em que as pessoas dão menos valor em aceitar e divergir de
atributos estruturais e interpretativos da ordem temporal. “Na dimensão da policronia as
pessoas permitem mudanças de planos e estão em constante movimento. Na
monocronia, o tempo é tangível, arbitrário e imposto e a vida das pessoas é dominada
por cronogramas." (PAIVA & GONSALVES, 2014, p.5).
No entanto, considerando a rápida difusão das TIC’s em uma vasta gama de
relações sociais, em vez de monochronicity, a polychronicity parece rapidamente
aumentar.
Como visto, a dimensão temporal e a interação do indivíduo são cada vez mais
mobilizadas pelos impactos de várias tecnologias, A interação e a temporalidade já não
podem ser explicados a partir da perspectiva linear (tempo cronológico); são agora
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altamente mobilizadas pelos vários modos, tais como tempos monochronicity
polychronicity. Isso leva a um ambiente complexo onde monochronicity e
polychronicity são proporcionais à interação entre os seres humanos em um ambiente
onde eles estão interligados uns com os outros. A Figura 16, a seguir, mostra a relação
entre polychronicity e monochronicity na mobilidade temporal.
Figura 16 - Mobilidade temporal segundo Hall

Fonte: Adaptado da obra de Hall: The Language.1962.

A ação humana faz parte de um contexto particular em que os quadros são
emoldurados por seu desempenho de ação de forma recursiva. Tal contextualidade ou
situacionalidade, apresentada nas ações de interação humana, é essencial para a captura
de sua natureza. Suchman (1987, p. 28) afirma: "a coerência da ação situada está ligada
de forma essencial não individual ou a regras convencionais, mas sim em interações
locais contingentes em especial das circunstâncias vividas pelos atores".
Além da espacialidade e temporalidade, a contextualidade em que a ação ocorre
é de igual importância na organização de interação humana. Aspectos como “de que
maneira, em que circunstância particular,” e “para que o(s) ator(es)”, as ações
constituem e são realizadas à disposição da interação tal como os aspectos “onde” e
“quando” fazer.
As tecnologias de

modem, especialmente das TIC’s, influenciam a

contextualidade de interação de maneiras várias; destas tecnologias de modalidades
diversificadas Ljungberg e Sorensen (2000) caracterizam a interação como uma
modalidade composta por duas dimensões: Interação e Praticidade. O Ciberespaço é um
bom exemplo disso: mediada por computadores e tecnologia sem fio de conexão com a
internet, não só permite que as pessoas se conectem com outras pessoas de forma
sincrônica e se comuniquem ao mesmo tempo, como de forma assincrônica, onde a
comunicação fica à disposição das pessoas e a informação pode ser acessada quando
elas quiserem e de qualquer parte.
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Figura 17 -Interação contextual segundo Ljungberg Sorensen

Fonte: Adaptada pelo autor, 2014.

3.

POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERNACIONALIZAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR

Esse capítulo está dividido em 5 seções: a primeira seção apresenta o
desenvolvimento do conceito de políticas públicas e a importância de seu estudo na
comunidade científica. Entre os modelos existentes, lançamos mão do modelo sistêmico
para ilustrar a relação bilateral, no universo das relações internacionais, entre o Brasil e
outros países, em busca do aperfeiçoamento do perfil científico de estudantes e
aprimoramento científico e tecnológico de universidades e centros de pesquisas.
Na segunda seção, ao abordarmos a internacionalização da Educação Superior,
destacamos a importância da estrutura meso na operacionalização desse processo no
ambiente universitário. Na terceira seção, organizamos informações sobre a
contribuição do estudante estrangeiro e do estudante em mobilidade acadêmica
internacional no desenvolvimento histórico das universidades. Na quarta e quinta
seções, trouxemos, respectivamente, sem esgotar o tema, informações sobre a
mobilidade acadêmica na Europa e na América Latina.

3.1.

Aproximação semântica ao conceito de políticas públicas

O que é uma política pública? Rodrigues (2010) assinala quatro premissas
básicas para a formação do conceito de políticas públicas:
1 – As sociedades contemporâneas caracterizam-se não apenas pela
diferenciação social, mas também por identidades e visões de
mundo específicas sobre questões como desenvolvimento e bemestar, por exemplo;
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2 – Seus membros têm expectativas diferentes sobre a vida em
sociedade, àmedida em que suas ideias, valores, interesses e
objetivos se distinguem;
3 – A natureza complexa das sociedades contemporâneas implica
conflito não só de objetivos (fins), mas também de modos de
atingir esses fins (meios);
4 – Há, grosso modo, duas formas de resolver os conflitos: pela força
(coerção/repressão) ou pela ação política. Esta última (ação
política) tem como características principais a ação coletiva
(baseada na diversidade de perspectivas sobre fins e meios), a
necessidade de aceitação da decisão alcançada e o caráter
impositivo da decisão coletiva (enforcement of the law)
(RODRIGUES, 2010 p. 14).

A primeira premissa fala das características da sociedade contemporânea como a
diversidade de concepções, identidades e visões de mundo e sua relação com o
desenvolvimento e bem estar.
A segunda premissa trata das expectativas dos membros dessa sociedade e de
suas diferentes formas de pensar e de agir. Seus interesses e objetivos refletem culturas
e valores herdados das gerações passadas e marcam seus estilos de vida em
comunidade. Com o passar do tempo, traços comuns dessa comunidade vão construindo
uma identidade local.
A terceira premissa trata da natureza complexa dessas sociedades quanto aos
seus objetivos e os meios de alcançar seus fins. Ter uma identidade não significa não
entrar em conflito. Há conflitos de várias escalas e formas de composição. Há conflitos
que por meio de políticas são compostos e há conflitos que só com o aparato judicial do
Estado podem ser resolvidos.
Essas premissas expressam a complexidade de vontades e interesses que
permeiam a sociedade contemporânea. As políticas públicas nesse contexto se revestem
de estratégias com a finalidade de alcançar os objetivos delineados pelo Estado. A base
legal, constitucional é a melhor estratégia de embasamento para criação e desempenho
de uma política pública. Esse amparo reveste de legalidade e poder as ações do Estado.
Na idade moderna, essa ideia foi ampliada e passou a compor o corpo
metodológico da ciência do Estado ou ciência política “e seu conceito muito próximo ao
conceito de poder” (RODRIGUES, 2010, p.13). Nesse contexto, então, pode-se definir
política pública como o exercício do poder orientado para compor, de forma pacífica,
conflitos relacionados ao uso dos bens públicos.
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Políticas públicas são, portanto, conjuntos de ações dos diversos grupos e classes
que compõem a sociedade. Cada grupo e classe com seus valores, interesses e objetivos
próprios e muitas vezes divergentes um dos outros, tomam decisões coletivas e
condicionam comportamentos e funcionamentos das instituições em prol de uma
política comum e em prol do bem público.
O bem público está diretamente relacionado com o bem viver. Sua produção
estratégica deve possibilitar, à sociedade humana, a liberdade de escolha, a faculdade de
optar por aquele que atende melhor às suas necessidades. Na Grécia antiga, em Roma e
na Idade Média, apenas os cidadãos tinham essa liberdade, sendo negada aos escravos e
mulheres essa faculdade, cabendo-lhes apenas a esfera privada para o exercício de suas
vontades.
A política pública, como campo de conhecimento, parte de duas raízes distintas.
A primeira, na Europa, como resultante de estudos sobre o Estado e o papel do governo
e de suas formas de administrar. Nasce da relação do Estado e as teorias explicativas
relativas ao funcionamento das instituições. A segunda, nos Estados Unidos, como
disciplina acadêmica. Nos Estados Unidos da América (EUA), a importância das
políticas públicas como campo do conhecimento foi percebida na universidade, sendo
entendido como saber necessário à formação dos gestores,sem fazer relação com as
teorias do Estado, considerando como mais importante as ações de governo.
Estado é a comunidade política na qual se inclui o Governo. E Governo é o
grupo político que gere o Estado. Tanto o Estado quanto o Governo possuem
atribuições específicas. O Estado possui funções executiva, legislativa e judiciária. E o
Governo se ocupa em administrar os
[...] interesses sociais e econômicos da sociedade e, de acordo com sua
orientação ideológica, estabelece níveis maiores ou menores de
intervenção. [...] A administração pública dá execução às decisões
deGoverno (ROCHA, 2009, p.141).

Nessa perspectiva, políticas públicas podem ser consideradas, segundo Gobert e
Müller (1987), como o Estado em ação por meio de programas e atitudes voltadas a
atender às demandas sociais, ou seja, o Estado implantando projetos de governo.
Para Souza (2006):
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O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos
estudos sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis,
aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a)
formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores
independentes (SOUZA, 2006, p. 22).

Os grandes introdutores das políticas públicas no cenário científico, com as
características citadas por Souza (2006), foram:






Laswell (1936), que buscava relacionar o conhecimento acadêmico com
o conhecimento empírico. Sua obra policy analysisfoi uma tentativa de
reunir grupos de interesse com pesquisadores da área de ciências sociais.
Simon (1957), o qual foi o primeiro a utilizar o conceito de racionalidade
limitada para os decisores públicos. Defendia a criação de modelos para
maximizar as possibilidades de acertos nas decisões dos gestores diante a
complexidade de problemas sociais.
Lindblom (1959, 1979), que critica a ênfase ao racionalismo de Laswell
(1936) e Simon (1957) e propõe que, na formulação e análise das
políticas públicas fossem utilizadas variáveis “como relação de poder e a
integração entre as diferentes fases do processo decisório o que não teria
necessariamente um fim ou um princípio” (SOUZA, 2006, p. 24). Isso
vem demonstrar a necessidade de se utilizar outros elementos no modelo
como a importância das eleições, dos grupos de interesse, avaliação,
entre outros.

Com relação à avaliação, Ferreira (2002) indica a utilização da avaliação das
políticas como forma de maximizar os acertos dos gestores e minimizar a possibilidade
de se repetir decisões equivocadas. Para tanto, é necessário que a avaliação das políticas
"[...] deve ser feita a partir da discussão mais ampla sobre o significado das políticas
públicas no Brasil, na atualidade, no contexto das novas configurações mundiais"
(FERREIRA, 2002, p.1), como pode ser observada a influência do sistema internacional
nas relações ilustradas na Figura 18, a seguir.
Easton (1969) propôs ilustrar os elementos que compõem uma política pública e
a própria política pública como um sistema, relacionando a formulação dos problemas
apartir das demandas com os possíveis resultados e o ambiente. Mais tarde, essa
sugestão tornou-se um dos modelos utilizados para análise de políticas públicas.
Ao se aplicar a teoria sistêmica para análise de políticas públicas, o sistema
político passa a reunir as estruturas públicas e a sociedade em um processo interrelacionado com a finalidade de produzir os efeitos esperados pelas demandas sociais.
Nesse sentido, uma série de atividades é desenvolvida por essas instituições para
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transformar essas demandas em decisões que serão revertidas em benefícios para toda a
coletividade.
Segundo Rua (2009, p 32)
As forças que afetam o sistema político são os inputs e o ambiente é
qualquer condição ou circunstância definida como limite externo ao
sistema político. Os outputs do sistema político são as alocações
imperativas de valores do sistema, expressas como decisões e políticas
públicas (RUA, 2009, p. 32).

A Figura 18, a seguir, ilustra as influências exercidas pelo sistema internacional
e o sistema nacional sobre os inputs (entradas) e nos outputs (saídas). No caso das
políticas de internacionalização do Ensino Superior, as entradas representam a
confluência de interesses, o espaço onde são assinados os tratados internacionais, onde
são elaboradas as convenções ou os acordos bilaterais que podem envolver, desde a
Casa Civil da Presidência da República, no caso dos tratados e convenções, até os
acordos bilaterais que podem envolver Ministérios, Embaixadas, Instituições de
pesquisas e universitárias.
Figura 18 - Modelo Sistêmico

Fonte: Adaptada de Easton (1969) apud Rua (2009).

Por conta da globalização, os sistemas são cada vez mais abertos. Os inputs de
demanda e apoio não se limitam apenas às fronteiras nacionais. Elas avançam cada vez
mais para a internacionalização em busca de respostas, em busca de soluções para
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problemas que envolvem mais de uma unidade nacional. Esse comportamento sistêmico
tem sido muito comum nas últimas três décadas.
O conceito de sistema envolve um conjunto de instituições com características
próprias e funções distintas que funcionam na sociedade em constante interação. O
desempenho da vocação institucional mantém o equilíbrio do sistema de tal forma que
cada elemento, cada componente, é importante para a vida, para a existência do outro
componente, do outro elemento. Cada sistema é único e é considerado em sua
totalidade. Suas tendências integrativa e afirmativa mantêm as características básicas e a
autonomia dos elementos que o compõem.
Segundo Bertalanffy citado por Vasconcellos (2004 p. 2000),
Sistema é um todo integrado cujas propriedades não podem ser
reduzidas às propriedades das partes [...]. Entretanto, as características
do todo tendem a se manter, mesmo que haja substituição dos
membros individuais. Os componentes não são insubstituíveis. De
acordo com essa noção de todo integrado, o comportamento do todo é
mais complexo do que a soma dos comportamentos das partes, de
modo que os acontecimentos parecem implicar mais que unicamente
as decisões e ações individuais. As unidades individuais ou membros
do sistema existem em relações e o sistema impõe coerções sobre o
comportamento das partes: os graus de liberdade para o
comportamento de cada elemento são restringidos pelo fato de ele
integrar um sistema. Assim, um elemento não exibe todas as suas
características em todos os sistemas de que possa fazer parte e, então,
nesse sentido, costuma-se dizer que o todo é menos do que a soma das
partes (BERTALANFFY, 1975, p. 200).

O conceito de sistema apresentado por Bertalanffy (apud Vasconcellos, 2004) é
esteado por quatro pilares distintos que dão sustentação à estrutura meso, que é responsável
pela operacionalização das políticas públicas. Esses pilares são: (I) a complexidade; (II) a
interação; (III) a organização e (IV) a totalidade.
A organização parte do princípio de que toda instituição/organização tem uma
estrutura definida e um corpo funcional integrado que fazem com que essa organização
funcione. A interação está relacionada à ação recíproca que pode influenciar direta ou
indiretamente no comportamento dos elementos que compõem o ambiente. O grau de
complexidade depende do número de elementos e níveis de hierarquia: quanto maior o
número de elementos, maiores serão as inter-relações existentes e sua complexidade. A
expressão em totalidade não está limitada ao número total de elementos que compõem o
ambiente, mas ao somatório de suas partes que transcende este limite quantitativo.
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3.2.

Políticas PÚblicas de internacionalização do Ensino Superior

Como resultado de um estudo amplo sobre desenvolvimento, aprimoramento e
consolidação de uma educação nacional de qualidade, a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) publica, em 2013, como primeiro
resultado o «Estudo analítico da legislação vigente sobre os acordos de cooperação
internacional», dos acordos assinados pelo Brasil, em que são assinaladas as
implicações no atual cenário de mobilidade acadêmica internacional. Esse estudo
assinala quatro fases distintas no processo de internacionalização da Educação Superior
brasileira: o primeiro, compreendido entre 1930 e 1950; o segundo, entre os períodos de
1960 e 1970; o terceiro, entre os anos 1980 e 1990; e o quarto, de 2000 a 2010.
Essas fases estão sustentadas na necessidade de aprimoramento da instituição
universitária nacional, como podem ser observadas precisamente nas fases primeira e
segunda do processo de internacionalização citadas por Albeiro Mejia Trujilo (2013),
[...] o primeiro período enquadrado entre as décadas de 1930 e 1950
em que os programas de cooperação acadêmica tinham como
prioridade as missões que traziam professores visitantes, no intuito de
fortalecer as universidades já existentes e promover a consolidação de
novas universidades. (TRUJILO, 2013, p. 3).

O primeiro período de internacionalização da educação brasileira é marcado pela
necessidade de fortalecimento institucional e ampliação no número das instituições
nacionais. Entre os professores convidados para lecionar na recente Universidade de
São Paulo citamos: Donald Pierson,Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Jean
Maugué, Pierre Monbeig e Dinah Lévi-Strauss, entre outros. O segundo período é
marcado pelo envio de estudantes para o exterior, notadamente para os Estados Unidos,
com a finalidade de reproduzir, no sistema nacional brasileiro, o modelo norte
americano.
O segundo período se estende [...] com programas de bolsas de estudo
para cursos de Mestrado e Doutorado, com a participação de agências
nacionais e internacionais cujo foco principal era a reestruturação do
sistema de Ensino Superior que seguisse o modelo norte-americano.
(TRUJILLO, 2013, p.3).

Para alcançar esse objetivo, foram formalizados convênios com universidades
estrangeiras, possibilitando o ingresso de mestrandos e doutorandos brasileiros em seus
programas. Em 1965, segundo a CAPES, o Brasil tinha 27 programas de mestrado e 11
programas de doutorado. Segundo o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação
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(PNPG), das 59.650 bolsas concedidas para estudantes de mestrado e doutorado na
década de 1970, 7.650 foram destinadas para estudantes no exterior, conforme pode ser
observado no quadro (Figura 19), a seguir:
Figura 19 - Bolsas de estudos para mestrandos e doutorandos

Fonte: I PNPG.

O terceiro período é marcado pela criação dos programas de cooperação
acadêmica internacional com o objetivo de criar grupos de pesquisas, intercâmbio de
professores visitantes e aumentar o fluxo de estudantes no estrangeiro por meio das
bolsas de doutorado-sanduíche.
O terceiro período compreende [...] programas de cooperação
acadêmica internacional que fomentavam a criação de grupos de
pesquisa, a vinda de professores visitantes, concessão de bolsas de
doutorado em áreas consideradas prioritárias, e a implantação das
bolsas sanduíche de doutorado (TRUJILLO, 2013, p.3).

Esse período é marcado pela criação do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação, responsável pela política nacional de pesquisa científica, tecnológica e
inovação, planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de ciência e
tecnologia, política espacial, política nuclear e controle de exportação de bens e serviços
sensíveis. Nesse período observam-se vários fatos importantes: ocorreu a promulgação
da Constituição Federal de 1988, que deu mais autonomia didático-financeira às
universidades desde que mantenha a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão (Art. 207); houve a extinção da Capes em 1990 e sua (re)criação, em 1992,
como fundação pública subordinada ao Ministério de Educação e Cultura, retornando a
ser a instituição de fomento à mobilidade acadêmica do Estado brasileiro; em 1996, a
promulgação, pelo decreto nº 9.394/96, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação; em
1997, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
passa a desempenhar na rede regional e internacional a função de certificadora e
acreditadora de cursos superiores, que buscam garantir a qualidade da Educação
Superior entre os países participantes (TRUJILLO, 2013).
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No final da década de 1990 o País já contava com 1.000 programas de mestrado
e 600 programas de doutorado espalhados por todas as regiões, com uma forte
concentração nas regiões sul e sudeste do País. O quarto período é marcado pela ênfase
na cooperação internacional, com base no fortalecimento das relações entre grupos de
pesquisas de regiões e países distintos.
O quarto período compreende a primeira década do século XXI, em
que se prioriza a cooperação internacional mediante a formação de
grupos de pesquisa em áreas estratégicas de interesse compartilhado,
continua o fomento à realização de doutorados em áreas sem tradição
de pesquisa no país, e a criação de universidades federais orientadas
para a internacionalização (TRUJILLO, 2013, p.3).

No final da primeira década do século XXI, em 2010, segundo a CAPES, o país
já apresentava um total de 2.436 programas de mestrados acadêmicos, 243 mestrados
profissionais e 1.420 programas de doutorado, e isso demonstra que as políticas
públicas para o desenvolvimento da pós-graduação vêm sendo exitosas ao longo dos
anos.
Falamos até o momento, nesta seção, dos efeitos das políticas de
internacionalização do Ensino Superior no sistema de Educação Superior brasileiro; no
entanto, esse processo tem tomado outras dimensões em outros continentes a partir da
década

de

1980,

mais

precisamente

por

conta

do

processo

de

internacionalização/globalização da economia que tem suscitado discussões sobre o
papel da universidade na sociedade atual.
Após duas décadas dos primeiros arranjos regionais resultantes da globalização
da economia e uma década da primeira conferência Mundial do Ensino Superior
promovida pela Unesco em 1989, em que se declarou que a Universidade do século
XXI deveria considerar o novo papel do conhecimento como fundamento vital para o
desenvolvimento sustentável da sociedade, e em decorrência disso, um direito de todos
os povos, em 2009, a Unesco, em uma nova convocatória, ratifica e amplia essas
considerações propondo "novas dinâmicas do Ensino Superior e pesquisas para a
mudança e o desenvolvimento social"(UNESCO, 2009).
Para a Unesco a universidade passa de fato a ser um elemento de suporte
governamental para o trato das políticas de desenvolvimento social, político e
econômico. O documento apresenta seis metas a serem alcançadas pelos países
membros: (I) a responsabilidade social da Educação Superior; (II) internacionalização,
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regionalização e globalização; (III) ensino, pesquisa e inovação; (IV) educação na
África; (V) convite à ação por parte dos estados membros; e (VI) convite à ação.
Em relação ao segundo tópico, (internacionalização, regionalização e
globalização), dois movimentos são destacados no cenário internacional: o movimento
de internacionalização do Ensino Superior e o movimento da transnacionalização. O
primeiro se destaca pela sua responsabilidade no interior das políticas públicas de
desenvolvimento e está fundamentado no valor do conhecimento e da formação técnicocientífica. O segundo, parte do pressuposto de que a educação é um serviço e, como tal,
pode ser tratado como negócio.
Dependente de investimentos públicos, a internacionalização já apresenta escalas
de resultados diferentes e atrelados ao montante de aporte investido. São laboratórios,
centros de pesquisas, qualificação profissional, produção científica e patentes adquiridas
por países em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento em parceira com os
países desenvolvidos. Dependente do capital privado, a transnacionalização da
Educação Superior tem avançado muito mais rapidamente, graças às incorporações,
associações e parcerias feitas entre grandes conglomerados internacionais e "empresas"
educativas. Na Bahia, por exemplo, grande parte das instituições de Ensino Superior
privada pertence ao capital estrangeiro, mas, nem por isso, o fluxo de mobilidade
acadêmica é maior.
Outra manifestação da transnacionalização é a "fuga de cérebros", que se
caracteriza pelo não retorno dos estudantes e profissionais que saíram em mobilidade
para outros países e não retornaram para suas instituições de origem. Segrera &
Grimaldo (2012) já chamavam a atenção para esse fato apontando dois possíveis
roteiros: (I) estudantes e pesquisadores que não retornam a seus países de origem e (II)
estudantes e pesquisadores que recebem recursos públicos para saírem em mobilidade
internacional e, ao retornarem, vão trabalhar para a iniciativa privada.
No primeiro caso, os alunos recebem ajuda do Estado para complementar a
formação fora de seu país de origem e acabam sendo cooptados pelas instituições dos
países de destino. Ao se tratar da Europa, e mais precisamente da França, até o final da
década de 1980, um terço dos estudantes brasileiros, principalmente alunos de
doutorado, eram convidados a permanecer no país, mas, atualmente, com a crise
econômica internacional e com o crescimento dos países em desenvolvimento, os
alunos, em sua grande maioria, estão retornando aos seus países de origem.
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No segundo caso e mais comum, é a transferência do investimento público para
a iniciativa privada, na medida em que o capital humano formado fora do país não é
aproveitado pelas instituições públicas.
De uma ou de outra forma, esses movimentos transportam, dos países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, milhões de dólares para os países do primeiro
mundo, como Estados Unidos, França, Canadá e Alemanha, em troca de conhecimento
por meio de parcerias entre as instituições de Ensino Superior e centros de pesquisa. São
laboratórios e centros de excelência que estão presentes em todas as partes do mundo
resultantes dos acordos de cooperação entre instituições de educação e governos.
Embora a internacionalização do Ensino Superior tenha sido assinalada pela
Unesco (2009) como um meio de desenvolvimento técnico e científico dos países
membros, esta não se trata de um fenômeno recente para a educação. Esse processo foi
experienciado pelos países da Europa vitimados pela Segunda Guerra Mundial que, por
meio de acordos e tratados de mútua colaboração com instituições de pesquisa de
excelência, reconstruíram, em parte, o que foi destruído pelas guerras.
É certo que, com o apoio das tecnologias de comunicação e informação de fácil
acesso a custos cada vez menores, estudantes, professores, pesquisadores, centros de
pesquisa e universidades de todo mundo interagem cada vez mais. E o espaço de
pertinência do Ensino Superior vai se fortalecendo no apoio ao desenvolvimento mútuo,
na busca e compartilhamento do conhecimento.
No entanto, esse espaço de pertinência não foi dinamizado pela iniciativa das
instituições de Ensino Superior, mas por pressões políticas e econômicas. A
globalização requer territórios e fóruns específicos para tratar de assuntos comuns.
Esses fóruns e territórios agregam, desde os blocos econômicos com normas, regras,
legislações e comportamentos comuns, até a criação de cenários que reúnem instituições
de vários países com características e missões comuns.
As pressões econômicas e políticas para a criação de um espaço comum da
Educação Superior é comprovado ao se analisar o montante de tratados de cooperação
internacional sobre a mobilidade acadêmica internacional antes e depois da década de
1980, marco inicial do modelo global neoliberal iniciado com o fim do Estado de bem
estar social e a fragmentação dos conceitos de Estado Nação, entre outros
acontecimentos.
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Os números disponibilizados pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) não deixam dúvidas quanto ao crescimento do
número de tratados de cooperação internacional, entre instituições de Ensino Superior
estrangeiras, assinados antes e depois de 1980. Em 1980, o número de estudantes em
mobilidade acadêmica internacional era de 920 mil estudantes; em vinte anos esse
número aumentou em mais de 380% (trezentos e oitenta por cento), chegando a 3,55
milhões de estudantes em 2009 (OCDE, 2012).
Esse processo, conhecido na literatura como "educação internacional,
cooperação internacional, educação transnacional, educação através das fronteiras,
educação sem fronteiras" entre outras terminologias, marca um fluxo cada vez maior de
instituições e pessoas que recepcionam ou são recepcionadas no estrangeiro. E sem uma
política apropriada, convencionada e aceita pelos pares não é possível se estabelecer um
cenário de échange, de trocas ou de intercâmbio entre pessoas de nacionalidades,
línguas e culturas deferentes (CASTRO & NETO, 2012, p.71).
As principais exigências de cunho legal e ético estão relacionadas aos padrões de
ensino, equivalência dos diplomas e certificados, à compatibilização das matrizes
curriculares e à franquia e apoio aos estudantes e pesquisadores estrangeiros. São
questões que acabam por caracterizar um espaço apropriado ao que chamo nesse
trabalho de espaço de pertinência.
Espaço de pertinência porque reúne pessoas e instituições de diversos
continentes, línguas e diversas culturas diferentes, estudando, pesquisando e
trabalhando juntas nas várias áreas do conhecimento, criando e desenvolvendo
conhecimentos considerados estratégicos para seus países de origem e compartilhando
lugares de ensino, pesquisas e inovação no âmbito do Ensino Superior.
Espaço de pertinência porque nele são tratadas políticas e modalidades de gestão
institucional consideradas adequadas e que dinamizam as trocas entre instituições
estrangeiras. Além de envolver a mobilidade e o intercâmbio de estudantes, professores
e pesquisadores, envolve também o trabalho de secretarias, colegiados, coordenações,
diretorias, assessorias internacionais, procuradores, pró-reitorias, reitores, embaixadas,
ministérios e, algumas vezes, o gabinete da Presidência da República. Esse espaço é
composto por três esferas: (I) governamental; (II) institucional e (III) pelo sujeito em
mobilidade.
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As esferas governamental e institucional compõem a dimensão que
denominamos de meso estrutural. Ela ocupa uma dimensão importante no processo de
internacionalização do Ensino Superior porque é nela que ocorre o processo que
antecede a viagem do estudante para fora do país, o seu acompanhamento no exterior e
o controle referente ao seu retorno ao país de origem.
Figura 20 - Caracterização da dimensão meso da mobilidade

Fonte: Criado pelo autor, 2014.

Na esfera governamental encontramos a estrutura estatal que se nutre de
políticas públicas para curto, médio e longo prazo. Entre elas são observadas as políticas
públicas para o Ensino Superior e, com elas, a previsão de ações que podem ser
consideradas como estratégicas para a internacionalização. As principais ações do
governo brasileiro que consolidam esse espaço de pertinência são:
I) Uso de ferramentas de avaliação dos padrões de ensino das
universidades nacionais desenvolvida por institutos internacionais. Com
isso, tenta-se mostrar à comunidade acadêmica internacional, por meio
do rankeamento internacional, que o país tem um Ensino Superior que
oferece um padrão de ensino similar ao dos bons centros existentes no
exterior. A busca de padronização de procedimentos metodológicos e
estruturais aos existentes nos centros de excelência ocorre por dois
motivos: primeiro, pela busca de uma boa colocação no ranking
internacional e atrair para a instituição uma boa pontuação junto à
CAPES.

E

segundo,

para

formar

parcerias

relevantes

no

desenvolvimento de estudos e pesquisas.
No período em que estivemos em Lyon, pudemos participar de um evento
promovido pela Universidade de São Paulo (USP) e a Université Lyon 1. Foram dois
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dias de trabalho intenso em que cada instituição apresentou pesquisas relacionadas à
mobilidade urbana. Em algumas mesas era possível perceber quanto o Brasil, ali
representado pela USP, havia avançado bem mais que a França. Em outras, o quanto o
Brasil precisava avançar. Após esses dois dias, alguns trabalhos comuns foram
estabelecidos pelas duas Universidades, mas isso só foi possível por conta do mútuo
reconhecimento da capacidade técnico-científica das duas Universidades e o respectivo
reconhecimento internacional;
II) Aportes financeiros que, em sua grande parte, são transformados em
bolsas de estudos para estudantes e pesquisadores fora do país e, ao
mesmo tempo, servem para atrair excelentes estudantes e pesquisadores
de países estrangeiros para vir contribuir com o desenvolvimento técnico
e científico do país financiador.
III)

O envolvimento diplomático que dá celeridade à mobilidade de

estudantes e pesquisadores na medida em que são estabelecidas
facilidades, como o acesso desburocratizado ao visto de entrada, o
acesso priorizado aos órgãos de vigilância sanitária, os valores
diferenciados e taxas que são pagas por outras categorias como: turistas,
refugiados, migrantes e exilados que, como os estudantes e
pesquisadores,

necessitam

de

autorização

de

permanência

no

estrangeiro.
Na esfera institucional, temos os serviços prestados pelas universidades à
comunidade nacional e internacional. Se o governo é o responsável pela criação e
aprovação das políticas públicas para o Ensino Superior, as Instituições de Ensino
Superior (IES) são responsáveis pela sua implementação, operacionalização e
desenvolvimento. Para tanto, conta com três conjuntos de atributos funcionais distintos:
IV) O grupo formado pelo quadro técnico-administrativo desempenha as
funções burocráticas da IES e é responsável pela recepção, expedição e
guarda de documentos. Está presente nos órgãos administrativos e dá
suporte às esferas de deliberação. Aqui se destacam: os serviços de
secretaria dos programas de graduação e pós-graduação; da assessoria
internacional ao analisar solicitações, verificar documentos e viabilizar a
assinatura de convênios e contratos que já foram previamente
verificados pela procuradoria da instituição e estabelecer vínculos entre
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instituições estrangeiras que já assinaram acordo de cooperação
internacional para viabilizar ações para concretizá-los; e da procuradoria
jurídica que dá suporte aos atos da reitoria.
V) O grupo formado por técnico-científicos são professores e pesquisadores
que, além de desempenhar a função de ensino, pesquisa e extensão,
fazem parte do quadro de gestão e deliberam, de forma colegiada ou
não, sobre assuntos atinentes aos programas, projetos e rotinas da IES
que envolvam integrantes do grupo acadêmico-científico. Aqui se
destacam a coordenação de cursos, a direção de departamentos, as próreitorias de graduação e pós-graduação e a reitoria.
VI) O grupo acadêmico-científico formado por professores, por estudantes e
por pesquisadores responsáveis pelo ensino, pesquisa e inovação. Desse
grupo sai a grande maioria dos sujeitos que partem em mobilidade para
estudar em outros países. São eles que fortalecem a trama do espaço de
pertinência.
Cada um desses grupos concentra uma escala de empowerment que se sucede. A
depender do grau de burocracia no âmbito do Estado e das Universidades, haverá
oscilação no fluxo da mobilidade de estudantes e pesquisadores.
A esfera do sujeito em mobilidade é formada por estudantes, professores e
pesquisadores que, ao atenderem aos critérios estabelecidos no acordo internacional,
amparados pelas políticas de mobilidade de seu país, saem para estudar no estrangeiro e
experienciam a rotina acadêmica e a rotina fora da academia que é tão rica de
informações e aprendizados quanto a que a academia oferece. No entanto, a mobilidade
é apenas parte da pirâmide representativa do macrossistema social, econômico e político
que circunda o Ensino Superior.
A Figura 21, a seguir, ilustra bem o arcabouço desse fenômeno social: a base da
pirâmide representa os antagonismos teóricos entre o processo de mundialização e
globalização; o corpo representa as forças produtivas da sociedade e reúne as estruturas
econômicas que se utilizam da capacidade criativa para inovar, desenvolver e
implementar bens e serviços. Ora essas forças competem entre si para garantir
hegemonia científica e tecnológica para o âmbito institucional, organizacional e
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regional, ora essas forças trabalham juntas nesse espaço de pertinência para resolver
problemas de toda ordem e encontrar soluções de males que afligem a muitos.
Sustentados por essas forças que ora competem, ora cooperam entre si, está o
processo de internacionalização do Ensino Superior que estabelece vínculos, normatiza
procedimentos de ordem acadêmica e "democratiza" os espaços de conhecimento em
grupos de pesquisa, laboratórios e produções científicas. A mobilidade acadêmica
acelera esse processo, conduzindo estudantes, professores e pesquisadores a instituições
universitárias de prestígio.
Figura 21 - A mobilidade no processo deinternacionalização do Ensino Superior

Fonte: Criada pelo autor. 2014.

A Figura 21 ilustra bem essa engrenagem composta pelas forças econômicas
que, ora competem, ora se ajudam, impulsionando o processo de internacionalização do
Ensino Superior que, por sua vez, impulsiona a mobilidade acadêmica internacional.
Com base no que já vimos até o momento, podemos identificar a existência de
dois grupos distintos de sujeitos que viajam para estudar fora do país. O primeiro e o
mais antigo é formado pelos alunos que migram por motivos diversos, inclusive para
melhorar sua condição acadêmica. E o segundo, resultante do processo de
mundialização e globalização da economia, de conhecimento corrente na literatura,
como échange ou intercâmbio estudantil. No entanto, passaremos a chamar esse
segundo

fenômeno,

exclusivamente,

de

mobildade

acadêmica

internacional.

Trataremos de forma pormenorizada da primeira forma de mobilidade, migração de
estudantes nas seções seguintes.
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3.3.

Migração de estudantes

Como vimos anteriormente, a migração é uma forma de mobilidade residencial
em que o sujeito sai do ciclo social e espaço regional para outro, alterando sua rotina
cotidiana de forma duradoura ou permanente. Para o Centro de Estudos Migratórios
Cristo Rei (CENCREI),
trata-se de um movimento de pessoas, grupos ou povos de um lugar
para outro com a finalidade de estabelecer-se ou de trabalhar naquele
lugar. É o processo de pôr-se a caminho. Pode ser forçada (de origem
econômica, política, religiosa ou oriunda de calamidades naturais) ou
espontânea.

Entre os estudantes migrantes na França dos dias atuais, podem ser encontrados
os migrantes que saíram de seus países de origem de forma espontânea em busca de
uma melhor formação em um país que oferece uma educação de excelência. Também
podem ser encontrados os migrantes que saíram forçosamente de seus países de origem
por questões relacionadas às guerras e se habilitam em uma instituição de Ensino
Superior.
Uma vez inscritos como estudantes, fica mais fácil adquirir um visto de entrada
na França, embora um visto temporário e específico, do que um visto de exilado ou
refugiado, que assegura uma estada mais duradoura, desde que comprove ter as
condições financeiras para se manter no País. Em Lyon é comum ver estudantes
estrangeiros dos países árabes e do leste europeu que se enquadram nessa situação.
Além dos estudantes estrangeiros, é comum ver estudantes que mudaram de
residência para morar próximos à instituição de ensino de sua preferência. Nesse
sentido, existe uma corrente migratória de estudantes que vão morar em Paris ou Lyon
por causa da referência dos melhores centros de formação específica, nas diversas áreas
do saber.
No Brasil, essa corrente migratória, desde o período colonial até o primeiro
quartil do século passado, estava voltada para Portugal. Da década de 1930 até 2010,
estava voltada para os grandes centros onde os estudantes do interior se deslocavam
para as capitais ou centros urbanos brasileiros.
Atualmente, esse fluxo estudantil é motivado pelas políticas públicas por
intermédio de agências governamentais, como é o caso dos alunos aprovados pelo
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que saem de sua região para estudar em uma
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Instituição de Ensino Superior (IES) em outra região, dentro ou fora do País, como é o
caso de algumas Universidades portuguesas que aceitam o resultado do Enem para o
ingresso em seus cursos, a exemplo do curso de Direito da Universidade de Coimbra.
O deslocamento para Complemento de Estudos Acadêmicos (CEA) decorre do
deslocamento do estudante para outra região ou País com a manutenção do domicílio
estudantil no país de origem. O estudante ingressa em um programa de mobilidade
promovida pela IES que tem vínculo no País de origem e passa um período de tempo
definido em outra IES no país de destino.
A migração de estudantes é um fenômeno iniciado com as primeiras escolas
filosóficas do século III (A.C) e muito contribuiu para o desenvolvimento das
instituições universitárias a partir da Idade Média.
Com o movimento acadêmico e os deslocamentos de mestres e estudantes para
os centros culturais de renome, podemos observar que no período clássico tem-se o
registro do deslocamento de vários estudantes que se dirigiam à Grécia, mais
precisamente à Hekadimia em Atenas para ouvir o filósofo Platão. Entre eles estavam:
Aristóteles de Estagira, Héracles do Ponto, Menêdemo de Pirra, Eudoxo de Cinido,
Filipo de Opunte, Xenócrates de Calcedônia, Arcesilau de Pitane, entre outros.
Na academia, a migração de estudantes e professores foi um marco importante
para o desenvolvimento das instituições universitárias. Conhecidas no século XII por
Studium Generale (Estudos Gerais), essas instituições tinham como objetivo, além de
formar clérigos para defesa da fé católica, contribuir para formação dos filhos dos
nobres. Com o passar dos anos os Studium Generale passaram a ser chamados de
Universitas Studii ou Magistrorum et Scolarium.
Para Jaques Verger (1990), a palavra Studium significava lugar onde os alunos
estudavam, um tipo de estabelecimento de Ensino Superior onde se reuniam os
aprendizes e mestres. E universitas o nome da organização corporativa responsável pela
manutenção e administração do studium. Para a legislação em vigor, significava
qualquer tipo de comunidade ou corporação.
Provavelmente, as primeiras relações didáticas estabelecidas nesses tipos de
associações tenham sido semelhantes às das corporações de ofícios onde eram comuns o
compartilhamento dos conhecimentos técnicos, profissionais e a prática de atividades de
manutenção e proteção da corporação. No exercício comum e diário dessas corporações,
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os alunos eram conduzidos ao exercício de uma "mentalidade laica, técnica e
racionalista" (CAMBI, 1999, p.174-175).
Não havia uma padronização quanto à fundação e administração das universitas.
As universitas de Paris e Oxford, por exemplo, eram associações de mestres livres que
atuavam junto ao Alto Clero. Eles eram responsáveis diretos por todas as iniciativas e
direcionamentos da instituição, cabendo aos estudantes, conhecidos como subalternos,
obedecer e seguir a direção indicada. Diferente, por exemplo, da Universitas de
Bolonha, onde os estudantes eram responsáveis pela manutenção e seu direcionamento,
cabendo-lhes, inclusive, a responsabilidade pelo processo de seleção e recrutamento de
mestres e doutores.
A partir do século XIII, as Universidades passaram a ser constituídas por meio
de outras fontes e movimentos, os quais Verger (1990) classifica em três fatores
distintos: (I) Universidades Espontâneas; (II) Universidades resultantes da migração de
estudantes e professores e (III) Universidades tuteladas pelo alto clero ou pelo império.
As escolas espontâneas foram aquelas oriundas das Universitas, criadas no
século XII, como as de Paris (1170), Bolonha (1088) e Oxford (1096). As universidades
formadas pela migração de estudantes e professores como as Universidades de
Cambridge (1209), no Reino Unido, Universidade de Montpellier (1220) e
Universidade de Toulouse (1229), ambas no Norte da França, nasceram da migração de
estudantes e professores atraídos pela aceitabilidade e melhores condições de estudo e
trabalho. As universidades fundadas pela tutela da Igreja ou do Estado, defensoras dos
princípios religiosos ou laicos, tinham escrito em sua bula de criação os princípios
régios de obediência à autoridade de outorga: ao Papa, ao rei ou ao imperador.
Nos séculos XIV e XV, a Europa Ocidental, palco do apogeu das Universidades,
mergulhava em grave crise provocada pelas pestes, guerras e fome. Nesse cenário surge
a burguesia, fruto dos desequilíbrios da estrutura econômica, política e social da época e
o humanismo, como uma nova forma de pensar o ser humano no mundo, colocando as
concepções eclesiais em cheque e substituindo, aos poucos, a escolástica pela crítica
humanística no meio acadêmico (CAMBI, 1999).
Até meados do século XIV as universidades e faculdades funcionavam em casas
alugadas, conventos e igrejas. Por vezes, nos conflitos com as autoridades locais, os
professores e alunos ameaçavam migrar para outra região. A partir do final do século
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XIV, a Universidade de Paris começou a fixar o seu funcionamento com a aquisição de
prédios e edifícios. No século XV o mesmo passou a ocorrer com outras universidades.
Por volta de 1500, tanto as novas universidades como as velhas
possuíam edifícios acadêmicos apropriados - salas de aulas, salas de
reuniões, uma capela, uma ou mais bibliotecas, alojamentos para
estudantes e professores. [...] agora, as universidades já não podiam
ameaçar com a migração, nem as autoridades tolerar greves ou
secessões (GIEYSZTOR, 2000, p. 135-138).

Com o passar do tempo, as cidades onde essas Universidades foram
estabelecidas passaram a ser conhecidas como cidades universitárias, que se
beneficiavam tanto com a mobilidade quanto com a migração de estudantes. A
migração e a mobilidade eram estimuladas por dois fatores: as aulas nas universidades
eram em latim e os graus eram os mesmos em todas as universidades. Um estudante
geralmente iniciava seus estudos em uma universidade perto de sua residência e poderia
concluí-los em outra mais distante.
Por volta dos anos 1500, em quase todas as regiões da Europa já havia uma
Universidade; como os currículos eram semelhantes, era muito comum estudantes
migrarem de uma região para outra, por exemplo, saírem da Universidade de Coimbra
em Portugal para estudar em Oxford na Inglaterra ou o estudante sair de Salamanca, na
Espanha, para estudar em Toulouse, na França. A Figura 22 ilustra o universo das
universidades existentes na Europa até esse período.
Por conta das distâncias, mesmo entre regiões contíguas como Espanha e França,
os estudantes se deslocavam de uma para outra com a finalidade de ali permanecerem.
Os mais afortunados eram mantidos a expensas de suas famílias e os menos afortunados
trabalhavam para custear seus estudos. Essas migrações eram comuns e constantes em
todo o período medieval.
Um dos grandes problemas enfrentados pelos estudantes migrantes é a solidão.
Os estudantes solitários que viviam numa cidade estrangeira e, por
vezes, hostil, formavam associações cujos membros falavam a mesma
língua ou partilhavam dos mesmos gostos. Enquanto grupo, eles
podiam cuidar melhor um dos outros e lidar mais facilmente com as
dificuldades de uma estada no estrangeiro. Alugavam casas em
conjunto, reuniam-se numa igreja ou numa estalagem para celebrarem
as suas festas nacionais e organizavam serviços postais entre a cidade
universitária e a sua terra natal de modo a poderem manter-se em
contacto com as famílias e receberem delas dinheiro, cartas e
encomendas (RIDDER-SYMOENS, 1996, p.281).
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Um dos grandes problemas que o estrangeiro enfrenta em um país onde o idioma
corrente é diferente do seu é a dificuldade de se comunicar. Essa situação é mais difícil
para o estudante migrante do que para o estudante em mobilidade acadêmica
internacional que irá passar apenas um pequeno espaço de tempo no exterior. A certeza
do retorno e de uma estrutura de fácil adaptação no retorno faz uma grande diferença
para este, se comparado com aquele que rompeu com os laços profissionais ao migrar.

Figura 22 - Universidades fundadas até 1500

Fonte: Ruegg, Uma história da universidade na Europa, 1996.

Uma das alternativas é a associação com outros migrantes do mesmo país de
origem. Em Lyon nos dias atuais, é possível ainda se ver comunidades de
predominância da língua árabe e em especial o árabe magrebino (língua falada em
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Marrocos, Tunísia, Algéria, Líbia entre outros), como a predominância de italianos nas
cidades de Nice, ou descendentes de africanos em Nantes.
Essas associações formadas por estudantes estrangeiros em pouco tempo
tornaram-se corporações conhecidas por toda a comunidade. Cada associação,
reconhecida como nação, nem sempre gozava de um bom prestígio. Jacobus de Vitry
(1972) narra uma passagem do conceito comum corrente da época desses estrangeiros
na comunidade:
Os ingleses são uns cobardes bêbados; os franceses são orgulhosos,
[...]; os alemães são conflituosos e usam uma línguagem obscena; os
normandos são vaidosos e arrogantes; os naturais de poitou são
traiçoeiros e avarentos; os borgonheses são umas bestas quadradas; os
bretões são frívolos e volúveis; os lombardos são avarentos,
rancorosos e mal-intencionados; os romanos são vingativos e
violentos; os sicilianos são tirânicos e cruéis; os bragantinos são
ladrões e os flamengos são devassos (RIDDER-SYMOENS, 1996, p.
281-282).

No entanto, essas associações de migrantes estudantis eram responsáveis pela
vida acadêmica das universidades. Cada universidade era formada por grupos de nações
que tinham como identidade: (I) o mesmo idioma do país de origem e (II) a mesma
origem cultural ou histórica. A identidade e a origem cultural ou histórica facilitavam o
processo de interação entre os estudantes e o estabelecimento de rotinas no âmbito
estudantil. Dessa forma, já eram notórias as universidades com uma população de
estudantes maior que a outra, por conta desses elementos de aglutinação.
No inicio do século XIV, havia 301 médicos registrados em França;
destes, 57,8% tinham estudado em Paris, 35,2% em Montpelllier,
2,7% noutras faculdades de medicina francesas e 4,3% no estrangeiro.
No final do século XV, num total de 436 médicos, os alumni de
Montpellier formavam apenas 16,3% do total e os de Paris 47,5%;
outras universidades de França, então, 27,6% e as faculdades
estrangeiras 8,5%. Paris - e Montpellier ainda mais - perderam terreno
para Caen, Toulose e Avanhão, ou para Perpinhão, Cahors, Angers,
Dôle, Nantes, Poitiers, Bordéus e Borges. Os diplomados pelas
universidades estrangeiras eram quase todos estrangeiros que, depois
de terem terminado os seus estudos, vinham exercer a profissão na
França (RIDDER-SYMOENS, 1996, p.286).

Um dos fatores marcantes na vida dos estudantes migrantes é que quando se
tornam egressos das universidades estrangeiras, uma grande parte não retorna mais para
os países de origem sendo inseridos no mercado de trabalho do país de destino. O que
não acontece na grande maioria dos estudantes em mobilidade acadêmica internacional
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No fim da Idade Média a Europa já contava com 60 universidades estruturadas
nas denominadas cidades universitárias. Com o Renascimento, esse número cresceu
rapidamente chegando a 143 em 1790. Mas, apesar do aumento no número de
instituições, isso não impediu que as grandes cidades e capitais como Londres,
Amsterdam, Anvers, Bruxelas, Rouem, Lyon, Madrid, Milan, Berlin, Saint-Pétersbourg
perdessem o controle político e financeiro sobre elas (CHARLE e VERGER, 2012, p.
48).
A reforma protestante impactou positivamente na expansão do número de
instituições de Ensino Superior dentro e fora da Europa. Além das criadas pelo Estado e
pela Igreja Católica, contava-se agora com as Luteranas e Calvinistas, influenciando
diretamente na redução do fluxo migratório dos estudantes. A redução desse fluxo foi
possibilitada graças à expansão no número de instituições de ensino.
Com as grandes navegações, os hispânicos levaram para suas colônias o modelo
de Educação Superior europeia. Entre os anos de 1511 a 1609, foram criadas nas
colônias espanholas 16 universidades. Entre 1677 e 1791, muitas dessas universidades
serviram de cenários para criação de outras e extinção de outras tantas.
Nesse mesmo período, surgem as primeiras universidades fora da Europa,
principalmente nas colônias da América do Norte e na América Latina. Em paralelo a
esse movimento expansionista surge um novo modelo de universidade, com uma
estrutura administrativa diferente, concepção de ensino, tipologia e metodologias
diferentes da desenvolvida no período medieval, mas adaptada à ideologia dominante
dos grupos que deram origem a essas instituições.
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Quadro4 - Universidades Hispânicas. Séc. XVI-XVIII

Fonte: Elaboração própria a partir de Rodriguez Cruz (1973); Polanco (1992); Castañeda Y
Marchena (1992), 2014.

A corrente ideológica dominante estava diretamente ligada ao poder político e
administrativo da instituição que se dividia entre os Dominicanos, Jesuítas, Augustinos,
instituições ligadas diretamente ao Rei e seculares. Com o passar do tempo, essas
instituições sofreram influência do meio pelo qual foram criadas se distinguindo
regionalmente uma das outras: Instituições da América Latina, do Caribe e América do
Norte, por exemplo.
A nacionalização da universidade se deu no século 20 com a composição do
corpo discente, quase que em sua totalidade de cidadãos do Estado e financiado por
este. No século 21, quando alguns Estados já não poderiam se dar ao luxo de financiar
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as universidades por conta de suas necessidades orçamentárias cada vez mais
complexas, a liberação e convites a estudantes e instituições de outros países estão se
tornando uma parte “natural” do corpo discente. Em alguns países, com um número
crescente de autofinanciamento, as universidades “privadas” estão mais do que
dispostas a levar os alunos a partir de qualquer país.
Outro fator que se deve considerar é que as universidades estão em um processo
contínuo de “internacionalização”, acompanhando o fenômeno global iniciado ainda nos
anos 1980. Isso é evidente, particularmente, na Europa, onde os estados associados
desde aquela época vêm dinamizando a mobilidade acadêmica internacional como um
dos fatores mais importantes no processo de internacionalização. Esse dinamismo
ultrapassou as fronteiras da Europa e vem impulsionando os demais continentes, de
forma que a mobilidade acadêmica internacional já é considerada um fenômeno global.

3.4.

A mobilidade acadêmica internacional na Europa

Para a Europa, esse processo tem como referência a Declaração de Bolonha
(1999) em que os Países se comprometeram a reunir esforços entre outras ações para:
[o] Incentivo à mobilidade por etapas no exercício útil que é a livre
circulação, com particular atenção:
- aos estudantes, o acesso a oportunidades de estudo e de estágio e o
acesso aos serviços relacionados;
- aos professores, investigadores e pessoal administrativo, o
reconhecimento e valorização dos períodos dispendidos em acções
Europeias de investigação, lectivas e de formação, sem prejudicar os
seus direitos estatutários.
[a] Promoção das necessárias dimensões a nível Europeu no campo do
Ensino Superior, nomeadamente no que diz respeito ao
desenvolvimento curricular; cooperação inter-institucional, projectos
de circulação de pessoas e programas integrados de estudo, de estágio
e de investigação (DECLARAÇÃO..., 1999).

Esse foi um passo decisivo para a ampliação do fluxo de mobilidade acadêmica
internacional que não se restringiu apenas ao espaço europeu, mas se expandiu para
todos os países do mundo e por vários motivos: (I) as políticas de mobilidade não são
estanques, elas acompanham outras medidas, como:
Adopção de um sistema com graus académicos de fácil equivalência,
também através da implementação, do Suplemento ao Diploma, para
promover a empregabilidade dos cidadãos europeus e a
competitividade do Sistema Europeu do Ensino Superior.
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Incentivo à cooperação Europeia na garantia da qualidade com o
intuito de desenvolver critérios e metodológias comparáveis
(DECLARAÇÃO..., 1999).

Esses dispositivos regulamentam a vida escolar do estudante. A matriz
curricular, que antes era um obstáculo para se estudar fora do País de origem, com a
possibilidade de ajustes e equiparação, passou a ser um instrumento de motivação à
mobilidade. Os estudantes europeus que estudam em outros países contam com apoio
institucional no reconhecimento do conteúdo e carga horária das atividades acadêmicas
desenvolvidas. Para tanto, conta com o comprometimento de todos os países signatários
da Declaração.
Com isto, comprometemo-nos a atingir estes objectivos no âmbito das
nossas competências institucionais e respeitando inteiramente a
diversidade das culturas, línguas, sistemas de ensino nacionais e a
autonomia das Universidades - para consolidar o Espaço Europeu do
Ensino Superior. Com esse fim, seguiremos os caminhos da
cooperação inter-governamental, em conjunto com as organizações
europeias não-governamentais que tenham autoridade no campo do
Ensino Superior. Esperamos, de novo por parte das Universidades,
uma resposta pronta e positiva e uma contribuição activa para o
sucesso deste nosso empenho (DECLARAÇÃO..., 1999).

Esse comprometimento conduziu os sistemas educacionais à modernização e
padronização de procedimentos regimentais. Atualmente em Lyon, França, por
exemplo, um único sistema de matrícula em rede é responsável pela inscrição de novos
alunos, alimentação do histórico escolar, guarda de informações e emissão de
documentos. O Sistema Integrado de Gestão Eletrônica (Siged) é responsável pela
padronização da vida escolar do aluno e é de fácil acesso aos gestores escolares.
A Figura 23, a seguir, ilustra o número de instituições universitárias de Lyon,
França, que utilizam o Siged para a guarda de informações e geração de documentos da
vida acadêmica dos estudantes. São mais de 200 mil alunos inscritos. Os estudantes
estrangeiros se beneficiam desse sistema porque podem acompanhar sua vida escolar
via rede de computadores, de onde estiverem.
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Figura 23 - Links das Universidades interligadas ao Siged.

Fonte:https://adfs.universitelyon.fr/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fsiged.universitelyon.fr%2fsiged&wctx=rm%3d1%26id%3dpassive&wct=2015-02-16T14%3a06%3a50Z. Acessado em
14 set. 2014.

As pesquisas sobre a mobilidade acadêmica internacional no continente europeu
são recentes: os materiais disponíveis registram mais de dez anos de atividades, não
somente graças às pesquisas individuais, muitas delas de dissertações e teses, como
também de contribuições dos grupos de pesquisas, às vezes transdisciplinares ou
transnacionais e conferências; jornadas científicas europeias, como meios importantes
para financiar relatórios oficiais e os programas, permitindo um melhor conhecimento
dos fluxos migratórios dos estudantes europeus.
No final da década de 1990, uma nova onda de pesquisas sobre mobilidade é
realizada, agora na esteira da sociedade do conhecimento, da globalização e da
internacionalização do Ensino Superior, temas-chave, em razão das transformações
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consequentes, experimentadas pelo Ensino Superior europeu. Os autores também
enfatizam a fraqueza das reformas que tinham as características depois dos anos de
1960: o Ensino Superior aparece em seguida como “colocado no topo da hierarquia
escolar, majestoso e aparentemente imutável” (CHARLIER, CROCHÉ, 2009, p.5).
Após a Declaração de Bolonha (1999) e das estratégias de Lisboa (2000), foi
instaurado um ranqueamento das universidades nacionais e em seguida das
universidades internacionais para a identificação das “maiores e melhores” instituições.
O Ensino Superior passou a ser tratado como mercadoria igual a qualquer outra
mercadoria em um mercado dinâmico, competitivo e certificado por instrumentos de
avaliação. Impulsionados pelo discurso - do fim da sociedade industrial e
estabelecimento da sociedade do conhecimento em que a universidade é a principal
geradora do capital intelectual do século XXI e cerne dessa nova sociedade - políticos
de toda a Europa optaram por restaurar o Ensino Superior em seus respectivos países,
imprimindo maior celeridade ao processo de internacionalização. Esse processo,
segundo Dervin & Byram (2008) e Endrizzi (2010), tem largamente influenciado as
migrações de estudantes na Europa e em seguida em todo o mundo, tornando-se um
objeto social de estudo.
Mais do que qualquer outro, os jovens em seu cotidiano experimentam uma
desterritorialização do fazer educativo à medida que experimentam novas práticas e
contribuem com os contornos da nova cultura da mobilidade propiciada pela
generalização das visitas de estudo (ENNAFA& PAIVANDI, 2008). Enquanto a
mobilidade espacial torna-se parte da socialização de um grande número de jovens
estudantes de hoje em dia (GAUTHIER& TARR, 1997), a mobilidade estudantil
simplifica e diversifica a era da internacionalização do Ensino Superior. Ela, no entanto,
não se trata de um fenômeno novo, porque desde sempre tem sido parte integrante da
vida da universidade, mas ela (a mobilidade estudantil) vem se acentuando nos últimos
dez anos e faz parte do movimento de hypermobilitê, Dervin(2008), características da
sociedade do século XXI. Essa evolução tem sido facilitada pela mundialização e
globalização da economia, pelo interesse de muitos pela mercantilização do Ensino
Superior e a tendência é aumentar a mobilidade acadêmica entre países e regiões no
futuro próximo (ERLICH, 2012).
Na Europa, a mobilidade acadêmica é motivada por meios de vários fatores
como os programas regionais e comunitários de bolsas, atividades curriculares comuns
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entre faculdades, carga horária de estudo complementar e a políticade reconhecimento
dos diplomas expedidos no continente. O objetivo é fazer emergir um espaço europeu
de Ensino Superior (EEES), capaz de competir com o poder norte americano em matéria
de pesquisa e de inovação (DAVIDENKOFF, KAHN, 2006).

3.5.

A mobilidade acadêmica Internacional na América Latina

Na América Latina, o fluxo de estudantes para o estrangeiro tem seu marco
inicial com a chegada dos conquistadores: dos portugueses no Brasil e espanhóis nos
demais países. Era necessária uma formação acadêmica para os filhos dos colonos, dos
fazendeiros, dos traficantes de escravos, administradores e comerciantes que formavam
a elite, a primeira classe de nobres dessas terras.
A América espanhola reduz esse fluxo ao implantar as primeiras universidades
nas colônias como a de São Domingos em 1538 e a de São Marcos no Peru, em 1551.
Criadas seguindo o modelo das universidades de Salamanca e de Alcala da Espanha,
tinham como objetivo reproduzir a realidade europeia para a nobreza crescente nas
terras sul-americanas.
A Inglaterra, colonizadora da América do Norte, veio implantar a sua primeira
universidade, a universidade de Harvard, em 1936, quando a América Latina já contava
com 13 instituições de Ensino Superior. A Coroa portuguesa, colonizadora das terras
brasileiras, priorizou a formação acadêmica europeia, mantendo o fluxo de estudantes
em vários centros de notório saber, como as universidades de Coimbra em Portugal,
Bolonha na Itália e Paris na França. O maior avanço foi dado por D. João VI, em 5 de
novembro de 1808, que decretou a criação dos cursos "Curso Médico de Cirurgia na
Bahia e a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no Hospital Militar no Rio de Janeiro"
(VILLANOVA, 1948, p. 8 citado por FÁVERO, 2006, p. 4).
Diferente da Espanha, que instalou universidades em suas colônias
americanas já no século XVI, Portugal não só desincentivou como
também proibiu que tais instituições fossem criadas no Brasil. No seu
lugar, a metrópole concedia bolsas para que certo número de filhos de
colonos fossem estudar em Coimbra. [...] Com a proibição da criação
de universidades na colônia, Portugal pretendia impedir que os
estudos universitários operassem como coadjuvantes de movimentos
independentistas, especialmente a partir do século XVIII, quando o
potencial revolucionário do Iluminismo fez-se sentir em vários pontos
da América (CUNHA, 2010, p.152).
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Após o período colonial, os Países americanos, em especial os países do
sul trataram de se organizar sócio, político e economicamente a partir do legado
deixado pelos seus colonizadores, inclusive a remanescência do Ensino Superior.
No Brasil, o pouco legado deixado em pouco contribuiu para o desenvolvimento
das universidades, o que veio a ocorrer em 1909, com a criação da Universidade
de Manaus, atual Universidade Federal do Amazonas.
A expansão do Ensino Superior na América Latina vem ocorrer após a
década de 1960, acompanhada de uma série de mudanças sociais, econômicas e
culturais como assinala Luz, Melo & Vieira (2005, p.6):
Na América Latina, a expansão ocorreu somente a partir da década de
1960, em consequência de fortes mudanças sociais, econômicas e
culturais, sobretudo pela concentração da população nas grandes
cidades e pelos movimentos estudantis. Na década de 1950, havia
menos de 300 mil estudantes matriculados nas 75 instituições de
Ensino Superior existentes. Na década de 1990, este número saltou
para cerca de 7,3 milhões, e hoje já ultrapassa a casa dos 12 milhões.
[...] Fica evidente que este crescimento não ocorreu de maneira linear
em todos os países (LUZ , MELO & VIEIRA, 2005, p.6).

Em 2006, esse número já havia alcançado a soma de 17 milhões de
estudantes. O Brasil lidera o ranking com 4,8 milhões, em seguida, o México
com 2,7 milhões e a Argentina com 2,1 milhões de estudantes no universo da
América Latina e Caribe, conforme pode ser verificado na Figura 24, a seguir.
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Figura 24 - Matrícula na Graduação e Pós-Graduação. 2005/2006.

Fonte: IESALC/MESALC, 2008.

Na pós-graduação, o México lidera o ranking: 183 mil estudantes contra 125

mil estudantes brasileiros e 89 mil estudantes argentinos.
Figura 25- Matrícula Pós-Graduação 2000/2005

Fonte: IESALC/MESALC, 2008.
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No Brasil, a expansão do Ensino Superior ocorreu a partir da década de 1970.

Em 1962 eram 107 mil, dez anos depois 688 mil, em 1982, já 1,5 milhão de
vagas. Em 2012, 7,2 milhões de vagas. Em 50 anos, o Ensino Superior na
América Latina se expandiu muito. O Brasil é um exemplo desse crescimento.
Em 1962, havia 107 mil vagas e foi evoluindo para 7,2 milhões de vagas em
2012, como pode ser observado na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1-Evolução das matrículas no Ensino Superior - Brasil 1962 – 2012.
Ano

Matrícula

1962

107.509

1972

688.382

1982

1.407.987

1992

1.535.788

2002

3.520.627

2012

7.261.801

Fonte: Mec/Inep/Serec

Em uma década, 2002/2012, o número de vagas no Ensino Superior, que era em
torno de 3,5 milhões, teve um acréscimo de mais de 100%, chegando a 2012 a 7,2
milhões de vagas. A Educação Superior brasileira cresceu mais em uma década
(2002/2012) do que nos vinte anos anteriores (1982/2002). Esse crescimento impactou
também na pós-graduação.
Alguns fatores explicam essa expansão. Com exceção dos países com baixa
escolaridade e pouco investimento em educação, a grande maioria dos países enfrenta o
desafio da expansão do Ensino Superior por vários motivos. Trow (2005, p.2) assinala
alguns deles:
1. Em todas as partes, a Educação Superior é chamada a servir como
um pilar da competitividade dos países, devendo apoiar sua
inserção no sistema econômico global que usa o capital humano e
o conhecimento avançado como principais fatores de produção.
2. Em todas as partes se exige aumentar a relevância e a pertinência de
suas funções; isto é, incrementar sua contribuição e a
profissionalização e tecnificação da economia aliado com as
alterações do mercado de trabalho, participar na fronteira do
conhecimento e alimentar o contínuo processo de reflexão e
análises mediante o qual as sociedades modernas conduzem seus
assuntos políticos.
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3. Em todo o mundo a Educação Superior está sob crescente pressão
para ampliar e diversificar suas fontes de financiamento e assim
poder fazer frente a espiral de custos desencadeada pela
massificação da matrícula, as exigências de qualidade e
pertinência, a produção do conhecimento avançado, a
complexidade das funções de gestão, a incorporação das
tecnologias de informação e, em geral, a carreira competitiva por
reputações e prestígio acadêmico no mundo global (TROW, 2005,
p. 5)

A universidade na América Latina, nas duas últimas décadas, está deixando aos
poucos de ser um espaço privativo das elites para ser um espaço de todas as classes
sociais. A esse fenômeno, Trow (2005) denominou de massificação do Ensino Superior.
É a etapa intermediária entre a universidade de elite e a universidade de acesso
universalizado, como as universidades de alguns países europeus, como a França, por
exemplo.
Como visto anteriormente, a América Latina não é um continente com tradição
em mobilidade de estudantes de seu país de origem para outros países. Com exceção do
Brasil que mantinha, desde o período colonial, um fluxo de estudantes para Portugal e
outros países europeus. Isso é um dos motivos para o atraso no processo de
internacionalização da Educação Superior; no entanto, outros fatores estão relacionados
como a sua grande extensão e um menor desenvolvimento econômico e tecnológico,
como assinalam Alda Castro e Cabral Neto (2012).
a América Latina não é uma região com uma história de grande
mobilidade, [...] possui um espaço geográfico extenso, um menor
desenvolvimento econômico e tecnológico e pouca tradição de
integração.[...] São instituições com pouca tradição acadêmica e
capacidade de produção científica limitada, o que deve contribuir para
a pouca capacidade de atração de estudantes. (CASTRO & CABRAL
NETO, 2012,p.15-16).

Os possíveis motivos para nossa baixa tradição em mobilidade acadêmica talvez
seja a causa de nosso processo de internacionalização ter características divergentes do
processo de internacionalização da Europa. Como verificamos anteriormente, a
internacionalização da Educação Superior na Europa é uma consequência da
necessidade dos países europeus em constituir um espaço único. Em nosso caso, até o
momento, o processo de internacionalização tem atendido à necessidade de formar
quadros de excelência para conduzir pesquisas nas instituições de Ensino Superior,
desenvolver estudos, competências e habilidades que possam colaborar, nas mais
diversas áreas do conhecimento e no desenvolvimento técnico-científico.
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A Tabela 2, a seguir, mostra os cinco países da América Latina e Caribe com o
maior fluxo de estudantes para fora de suas fronteiras.
Tabela 2 - Estudantes da América Latina no estrangeiro.

Fonte: Compéndio Mundial de la Educación (Unesco), 2010.

O critério utilizado pela Unesco para a composição da Tabela 2 foi
selecionar os países sul-americanos que, em 2008, enviaram em mobilidade
acadêmica mais de 10 mil alunos para outros países. Brasil, Colômbia, México,
Peru e Venezuela foram os países que se enquadraram no critério de seleção.
Observe-se que o destino preferido pelos estudantes/instituição é os Estados
Unidos, seguido pela Espanha, como segundo lugar preferido entre os
colombianos, mexicanos e peruanos, com exceção dos estudantes brasileiros que
preferem a França como o segundo lugar de destino, e os venezuelanos que
preferem Cuba como o segundo lugar de destino. O interessante é que, entre os
brasileiros, a Espanha aparece em quinto lugar na preferência, o que os distingue
dos estudantes dos outros países.
As Figuras 24 e 25 vistas, anteriormente, podem nos induzir a pensar que
a mobilidade acadêmica internacional está atrelada ao tamanho do sistema de
Educação Superior. Mas não está. A Argentina, que possui o terceiro maior
número de matrículas na América Latina, em 2008 não alcançou o número de 10
estudantes em mobilidade.
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4.

METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO
MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL

DA

Este capítulo apresenta os aspectos teóricos do arcabouço metodológico que será
apresentado na segunda parte deste trabalho-tese. Escolhemos a metodologia
desenvolvida por Bassand Michel e Marie-Claude Brulhardt (1980) por levar em
consideração aspectos da mobilidade que consideramos importantes para uma melhor
compreensão do fenômeno. Entre os aspectos considerados pelos autores estão o fato
social total e o reconhecimento de dois níveis de análise: o microssocial e o
macrossocial.
Ao considerar o fato social total, os autores rompem com o conceito de fato
social (coercitivo, exterior e geral) elaborado por Émile Durkheim (2007) e consideram
a mobilidade como um fenômeno integral relacionado a várias áreas do conhecimento
que constituem determinada sociedade como a geografia, a biologia, a história, a
economia, a psicologia, a sociologia, entre outras. E o entendimento do fenômeno
mobilidade passa pelo entendimento de sua interdisciplinaridade e não pela
compreensão da mobilidade como "coisa" (DURKHEIM, 2007, p. 15).
A partir da compreensão do fenômeno mobilidade acadêmica internacional
como um fato social total, utilizamos os conceitos-chave da etnometodologia
desenvolvidos por Coulon (2005) retirados da obra de Garfinkel (1984) para
compreender melhor o dia a dia dos estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica na
cidade francesa de Lyon e as relações sociais construídas no ambiente acadêmico e fora
do ambiente acadêmico.
Bassand & Brulhardt (1980), ao entenderem a mobilidade como fato social total,
perceberam a necessidade de considerar dois níveis de análise para o fenômeno: o
macrossocial e o microssocial. Com base nessa necessidade assinalada pelos autores,
para nosso trabalho de tese, resolvemos ampliar o número de níveis de análise de dois
(micro e macro) para três (microssocial, mesossocial e macrossocial). Dividimos o nível
macro em macro e meso com a finalidade de melhor análise do fenômeno, mobilidade
acadêmica internacional.
Michel Bassand e Marie-Claude Brulhardt (1980, 1983) ao lançarem as bases de
uma abordagem sistêmica para a mobilidade, definem a mobilidade como todas as
vantagens que implicam mudanças de estado do sujeito ou o sistema em consideração.

106
Michel Bassad acredita que a “mobilidade espacial é um fenômeno social total,
ou seja, ele nunca é apenas uma ação de movimento, mas anda no centro do processo de
funcionamento social e mudança” (BASSAND, 1983, p. 25). Eles desenvolveram cinco
princípios metodológicos específicos.
1. A necessidade de considerar a mobilidade como um fato social
total; 2. A necessidade de uma abordagem interdisciplinar para tratar
da mobilidade. 3. O reconhecimento de dois níveis de análise: o micro
eo macro. 4. Levar em conta o fluxo, mas também determinantes
desses fluxos e suas conseqüências. 5. Levar em conta o contexto da
análise da mobilidade (BASSAND & BRULHARDT, 1980, p. 55-56).

Os cinco princípios metodológicos podem ser melhor visualizados no Quadro 5,
síntese do quadro metodológico de Bassand & Brulhardt, que será operacionalizado na
segunda parte da tese, onde iremos tratar dos aspectos metodológicos da pesquisa.
Quadro 5 - Sintese do quadro metodológicode Bassand & Brulhardt.
Mobilidade acadêmica internacional
Fenômeno

Fato social Total

Abordagem

Interdisciplinar

Níveis de análise

Microssociológico
Microssociológico

Fluxo

Contextos

Determinantes
Conseqüências
Tempo (ontem, hoje, amanhã)
Espaço (lugar, região, etc)
Situações

Fonte: Adaptado da obra de Bassand & Brülhardt, 1980.

Ao considerar a mobilidade como um fato social total, eles passaram a ponderar
a mobilidade como uma classe de fenômenos que produzem, reproduzem e envolvem
toda a sociedade; e só é possível a sua apreensão a partir da análise em conjunto com as
diversas áreas de conhecimento, não sendo possível a sua compreensão pela concepção
de uma única área do conhecimento. Por esse motivo, há necessidade de uma
abordagem interdisciplinar que viabilize, por intermédio do universo conceitual e
experimental de cada ciência e área correlata, as informações necessárias para a
compreensão do fenômeno da mobilidade. Nesse ínterim, sua abordagem deve levar em
consideração, ao menos, dois níveis de análise: o macro e o microssociológico. Ao levar
em consideração esses níveis de análise se estará levando em consideração o fluxo e os
determinantes desses fluxos e suas consequências.
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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
históricaou dimensão diacrônica; e, enfim, a dimensão fisicopsicológica. Ora, é somente em indivíduos que essa tríplice
aproximação pode ocorrer (MAUSS &LÉVI-STRAUSS, 2003, p.14).

O sentido de fato social total desenvolvido por Marcel Mauss (1872-1950) como
categoria de análise transcende a concepção positivista de Durkheim (2007), para o qual
fato social era interpretado como "coisa" ou objeto a ser estudado. Para Mauss (1950), a
relação entre o indivíduo e a realidade social compreende aspectos da relação física e
psicológica do sujeito em diferentes contextos e modalidades da vida social, história
individual e diferentes formas de expressão.
Compreendido dessa maneira, é possível observar no fato social total uma
complementaridade dinâmica entre o social e o psíquico que supera a possibilidade de
se ter um único meio de verificação de uma realidade, cujos aspectos múltiplos não
podem ser arremetidos em forma de síntese por causa das experiências diferentes
acumuladas pelo sujeito em sua trajetória de vida (MAUSSS & LÉVI-STRAUSS,
2003).
A forma como cada brasileiro vivencia a sua condição de estudante e de
estrangeiro na sociedade francesa sofre influência de sua história de vida, dos aspectos
relacionados a sua individualidade e como e de que forma expressa o que pensa, o que
sente e o que faz. Isso se reflete nas várias formas de relações no meio em que vive
como esportivas, estudantis, econômicas, jurídicas, religiosas, entre outras.
A maneira de como compreender e resolver uma pane elétrica, por exemplo, no
alojamento estudantil em um país e cultura diferentes destaca bem essa
complementaridade psíquica e social no contexto do fato social total que Mauss retrata.
Um simples fato como uma pane elétrica pode envolver questões econômicas e
jurídicas; pode envolver questões do saber fazer prático do indivíduo e pode envolver
várias reações emocionais, como raiva e temor.
A dinâmica da relação psíquica e ação social no âmbito do fato social total
conduz o sujeito a um universo interdisciplinar que se expressa no somatório de
possibilidades de ação e reação dos indivíduos frente a situações do cotidiano, conduz a
soluções diferentes que não podem produzir ou se reduzir a um único modelo de
explicação.
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[...] toda interpretação deve fazer coincidir a objetividade na análise
histórica ou comparativa com a subjetividade da experiência vivida
[sem esquecer que] numa ciência em que o observador é da mesma
natureza que seu objeto, o observador é ele próprio uma parte de sua
observação (MAUSS & LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 24-25).

A interdisciplinaridade reúne e 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. Surge no século XX com
o objetivo de sanar os danos causados pela divisão das ciências em vários ramos de
conhecimentos e criação de várias disciplinas, estabelecendo um diálogo entre elas. A
Figura 26 ilustra essa inter-relação entre as várias áreas do saber no entorno da
mobilidade acadêmica internacional.
Figura 26- Cadeia interdisciplinar da mobilidade acadêmica internacional

Fonte: Criação do autor, 2014.

As pesquisas sobre mobilidade acadêmica sinalizam para uma perspectiva
interdisciplinar, com abordagens que permeiam a sociologia, ciência política, economia,
educação, história, direito, geografia, filosofia, entre outras. Cada uma dessas áreas do
conhecimento apresenta, a seu modo de ver, a complexidade da mobilidade acadêmica
internacional em todo o mundo.
A 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 crescimento (AGHION & COHEN,
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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 – TIC’s como a internet, que viabiliza os
encontros via online em tempo real. 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 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).
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.
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A perspectiva histórica da mobilidade estudantil acompanha o desenvolvimento
histórico da Universidade (surgimento e seu desenvolvimento) ao longo dos anos e é
amplamente discutida nos livros de História.
A perspectiva geográfica da mobilidade está presente nos relatos dos estudantes
quanto 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 na
perspectiva das Ciências da Educação 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). E, nessa perspectiva, se ancora o presente estudo que tem como objeto conhecer
de que maneira os estudantes brasileiros se mostram competentes e com que grau de
competência lidam com as práticas de mobilidade acadêmica internacional no âmbito da
oralidade e escrita da língua francesa e na compreensão do modo de ser e agir na cidade
de Lyon.
A cadeia interdisciplinar atua em toda a extensão do sistema de mobilidade
acadêmica internacional, assegurando que os aspectos ideológicos que dinamizam as
interações sigam os regramentos políticos, como por exemplo, os processos de
internacionalização da Educação Superior discutidos em Bolonha (fator ideológico), que
sugerem estratégias de ações como as discutidas no encontro para a confecção da
Declaração de Lisboa, como a padronização dos conteúdos e carga horária das
atividades acadêmicas entre instituições e países e construção de uma infraestrutura para
processar e executar (fator prático) as políticas públicas. É a interação entre o
macrossociológico e o mesossociológico em ação, como poderá ser observado na Figura
27, a seguir.
Percebe-se então que essa infraestrutura é parte integrante de um sistema social
que, bem ajustado, fornece as condições necessárias para o seu funcionamento. O
ambiente sistêmico que compreende as relações interdisciplinares e a infraestrutura
necessária para o seu desenvolvimento se divide em dois: o ambiente interno, onde as
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relações dos conhecimentos interdisciplinares ocorrem e o ambiente externo, onde estão
as instituições que fornecem os elementos organizacionais, estratégicos e político/legal
necessários para o funcionamento adequado do ambiente interno. Quanto à localização
dessas instituições, elas podem se concentrar na periferia do ambiente interno (bancos,
residências universitárias, hospitais, etc.) que dão suporte direto aos estudantes em
mobilidade nas suas atividades acadêmicas, podem se concentrar na esfera
político/normativa que regra o funcionamento do sistema, ou ainda na esfera estratégica
que desenvolve projetos para dinamizar os fluxos de estudantes, criando critérios como,
por exemplo, de equidade para distribuição de bolsas e área de atuação. Embora a
Figura 26, vista anteriormente, ilustrasse de forma esclarecedora a relação da
mobilidade acadêmica internacional com as diversas áreas do conhecimento, na prática
existe todo um arcabouço institucional entre as áreas de conhecimento e os estudantes e
pesquisadores que partem ou chegam por meio da mobilidade: são as estruturas
acadêmicas, são as políticas públicas, são as parcerias internacionais, são os
equipamentos urbanos como residências estudantis e bancos, são os laboratórios das
empresas e das universidades. Essa é a infraestrutura necessária para manter esse fluxo
em funcionamento.
A Figura 27, a seguir, apresenta o sistema de mobilidade acadêmica
internacional e sintetiza as relações institucionais que são responsáveis por colocarem
em prática as políticas públicas de mobilidade acadêmica internacional.
Figura 27 - Sistema de mobilidade acadêmica internacional

Fonte: Criado pelo autor, 2014.
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O reconhecimento desses dois níveis de análise se justifica pela necessidade de
conhecer como o estudante brasileiro em mobilidade se comporta em interação nos
ambientes: acadêmico e extra-acadêmico. A partir das análises, pode-se apreender as
diferentes formas que as pessoas reagem expostas à mesma situação, além de perceber o
grau de participação das instituições em seu cotidiano.
O estudo do comportamento do cotidiano em situações de interação
pessoal é amiúde chamado de microssociologia. Na microssociologia,
a análise acontece ao nível de indivíduos ou dos pequenos grupos.
Diferente da macrossociologia, que se preocupa com sistemas sociais
de grande escala , como o sistema político ou ordem econômica[...] à
primeira vista, pode parecer que a micro e a macroanálises são
distintas. Na verdade, [...]ambas estão intimamente ligadas (KNORRCETINA, CICOUREL (1981) Apud GIDDENS, 1984, p. 88).

Ao estudar a mobilidade acadêmica, observamos que de fato os aspectos micro e
macrossociológicos se complementam. Para melhor compreensão de como ocorre a
complementação desses dois níveis de análise, dividimos a análise macrossociológica
em macro e mesossociológico, cabendo ao nível de análise macro reunir os conceitos,
normas e regras que normatizam a mobilidade acadêmica, como o processo de
internacionalização do Ensino Superior e criação de alianças estratégicas de
desenvolvimento técnico-científico, enquanto o nível mesossociológico se encarrega de
estudar as instituições e a execução das políticas públicas e acadêmicas de mobilidade.
O nível microssociológico concentra os estudos do grupo, das rotinas e
interações dos brasileiros em mobilidade acadêmica na cidade de Lyon. No presente
trabalho, para uma melhor compreensão desse nível de análise, utilizaremos os
conceitos-chave da Etnometodologia desenvolvidos por Coulon (2005) a partir dos
estudos de Harold Garfinkel (1984).
A análise do fluxo de mobilidade acadêmica internacional possibilita conhecer
em que estágio se encontram as universidades nacionais no processo de
internacionalização do Ensino Superior. Essa análise dá a conhecer os principais
determinantes, tanto dos que viabilizam quanto os que criam impedimentos ao
desenvolvimento. Na atual conjuntura, é possível se conhecer as consequências
positivas e negativas da internacionalização.
O estudo do fato social total já requer levar em consideração as interações e seu
contexto. O estudo microssociológico já requer a compreensão do comportamento das
pessoas nos mais variados contextos. Não se pode deixar de levar em consideração o
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contexto quando se pretende estudar os impactos da mobilidade na vida dos alunos que
estudam fora de seus países de origem e, em especial nesse estudo, dos brasileiros que
estudam na cidade de Lyon.
Outro fator importante ao se estudar as interações no contexto micro é conhecer
os fatores que causam impacto no contexto maior. Por exemplo, o impacto do
investimento feito pelas políticas públicas de mobilidade que financiam a permanência
de estudantes brasileiros por um período menor de seis meses em um país cuja língua e
cultura são diferentes das do seu país de origem. As relações sociais totais produzidas
nesse período irão responder a essa questão de forma apropriada, levando em
consideração o choque cultural, o processo de assimilação, de adaptação e do
aprendizado com a convivência na cidade de destino.
Nesse sentido, o sociólogo norueguês Sverre Lysgaard (1955) já alertava para o
fato de que toda pessoa que vai morar em outro país passa por um período de
assimilação da cultura daquele lugar. Esse estágio é composto por quatro etapas
distintas e compõe o que foi denominado posteriormente Teorie curve –U, como pode
ser observado no Quadro 6, a seguir.
Quadro 6 - Características da Curve-U
Fase

I

II

III

IV

Denominação

Características

Honey moon

Essa é a fase do deslumbramento, do encanto que as novidades da outra cultura
proporcionam. É a fase do turismo em que o diferente é interessante e muitas
vezes exótico. Esse sentimento tende a modificar à medida em que os vários
contextos e cenários exigem interação e aceitação do nativo com as características
e comportamento que lhe são próprios.

Crisis

Essa fase se caracteriza pelo choque entre cultura do país de origem do
estrangeiro e o país de destino. É o período do estranhamento, da tristeza e da
melancolia. É quando dá "vontade de voltar para casa". A interação fica
prejudicada por conta desses sentimentos.

Recovery

É a fase de superação da crise, da busca pela compreensão dos cenários e
contextos. É o momento que ocorre o aprendizado da cultura e do
desenvolvimento das habilidades interculturais. Um fator muito importante é o
domínio do idioma.

Adaptation
Host

Essa é a etapa em que o estrangeiro se coloca no lugar do nativo, das pessoas que
nasceram naquele lugar. Já está totalmente adaptado e seus hábitos são
semelhantes aos das pessoas a sua volta. Ele se sente totalmente incluído na
sociedade e já discerne com uma pessoa do lugar. Nesse estágio, o mais
importante é que ele não tem mais ansiedade por causa das diferenças culturais.

Fonte: Adaptado da obra de J. S. Black e Mendenhall, 1992.

A Figura28, a seguir, ilustra como ocorrem esses estágios na vida do estudante
em mobilidade acadêmica morando no exterior.
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Figura 28 - Teorie Curve – U.

Fonte: Adaptado da obra de Sverre Lysgaard (1955).

Os sujeitos vivem cada etapa da Curve-U de forma diferente em sua experiência
pessoal, residindo em outro país, principalmente de língua e cultura diferentes das do
país de origem. Não há uma uniformidade temporal quando ocorrerá cada etapa. Em
alguns casos, o período de "lua de mel" é longo, o período do choque-cultural é curto e
em pouco tempo já está adaptado na nova cultura. Para outros, o período do choquecultural é longo, o de adaptação mais longo ainda e a experiência no exterior passa a ser
frustrante. Os resultados dependem das diferenças culturais, da personalidade de cada
um e de suas motivações, que irão refletir nos âmbitos social, cultural, linguístico e
tecnológico.
A mobilidade acadêmica internacional não envolve apenas ações relacionadas ao
deslocamento físico do estudante de sua origem para estudar em outro lugar. Essa ação
envolve também aspectos emocionais relacionados à distância dos familiares, às
condições de maturidade para resolver conflitos culturais, conhecimento prévio do
modo de ser e agir do povo do país de destino e o idioma.
Saber qual ou quais destes aspectos é ou são os mais importantes em uma escala
de saber é impreciso. Muda de acordo às circunstâncias e os sujeitos envolvidos. Em
dado momento a maturidade para resolver conflitos sobrepõe a todos os outros. Em
dado momento conhecer aspectos não formais do idioma falado é uma importante
ferramenta. Enfim, em todos os aspectos conhecer, razoavelmente, o lugar, o modo de
ser e agir das pessoas e a língua corrente, tornam-se ferramentas importantes para o
melhor aproveitamento acadêmico do estudante brasileiro em mobilidade internacional.
Ao caminhar para identificar os elementos chave de uma futura síntese podemos
sinalizar para a mobilidade acadêmica internacional com ou sem o deslocamento físico.
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Em ambas, a estrutura universitária é responsável por disponibilizar aos estudantes e
pesquisadores os meios necessários para o desenvolvimento de seus estudos.
Na mobilidade acadêmica internacional sem o deslocamento físico, o clima
organizacional é promovido pelas instituições provedoras dos cursos a distância e das
interações entre grupos de pesquisas por meio de reuniões on line no âmbito público e
coletivo ou privado e particular. Tanto no contexto público ou privado as instituições
provedoras são responsáveis por disponibilizar os meios tecnológicos para atender aos
critérios de qualidade exigidos pela comunidade acadêmica internacional.
Na mobilidade acadêmica internacional com deslocamento físico, além de
acolhimento dos alunos estrangeiros, outros aspectos relacionados ao dia a dia do
estudante precisam ser levados em consideração, tais como: choque cultural, grau de
maturidade para resolver problemas práticos do dia a dia, além do domínio de algum
conhecimento lingüístico do idioma do país de destino.
Na primeira forma de mobilidade, a sem deslocamento físico, as relações são
construídas por meio da interatividade on line, onde os alunos não perdem os elementos
constitutivos de sua origem, as relações interpessoais acontecem em um contexto
pedagógico planejado sem margem para grandes conflitos e onde em um simples
“click” se desliga o computador, se finaliza a vídeo conferência e os sujeitos envolvidos
retomam suas rotinas comuns e normais do dia a dia.
Na segunda forma de mobilidade, com deslocamento físico, as relações são
construídas por meio do interacionismo simbólico, onde são levados em consideração
os valores, as situações, a forma de comunicação, a capacidade de assimilação do modo
de ser e agir culturalmente do outro. As relações interpessoais são construídas na
medida em que se vão compreendendo o jeito de ser e agir do outro. Essas relações são
permanentes, durante o período de estudo no exterior, e influenciam decisivamente na
forma de ser e agir do estudante em mobilidade. Na imersão não tem como “desligar” e
voltar às rotinas do dia a dia. Uma vez imerso, cabe ao estudante experienciar as
condições que lhes são postas pelo lugar, pelo país escolhido para estudar.
A partir do cenário, ora exposto, concluímos a primeira parte desta tese,
retomando as hipóteses levantadas no primeiro capítulo.
Hipótese 1- A mobilidade acadêmica internacional não se caracteriza como uma
forma de migração de estudantes estrangeiros, mas como um fenômeno contemporâneo
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resultante do processo sistemático e regulado de internacionalização do Ensino
Superior;
Hipótese 2 - As políticas públicas de mobilidade acadêmica sistematizam e
regulam a dinamização do processo de interação entre instituições de Educação
Superior estrangeiras com reduzido número de "fuga de cérebros” na medida em que
controlam a possibilidade de migração definitiva para os países de destino;
Hipótese 3 - O choque cultural constitui importante processo formativo na vida
do estudante em mobilidade acadêmica internacional e as políticas internas da
instituição que o recebe são elementos importantes para favorecer a interação social
dentro e fora da academia, contribuindo para a assimilação cultural e um melhor
desempenho do estudante.
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SEGUNDA PARTE - ASPECTOS METODOLÓGICOS DA
PESQUISA
A palavra método deriva da palavra grega methodo (methà+odon) que significa
"caminho para se chegar a um fim". Com o passar do tempo, o termo passou a ter outros
significados, como "o meio pelo qual se chega a um resultado", "forma de transmitir
conhecimento" ou "maneira de proceder". No entanto, a essência permanece a mesma:
trata-se de um caminho para se chegar a um determinado fim. A metodologia do grego
(methodo + logia) significa o estudo do método, o estudo do caminho percorrido para se
alcançar um objetivo, uma meta, um resultado. A metodologia científica, então, é o
estudo dos meios, da forma pelo qual ou a maneira de como o pesquisador procede para
alcançar determinado conhecimento.
Convencionou-se chamar então esses procedimentos de técnicas para coletar
informações, que auxiliam o pesquisador no alcance de seus objetivos e metas. A
qualidade e a quantidade de informações capturadas e reunidas para análise por
determinada técnica define o tipo de pesquisa e consequentemente o comportamento do
pesquisador em sua jornada de estudos em uma dada área do conhecimento científico.
Nesse sentido, para uma melhor compreensão da base metodológica em que se
sustenta o presente estudo sobre a vida do estudante brasileiro em mobilidade
acadêmica internacional na cidade de Lyon, a segunda parte desse trabalho de tese está
dividida em três capítulos e é dedicada ao estudo e exposição da metodologia. Tem
como objetivo mostrar a estrutura e os métodos utilizados na coleta de informações a
partir do tratamento estatístico e pela análise de conteúdo referendado pela
etnometodologia.

1.

AS DIMENSÕES METODOLOGICAS DA PESQUISA

Com base nos estudos de Michel Bassand e Marie-Claude Brulhardt (1980,
1983), pontuamos os cinco princípios metodológicos que embasam uma abordagem
sistêmica para a mobilidade; entre eles, o princípio que fala do reconhecimento da
existência das esferas microssociológica e macrossociológica e seus aspectos relacionais
(pág. 84 - 85). Na oportunidade, pontuamos que a microssociologia se ocupa do estudo
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do comportamento do cotidiano em situações de interação social e a macrossociologia
se ocupa do estudo dos sistemas sociais.
A questão de pesquisa proposta inicialmente, quepretendemos analisar – Como
se configuram as políticas de mobilidade acadêmica no Brasil no contexto da
internacionalização da Educação Superior em que se confundem processos de
mobilidade acadêmica e migração estudantil e como estudantes brasileiros, em
mobilidade acadêmica, têm lidado com esse processo em uma universidade francesa? envolve a discussão sobre políticas, instituições e pessoas em permanente interação.
Tendo em vista a questão acima, nesta pesquisa, consideremos o modelo teórico
estruturado em três dimensões de análise de relações sociais distintas (Figura 29): a
primeira dimensão trata das políticas, das instituições, convenções, leis e normas; a
segunda dimensão trata das organizações e redes; e a terceira dimensão trata da relação
das pessoas no seu fazer prático cotidiano e interações sociais.
Figura 29 – Modelo teórico: dimensões de análise.

Fonte: Criado por Régnier e Santos, (2013).

Como dimensão Macro considerem-se os elaboradores das políticas de
mobilidade, como dimensão Meso, os operadores das políticas de mobilidade
{Europa[França] - América Latina [Brasil]} e como dimensão Micro, os estudantes
brasileiros em mobilidade acadêmica internacional na cidade de Lyon-França e os
impactos da interculturalidade.
Observamos que esse modelo teórico se enquadra no esquema metodológico do
modelo de análise sociológica desenvolvida por Pires (2014). Para melhor ilustrar essa
estrutura, Pires (2014) apresenta a Figura 30, a seguir:

119
Figura 30 - Modelo teórico de análise sociológica: esquema metodológico.

Fonte: Pires, 2014.

Como pode ser observado na Figura 30 - Modelo teórico de análise sociológica:
esquema metodológico, o modelo apresentado por Pires (2014) apresenta três níveis de
relações sociais e como elas acontecem nos interníveis e intraníveis. Para ele,
Os três tipos de relações sociais identificados no esquema - relações
de interação (micro), relações de constituição de grupos (meso) e
relações de interdependência sistêmica (macro) - podem ser
resumidamente
definidos
como, respectivamente, relações
intersubjetivas e entre atos individuais (micro), relações de
coordenação e, eventualmente, estabilização de atos interativamente
combinados, e relações entre atores coletivos e atos coletivos (meso) e
relações entre propriedades das relações entre pessoas e entre grupos
(macro) (PIRES, 2014, p.47).

Ao tentar descrever as políticas acadêmicas do Brasil no contexto da
internacionalização da Educação Superior, deparamo-nos com uma interdependência
sistêmica e normativa predominante em todo universo da macroestrutura que, por sua
vez, regula o funcionamento das redes e organizações da mesoestrutura e acaba
influenciando o comportamento das pessoas na microestrutura. De forma semelhante, ao
tentar descrever como os estudantes brasileiros lidam com questões práticas da
mobilidade acadêmica em uma universidade francesa, deparamo-nos com um sujeito
que não só deve absorver as regras do universo macro e meso, como também
desenvolver rotinas adaptativas para o seu dia a dia, distante do espaço de referência
como: indicialidade, reflexividade, relatibilidade e noção de grupo (COULON, 2005).
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Esses conceitos - chave se desenvolvem naturalmente na vida do estudante,
desde o entusiasmo da chegada ao estrangeiro à superação do choque cultural, o
processo de adaptação à cultura e o desenvolvimento das competências necessárias para
o enfrentamento do dia a dia. Todavia, sofrem influências institucionais do
mesossistema e do macrossistema.

1.1.

Aspectos macro da mobilidade acadêmica internacional

A macroanálise possibilita compreender como funciona a base normativa
institucional a qual regula as atividades de mobilidade internacional. Essa base
normativa exerce forte influência no cotidiano dos estudantes que pretendem estudar ou
já estudam fora do País. Fatores de nível macro entendem-se como políticas na área
internacional, as normas, leis e regulamentos que regram e controlam as entradas e
saídas de estudantes ou critérios para recebimento de apoio financeiro; são alguns
exemplos do grau de influência.
As relações sociais de nível macro produzem relações interníveis e intraníveis.
As relações interníveis reúnem os fundamentos normativos (leis, decretos, normas e
regulamentos) que funcionam como uma forma de dominação legítima (WEBER, 1995)
sobre os níveis meso e micro. Esses fundamentos se constituem como regramentos de
conduta assimilados e postos em prática pelos agentes sociais sujeitos a sanções do tipo
punições ou recompensas.
As relações intraníveis são as relações estabelecidas no âmbito do próprio nível
macro. Como se trata do nível normativo, é formado pelas instituições responsáveis por
legislar e controlar todo o sistema. Entre as relações intraníveis são destacadas as
relações de sistematicidade que Pires (2014) considera como
[...] relações de interdependência entre propriedades das relações entre
pessoas e entre grupos, nos domínios posicional e institucional, das
quais emergem as condições e orientações da ação individual e
coletiva nos planos meso e micro (PIRES, 2014, p.38).

Para tratar dos aspectos macro da mobilidade acadêmica internacional brasileira
precisamos conhecer onde ela está inserida enquanto objeto de políticas públicas.
Vamos encontrá-la inserida no sistema superior de ensino e, como foco de nosso
trabalho, especificamente na pós-graduação stricto-sensu (mestrado e doutorado), em
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que o maior número de sujeitos da pesquisa está vinculado, exporemosseus aspectos
estruturais e numéricos.

1.1.1. POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL

A pós-graduação no Brasil nasce na década de 1930 quando o sistema escolar
brasileiro apresentava o modelo descrito por Anísio Teixeira e retratado por Azevedo
(2005), como se pode observar na Figura 31, a seguir.
Aprovada a proposta do estatuto das universidades brasileiras de 1930, foram
implantados dois cursos: o primeiro na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de
janeiro (que em 1937 passou a ser chamada de Universidade do Brasil) e o segundo na
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade de São Paulo. O termo "pósgraduação" tornou-se mais comum a partir da década de 1940 com o novo Estatuto da
Universidade do Brasil.
Figura 31 - Sistema escolar na visão de Anísio Teixeira, década 1920 – 1930.

Fonte: Azevedo, 2005.

Os primeiros registros da mobilidade acadêmica internacional são datados da
década de 1950 quando são estabelecidos os primeiros acordos com instituições de
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ensino estrangeiras. Os primeiros convênios foram feitos entre escolas e universidades
norte-americanas para intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores
(SANTOS, 2003).
Na década de 1960, os países desenvolvidos passaram a ser considerados países
centrais, e os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento passaram a ser
considerados países periféricos. A relação centro-periferia passou a designar, também
no contexto educacional, uma relação de quem é mais e de quem é menos desenvolvido
nos aspectos técnico-científico. Nesse sentido, passaram a ser dinamizadas atividades
comuns de pesquisa entre países centro-e-periferia para o desenvolvimento das ciências,
principalmente nos países periféricos. Nesse espírito, em 1965, com o parecer nº 977
aprovado pelo Conselho Federal de Educação, a pós-graduação no Brasil foi criada,
formalmente, nos moldes norte-americanos.
No início dos anos de 1970, foi instituído o Programa de Incentivo à PósGraduação pelo Decreto nº 67.348/1970 e em 1974 foi criado o Conselho Nacional de
Pós-Graduação, com o objetivo de formular as políticas de pós-graduação e sua
execução. O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNGP) foi o primeiro produto
produzido poresse órgão colegiado. A partir de então mais quatro planos foram
publicados: o I PNGP, que esteve em vigor no período de 1974 a 1981; o II PNGP, para
o período de 1982 a 1985; o III PNPG, para o período de 1986 a 1989; o IV PNPG, para
o período de 2005 a 2010 e o V PNPG, para o período previsto de 2011 a 2020.
Esse é um dos principais documentos que regulamenta a macroestrutura da pósgraduação no Brasil e que, por intermédio do Sistema Nacional de Pós-Graduação
(SNPG) e da Capes (órgão responsável pela avaliação da pós-graduação stricto-sensu
pelo investimento na formação de recursos de alto nível no país e no exterior)
regimenta, controla e avalia os PPG’s, desde a autorização para o funcionamento dos
cursos, avaliação periódica da qualidade até o seu encerramento. Fazem parte da macro
dimensão da mobilidade acadêmica internacional, além do SNPG, órgão responsável
pela política de gestão, financiamento, indução e ampliação dos PPG’s, o Ministério de
Educação e Cultura, o Ministério de Ciências e Tecnologias, o Ministério de Relações
Internacionais, o Ministério da Fazenda, entre outros normativos.
O bom desempenho do SNPG pode impactar positivamente no desempenho dos
PPG’s; nesse sentido, o PNPG (1974) assinala a importância de algumas atividades de
suporte aos cursos de pós-graduação, como a promoção de programas de intercâmbio
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(mobilidade) para a formação de recursos humanos entre outras ações em nível local,
regional, setorial, nacional e internacional, como pode ser observado na citação a seguir:
O desempenho global do sistema pode ser elevado através do estímulo
e do incentivo que os órgãos de política educacional ofereçam às
instituições, no sentido de assessorá-las para o encaminhamento de
iniciativas e reformulações de suas atividades. Algumas destas
medidas podem ser: a promoção dos programas de intercâmbio para a
formação de recursos humanos; a realização de encontros e seminários
para discussão conjunta de assuntos de pós-graduação em nível
regional, setorial, nacional e internacional; serviços de assistência
técnica, administrativa, pedagógica, principalmente na implantação de
novos cursos (PNGP, 1974, p. 142).

No entanto, nesse período, o suporte e as estratrégias estabelecidas tinham como
objetivo o fortalecimento e expansão dos programas de pós-graduação, aperfeiçoamento
dos quadros docentes e investimentos em pesquisas e, principalmente, em eventos
científicos que, com o passar do tempo, passaram a fazer parte das rotinas acadêmicas
de universidades em todo o país.
A capacitação dos docentes das instituições brasileiras deve ser
programada em função das capacidades de atendimento dos cursos
aqui localizados; nos casos específicos de impossibilidade de
atendimento em âmbito nacional, devem ser programados convênios e
intercâmbios com instituições estrangeiras (PNPG, 1974, p.120).
Deve ser também incentivado o intercâmbio entre as universidades, no
sentido de implantar ou impulsionar iniciativas em instituições que
encontrariam, sozinhas, enormes dificuldades em iniciar ou consolidar
cursos (PNPG, 1974, p.139).

As ações convergentes de mobilidade acadêmica internacional e os programas
de pós-graduação, no contexto do PNPG de 1974, foram observados para atender as
necessidades de formação docente, fortalecimento dos PPGs e implantação e
amadurecimento da cultura científica no País. As políticas traçadas no 2º PNPG (19821985) ratificaram as traçadas no anterior, e as políticas de mobilidade passam a fazer
parte mais diretamente.
A pesquisa original não é o único mecanismo de capacitação e
aperfeiçoamento no magistério. Uma atualização permanente por meio
do acompanhamento das publicações especializadas mais recentes e
da participação em congressos, seminários, encontros e intercâmbios,
junto com o exercício corrente de outras atividades de produção
intelectual, como a elaboração de textos didáticos, a publicação de
artigos, resenhas ou comentários, são igualmente necessários para a
constituição de um corpo docente atualizado e competente (p.179180).
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O III PNPG começa a vigorar no primeiro governo civil pós-governo militar de
1964 a 1985. Em 1986, as eleições legislativas formaram as assembléias constituíntes
nas esferas nacional, estadual e municipal, que passaram a discutir as constituições
macional e estaduais como as Leis orgânicas municipais. Enquanto insso, as políticas e
o funcionamento dos ógãos públicos, entre eles os ministérios, eram regidos, ainda, pela
constituíção de 1967, inclusive os elaboradores do III Plano Nacional de Pós-Graduação
(1986 a 1989), que se diferenciou dos planos anteriores ao dar mais autonomia aos
PPGs para, por exemplo, celebrar convênios com instituições estrangeiras e desenvolver
projetos comuns entre grupos de pesquisas nacional e estrangeira.
A realidade atual da pós-graduação está a exigir uma maior
flexibilidade nas estruturas dos cursos e nas oportunidades de
formação oferecidas pelo sistema. Considera-se, por isso, importante a
continuidade e o reforço aos programas de cooperação técnica
internacional que se destinem a viabilizar o intercâmbio de docentes e
pesquisadores com os seus pares de instituições do exterior, com o
objetivo de desenvolvimento de projetos comuns de ensino e pesquisa.
Assim sendo, os projetos de cooperação institucional, precisam ser
ampliados e os projetos de cooperação internacional, apropriadamente
articulados com os de cooperação nacional, para melhor
aproveitamento e difusão de seus benefícios (p.206-207).

Outro aspecto do III PNPG estava relacionado à ênfasse dada aos programas de
pós-doutorado para aumentar o fluxo de mobilidade acadêmica para o exterior.
É preciso conceder ênfase especial aos programas de pós
doutoramento para intensificar o intercâmbio científico. Faz-se
necessária a institucionalização da atividade sabática para permitir a
atualização dos docentes em geral, estimular a produção científica e
incrementar o intercâmbio de duração mais longa de docentes e
pesquisadores, inclusive entre centros de excelência e instituições
emergentes e sistematizar os programas de doutoramento. (p.207).

Em 1988, foi promulgada a nova Constituição Brasileira; em 1989, foi eleito
Fernando Collor de Mello que, em 1990, extingue a Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (foi criada em 1951) e transfere para o
INEP as atribuições de fomento. A extinção da Capes levou as universidades a se
organizarem no sentido de invalidar a medida provisória 150/1990 antes de ser
apreciada pelo Congresso Nacional.
A extinção da Capes desencadeou intensa mobilização por parte das
pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação das universidades, que
agitam a opinião acadêmica e científica que, com o apoio do
Ministério da Educação, conseguem reverter a medida (que ainda seria
apreciada pelo Congresso Nacional). Em 12 de abril do mesmo ano, a
Capes é recriada pela Lei nº 8.028.
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Em 1992, a Capes se torna uma fundação pública. Em 1995, passa a ser o órgão
responsável pelo acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação stricto
senso de todo o País. No entanto, o IV PNPG só veio a vigorar a partir de 2005
permanecendo em vigor até 2010, com base na nova Constituição Federal que traz, de
forma mais evidente, a relação do Estado com a pós-graduação e as formas de financiála, visto que, nesse período, o país já conta com mais de 1.000 programas de pósgraduação.
Tomando-se como base o parágrafo 3º do Art. 218 da Constituição,
que estabelece: O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas
áreas de ciências, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que dela se
ocupem meios e condições especiais de trabalho, fica claro que o
Estado tem um papel preponderante no financiamento da PósGraduação. [...] Além dos Fundos Setoriais, é importante dispor de
recursos compatíveis com o crescimento do sistema, tanto no fomento
do CNPq, para apoiar jovens pesquisadores em regiões de menor
massa crítica, como na fonte: do Tesouro do FNDCT, para expandir
os grupos emergentes de maior competência que necessitam de apoio
institucional. Sugere-se também: Ampliação do intercâmbio
institucional de estudantes de graduação visando a seu futuro ingresso
na pós-graduação (p. 58).

Se o III PNPG reinvidicava atenção aos programas de pós-doutorado como
forma de expandir o fluxo de mobilidade acadêmica internacional, O IV PNPG assinala
para a necessidade de ampliação das políticas de mobilidade alcançando estudantes de
graduação e preparando-os para um futuro ingresso na pós-graduação. Nasce dessa
forma umas das bases legais para o programa Ciência sem Fronteiras, instituído no final
de 2010.
Para facilitar o acesso dos estudantes aos programas de mobilidade, a CAPES
empoderou as universidades de capacidade para propor parcerias e fazer convênios com
instituições de pesquisa e universitárias de outros países, com a finalidade de dar mais
capilaridade ao fluxo de estudantes para o estrangeiro e desenvolver projetos conjuntos.
[...] Deve-se estimular a cooperação internacional por intermédio das
universidades, de tal forma que o intercâmbio entre alunos e
professores seja institucionalizado, permitindo inclusive a
apresentação de projetos de captação de recursos junto às agências de
fomento internacionais (p.61).

O IV PNPG assinala para a ampliação do modelo institucional de mobilidade e
deixa clara a necessidade de uma simetria entre o sistena nacional e o sistema de outros
países, envolvendo uma parceria recíproca de envio e recebimento de estudantes,
pesquisadores e técnicos nas universidades, inclusive de estudantes de graduação.
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Sugerem-se as seguintes modalidades de cooperação internacional:
[...] Ampliação do atual modelo de parceria institucional, dentro de
uma relação de reciprocidade e simetria entre instituições nacionais e
estrangeiras. Tais parcerias envolveriam intercâmbio recíproco de
alunos e professores em projetos de pesquisa específicos, bolsassanduíche para os alunos, estágios de curto prazo para professores e
estágios para recém-doutores; Intensificação dos programas de
intercâmbio, visando ao compartilhamento na orientação de
doutorandos com pesquisadores atuando no exterior em áreas de
interesse estratégico para o país; Ampliação do intercâmbio
institucional de estudantes de graduação visando a seu futuro ingresso
na pós-graduação (p.62 -63).

A pós-graduação finaliza a primeira década do novo milênio (2000) colhendo os
frutos de quatro décadas de investimento em mobilidade acadêmica internacional. O
professor Anísio Teixeira, ao assumir a Capes, em 1965, encontrou 27 cursos de
mestrado e 11 cursos de doutorado. Quarenta anos depois, a Capes registra mais de
1.500 programas de pós-graduação. Uma parte significativa desses programas
conseguiu se firmar e ter conceito de bom ou excelente (conceitos 5 a 7) graças às
parcerias firmadas e trabalhos conjuntos, desenvolvidos pelos núcleos e grupos de
pesquisas. Os trabalhos conjuntos entre grupos de pesquisa, além de promoverem a
simetria entre programas, auxiliam no combate à endogenia na produção científica.
Em 2011, entra em vigor o V PNPG com previsão de validade até 2020. Os seus
elaboradores pensaram em um plano para uma década. O V PNPG toma como base a
Constituição Federal de 1988, que trata das fontes de financiamento e da necessidade de
ampliar o número de bolsas de estudo, destacando políticas de cooperação internacional
e de formação de recursos humanos e dos programas de indução para áreas específicas
do conhecimento.
Tomando como base o parágrafo 3º do Art. 218 da Constituição, que estabelece
que: “O estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciências, pesquisa
e tecnologia, e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de
trabalho,” fica claro que o Estado tem um papel preponderante no financiamento da pósgraduação. Além dos Fundos Setoriais, seria importante dispor de recursos compatíveis
com o crescimento do sistema, tanto no fomento do CNPq, para apoiar jovens
pesquisadores em regiões de menor massa crítica, como na fonte: do Tesouro do
FNDCT, para expandir os grupos emergentes de maior competência que necessitam de
apoio institucional. Sugeriu-se também:
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Contemplar a parceria nos intercâmbios internacionais na busca de
mecanismos alternativos para a ampliação do número de bolsas, como
na viabilização de financiamento aos alunos, a ser pago após absorção
dos mesmos pelo mercado de trabalho (p. 31-33).
Políticas de cooperação internacional e de formação de recursos
humanos no Exterior
Dever-se-ia estimular a cooperação internacional por intermédio das
universidades, de tal forma que o intercâmbio entre alunos e
professores fosse institucionalizado, permitindo inclusive a
apresentação de projetos de captação de recursos junto às agências de
fomento internacionais.
Intensificação dos programas de intercâmbio, visando ao
compartilhamento na orientação de doutorandos com pesquisadores
atuando no exterior em áreas de interesse estratégico para o país;
ampliação do intercâmbio institucional de estudantes de graduação,
visando a seu futuro ingresso na pós-graduação.

É evidente que as metas propostas no V PNPG conduzem o sistema de Ensino
Superior brasileiro à condição de país parceiro no fortalecimento do processo de
internacionalização da Educação Superior. Não apenas com o fomento do fluxo de ida
de estudantes para o estrangeiro, como também, com políticas de atração de estudantes
e pesquisadores, o que torna o Brasil, na América Latina, referência para todo o mundo.
No entanto, por causa da falta de tradição acadêmica de nossas instiuições, o fluxo de
entrada de estudantes, principalmente do primeiro mundo, não é representativa.
Os programas de indução de áreas do conhecimento
Esses programas visam ampliar as atividades de programas de pósgraduação existentes e criar novos programas em áreas estratégicas.
Formação de recursos humanos em nível de pós-graduação e de
maneira complementar, de graduação; criação, fortalecimento e
ampliação de programas de pósgraduação; fisica e tecnológica na área
de Ciências do Mar; intercâmbio de conhecimentos na comunidade
acadêmica brasileira; estímulo a iniciativas de inovação nas áreas
contempladas; e apoio às iniciativas de treinamento de pessoal em
instituições no Brasil e no exterior, com a concessão prioritária de
bolsas específificas para o doutoramento no exterior, nas áreas
contempladas. O programa visa: a formação de recursos humanos
capacitados; criação, fortalecimento e ampliação de programas de pósgraduação e áreas de concentração; ampliação fisica e tecnológica;
promoção do intercâmbio de conhecimentos na comunidade
acadêmica; estimulo à inovação brasileira na área de TV Digital.

Como observamos na análise do Plano nacional de Pós-Graduação (1974 a
2020), trata-se de um conjunto de metas a serem observadas e cumpridas pelas
instituições, tanto pelas instituições universitárias e de pesquisa como as instituições de
fomento. A Capes respeita a autonomia universitária e não interfere nas políticas
internas das instituições, exigindo maior ou menor empenho no processo de
internacionalização ou apoio às políticas de mobilidade. No entanto, como órgão
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responsável pela avaliação dos programas, não deixa de pontuar a falta de alinhamento
com as políticas nacionais, e dar maior apoio, em forma de fomento, aos programas que
estão alinhados.
Atualmente, a pós-graduação stricto sensu é composta por cursos de doutorado e
mestrado. O curso de mestrado é oferecido em duas categorias: o mestrado acadêmico
voltado para formação de docentes e pesquisadores e o mestrado profissional voltado
para a formação de profissionais para o mercado. Um dos critérios para fazer a pósgraduação é que o aluno já tenha feito a graduação. No Brasil, o acesso ao Ensino
Superior é feito ou mediante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) elaborada
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) onde o seu resultado é utilizado pelas
instituições públicas como parâmetro de aprovação/reprovação; ou pela prova de
seleção conhecida como vestibular, mais utilizada hoje em dia pelas instituições
particulares. O acesso à pós-graduação é feito mediante exame de seleção. A Figura32,
a seguir, ilustra a estrutura da educação brasileira nos anos 2000.
Figura 32 - Estrutura da Educação Brasileira nos anos 2000.

Fonte: http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf, Brasil, 2014.
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A seguir, apresentamos os aspectos da meso-estrutura da mobilidade acadêmica
internacional assinalando o papel desempenhado por algumas das instituições
responsáveis por esse processo.

1.2.

Aspectos do nível meso da mobilidade acadêmica internacional

A Capes, além da avaliação da pós-graduação stricto sensu, é responsável por
várias ações de promoção ao desenvolvimento técnico-científico do País. É um órgão,
que, como o CNPq, as embaixadas, os PPG’s e as universidades fazem parte da
dimensão meso da mobilidade acadêmica internacional.
A análise das meso relações sociais possibilitam compreender como funcionam
as relações entre grupos de pessoas e organizações na base executiva das políticas
públicas de internacionalização do Ensino Superior e, nesse contexto, a mobilidade
acadêmica internacional. Essa base executiva é responsável pela operacionalização dos
programas de pós-graduação, da avaliação, seleção, manutenção, recepção e envio dos
estudantes em mobilidade dentro e fora do País.
Distinguir analiticamente o nível meso é fundamental, não para
ordenar de forma mais fina um qualquer contínuo entre micro e
macro, mas para especificar um tipo particular de relações sociais
irredutível quer às relações de interação entre pessoas, quer às
relações sistêmicas entre propriedades das relações entre pessoas
(PIRES, 2014, p.41).

Esse nível é caracterizado pelas relações dentro do grupo e entre grupos. Dentro
do grupo pelas atividades colaborativas para desenvolvimento atinente a sua missão. E
entre grupos de maneira articulada para o alcance das metas estipuladas pelas políticas.
Cada grupo tem um funcionamento específico conforme suas propriedades e goza de
autonomia no desenvolvimento de sua missão enquanto grupo e quando em interação
com outros grupos. Os grupos que compõem essa esfera se relacionam tanto com a
esfera macro quanto micro. As relações de poder ocorrem tanto em uma dimensão como
na outra (macro para meso e meso para micro) e se expressam no âmbito do grupo ou
entre grupos. O fato é que esse empoderamento é legitimado pelas forças existentes no
macrossistema.
Para tratar dos aspectos meso das políticas de mobilidade acadêmica
internacional brasileira, precisamos conhecer como ela é operacionalizada no âmbito
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das instituições. Já sabemos que ela é, atualmente, fruto do Plano Nacional de PósGraduação associada às políticas e estratégias de outros órgãos como o Ministério da
Ciência e Tecnologia, por exemplo.
Para ilustrar, observe-se como o CNPq, instituição que tem como missão
fomentar a ciência, tecnologia e inovação, operacionaliza as políticas de formação de
recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica nas universidades
brasileiras e, nesse contexto, como se organiza para operacionalizar as políticas de
mobilidade acadêmica internacional, conforme demonstra o Quadro 7, a seguir:
Quadro 7 - Modalidade de bolsas de pós-graduação no exterior.

Fonte: CNPq, disponível em http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13, 2014.

O CNPq, como instituição de fomento, trabalha em três frentes distintas: (I)
bolsas no país para estudantes do ensino médio, graduação, pós-graduação e pesquisas;
(II) bolsas no exterior para estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisas; (III)
bolsas para empresas. Nessas três frentes atende demandas de estudantes do ensino
médio, graduação, pós-graduação e pesquisas. No caso específico do Quadro7 trata-se
do incentivo e fomento à mobilidade acadêmica internacional por intermédio de: a)
Programa de doutorado pleno que tem como finalidade formar doutores em centros de
excelência nas áreas em que a pós-graduação no Brasil ainda é deficiente; b) Programa
de doutorado-sanduíche que apóia alunos matriculados nos PPGs para aprofundar
estudos, coletar e tratar dados de desenvolvimento parcial da parte experimental da tese
a ser defendida no Brasil.
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Para ambos os casos, o governo brasileiro disponibiliza mensalidades, auxílio
instalação, seguro saúde, auxílio deslocamento, pagamento de passagens aéreas de ida e
volta. No caso do doutorado integral, as taxas escolares. Os alunos de doutorado pleno
fazem jus a 36 mensalidades que podem ser prorrogadas até 48 mensalidades, enquanto
o doutorado-sanduíche pode variar de 3 a 12 mensalidades. Cada mensalidade refere-se
a um mês de permanência em outro país.
Esse é um exemplo de como o grupo CNPq, entre muitas atividades que
desenvolve, operacionaliza a política de mobilidade acadêmica internacional. Para a
demanda de pós-graduação, seu atendimento é específico para o nível de doutoramento,
seja ele pleno ou sanduíche. O CNPq goza de autonomia administrativa e financeira, à
luz do PNPG, nas áreas para selecionar os projetos que serão financiados. Em muitos
casos, já são definidos por edital, em chamada pública, as áreas do conhecimento que
serão contempladas.
No caso específico do doutorado sanduíche, tanto o CNPq quanto a Capes
trabalham em parceria com as PPGs, no sentido de fortalecer os vínculos institucionais
e selecionar os alunos que receberão auxílio em seus projetos de estudos. A Figura 33, a
seguir, ilustra como funcionam e interagem os grupos a partir da solicitação de auxílio
por parte de um estudante de doutorado para um estágio no Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior - Capes/PDSE.
Figura 33- Interação entre grupos no Programa Capes/PDSE

Fonte: PDSE/Capes, disponível em http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4561,
2014.

Observe-se que existem três grupos de trabalho envolvidos no processo de
recepção, análise e concessão do auxílio: A Universidade por meio da pró-reitoria de
pós-graduação, o PPGE da faculdade em que o aluno está matriculado e o grupo de
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trabalho da CAPES que trabalha exclusivamente com o PDSE. O aluno irá se ocupar
simultaneamente em atender as demandas da CAPES e do PPGE que está matriculado.
No caso de um estudante da Faculdade de Educação da Universidade Federal da
Bahia, este terá que providenciar, antes de enviar o pleito para o PPGE e a CAPES, os
seguintes documentos:
Quadro 8- Lista de documentos para inscrição no PDSE

Fonte: Portaria 69/2013 - Concessão de Bolsas PDSE.

A lista de documentos exigidos ao aluno para sua inscrição no programa já
impõe: a) que ele conheça uma instituição no exterior; b) que essa instituição tenha a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento de sua pesquisa; c) que um professor
do quadro dessa instituição aceite ser seu orientador e acompanhe suas atividades de
pesquisa enquanto estiver em seu País. Essa exigência já envolve a interação entre
outros grupos. A Figura 33, anterior, ilustra as instituições/instâncias acadêmicas
envolvidas no pleito de apoio institucional para o desenvolvimento de um projeto de
pesquisa no exterior. Isto sem levar em consideração o envolvimento de outras
instituições que serão envolvidas em caso de aprovação inicial pela PPGE, como a
Polícia Federal para emissão do passaporte, embaixada ou consulado para emissão de
visto (permissão) para entrada/saída do estudante no respectivo país de destino e
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tradutor oficial para fazer a tradução juramentada (para o idioma oficial do país de
destino) dos documentos necessários e exigidos pelas instituições no exterior.
Em diversos momentos do Quadro 8, anterior, percebe-se que foi utilizado o
termo “coorientador no exterior”, mas em se tratando em estágio doutoral ou doutoradosanduíche em cotutela é a figura do orientador no exterior quem irá atender ao exigido
pela Capes. Cada uma dessas instituições goza de autonomia administrativa, não se
subordina e em determinadas ações, como as do Capes/PDSE, são complementares.
Algumas se comunicam entre si, como é o caso das instituições presentes na Figura 34,
a seguir. Outras não se comunicam, mas o fruto de seu trabalho é essencial para os
encaminhamentos em cada grupo, como é o caso do visto de entrada emitido pela
embaixada do país estrangeiro, para que a Capes possa liberar os recursos para compra
de passagens, seguro saúde, auxílio deslocamento e as primeiras mensalidades.
Figura 34 - Interação entre grupos na meso mobilidade

Fonte: Adaptado da portaria 69/2013 - PDSE/Capes/MEC.

As demais exigências arroladas chamam a atenção do candidato e do programa
para duas questões fundamentais: a primeira voltada para a competência linguística do
mesmo no país de destino, importante e necessária para o estudante que ficará um lapso
de tempo fora de seu país de origem e longe de sua cultura. A segunda questão, pelo
comprometimento do programa nesse processo de afastamento físico temporário da
instituição, mas com a continuidade das atividades e vínculos.
Uma vez aprovada, para ser implantada a bolsa no sistema, é necessário que o
candidato transmita online para a Capes todos os documentos impressos, além da cópia
do passaporte, extrato com o número do banco e conta corrente no Brasil entre outras
informações.
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A estrutura meso é responsável, por um lado, em pôr em prática as políticas
desenvolvidas pela estrutura macro e, por meio de suas instituições, criar as condições
necessárias para atender a demanda social por essas políticas; por outro, esse mesmo
funcionamento determina o comportamento das pessoas. No caso em estudo, as
instituições envolvidas com as políticas de internacionalização do Ensino Superior, e
em especial, as políticas de mobilidade acadêmica internacional definem o perfil dos
alunos que vão estudar em outro país. No caso do PDSE/Capes, esse perfil é
regimentado pela Portaria nº 69 de 2013 e cabe às instituições operacionais observarem
se os candidatos atendem àqueles critérios no processo seletivo.

1.3.

Aspectos micro da mobilidade acadêmica internacional

Por fim, os fenômenos da ação interpretativa, de âmbito micro, que
incluem o conjunto de processos e sistemas de interação que permitem
fixar o sentido comunicacional e moral dos atos, no âmbito do
desempenho de papéis institucional e organizacionalmente orientados
(PIRES, 2014, p.41).

A análise das microrelações sociais possibilita compreender como as pessoas
reagem dentro e fora do grupo institucional, e como uma gama de processos produzidos
pelos macro e meso sistemas impactam na vida dos sujeitos e como eles dão sentido às
coisas, se comunicam e se posicionam moralmente no dia a dia e no exercício das coisas
práticas.
Esse nível é caracterizado pela agregação e pela interação. Podemos entender a
agregação como um conjunto de ações que podem produzir efeitos não intencionais e
que, ao longo do tempo, podem ser desejáveis ou indesejáveis. Como é o caso da
mobilidade acadêmica no estrangeiro, por exemplo. O que se deseja é fazer pesquisas
em uma das melhores universidades do mundo no trato de determinado assunto ou que
desenvolve pesquisas em dado laboratório de excelência. O efeito da agregação aparece
em relação à convivência com pessoas de culturas diferentes, com hábitos e costumes
diferentes. Com relação à cultura, Lévi-Strauss, ao prefaciar a obra de Marcel Mauss
(1950) nos informa que:
toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas
simbólicos em cuja linha de frente colocam-se a línguagem [...].
Todos esses sistemas visam exprimir certos aspectos da realidade
física e da realidade social,e, as relações entre si e que os sistemas
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simbólicos mantém uns com os outros (MAUSS & LÉVI-STRAUSS,
1950, p.19).

Segundo Pires (2014), a agregação apresenta duas nuances: quando os motivos
geradores dos atos dos sujeitos partem do próprio sujeito, portanto subjetiva ou objetiva
em resposta às situações externas nas relações de estruturação do poder em que o sujeito
é influenciado pelas dimensões macro e meso. "A maior complexidade resulta,
sobretudo, do fato de os motivos dos atos não explicarem por si só os resultados
combinados desses atos, pois essa combinação é, por sua vez, afetada pelas relações de
nível macro e meso." (PIRES, 2014. p. 44).
O fato do estudante de pós-graduação querer fazer parte do programa de
mobilidade acadêmica internacional o condiciona a ter ou não o perfil desejado. Ou
seja, ele deve obdecer aos critérios estipulados como cumprir os créditos no período
indicado pelas PPG’s, conhecer um programa de pós-graduação no exterior, ter a
competência linguística desse país, conhecer um professor pesquisador desse programa
que aprove o projeto de pesquisa e aceite ser o orientador no estrangeiro. Esse
condicionamento produz uma série de atos e ações na vida do estudante que não são
padronizados ou ocorrem em série em um grupo de estudantes. Cada um reagirá de
forma diferente conforme a sua história de vida.
Uns buscarão desenvolver a competência linguística estudando em uma
instituição universitária, outros em um curso de línguas, outros com professor
particular, outros ainda não precisam estudar porque já possuem a competência
desejada. Para cumprir os créditos no período apropriado, uns deixarão o emprego,
outros se dedicarão mais aos estudos, outros ainda vão abrir mão de parte de seu lazer
para se dedicar aos estudos. São alguns exemplos relacionados às ações dos estudantes
relacionados ao desejo de fazer parte de um programa de mobilidade que exige um
determinado perfil dos alunos contemplados. São ações que trarão o efeito desejado
como boas notas no programa, uma bolsa de estudos para viajar para o país desejado,
mas poderão trazer resultados indesejáveis como a redução de horas de atenção à
família, por exemplo, que poderá trazer um saldo negativo ao sistema emocional. Além
da agregação, o nível micro apresenta as relações de interação que impactam
diretamente nos níveis macro e meso. "É na interação que os efeitos da agregação e de
poder emergem constitutivos dos níveis meso e macro" (PIRES, 2014. p. 46 - 47).
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Retornando para a problemática do estudo em tela, ao procurar saber quais
estratégias no âmbito cultural, social, tecnológico e linguístico são desenvolvidas por
estudantes brasileiros de pós-graduação para lidar com práticas de mobilidade
acadêmica em uma universidade francesa, necessariamente, passaremos pela análise das
relações entre os níveis macro, meso e micro a partir do ponto de vista da forma como
pontuamos cada um desses níveis anteriormente.
Para auxiliar no estudo e compreensão das estratégias utilizadas por esses
estudantes nas interações estabelecidas dentro e fora da universidade francesa,
utilizaremos os conceitos chave da etnometodologia extraída por Coulon (2005) da obra
de Ganfinkel (1982).

2.

ASPECTOS
PESQUISA

ESTRUTURAIS

E

METODOLÓGICOS

DA

Abordaremos neste capítulo os aspectos estruturais e metodológicos da
investigação como os elementos que compõem a nossa amostra, como foram
selecionados os sujeitos, o que caracteriza o universo da pesquisa, as técnicas de
investigação empregadas, os instrumentos utilizados, a caracterização de cada um
desses instrumentos e as características dos cenários macro, meso e micro
O trabalho de campo significa observar pessoas in situ, isto é,
descobrir onde elas estão, permanecer com elas em uma situação que,
sendo por elas aceitável, permite tanto a observação íntima de certos
aspectos de suas ações como descrevê-las de forma relevante para a
ciência social. Engendra-se aqui o estudo in vivo de como se
dinamizam as construções cotidianas das instituições humanas.
(MACEDO, 2006, p.83).

2.1.

Universo da pesquisa

O campo empírico de nossa pesquisa está situado na comunidade universitária
da cidade de Lyon - França, localizada na junção do rio Rhône e Saône e entre as
colinas da Fouviére e Croix-Rousse. É considerada como a capital administrativa da
região Rhône-Alpes, composta pelas cidades de Lyon, Grenoble e Saint Etienne. Como

137
veremos em mais detalhes no capítulo exploração e análise do contexto estudado com
métodos qualitativo e quantitativo.

2.2.

Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são os estudantes de licence, pós-graduação (mestrandos
e doutorandos) e pesquisadores (pós-doc) em mobilidade acadêmica internacional,
vinculados aos laboratórios de pesquisas da rede de universidades da cidade francesa de
Lyon. Integram a essa rede as universidades da cidade de Saint-Etiene, cidade vizinha a
Lyon. Para se chegar a esses sujeitos utilizamos:
I) A base de dados da Capes/CNPq com o propósito de compreender as
políticas públicas de mobilidade acadêmica e sua relação com o
processo de internacionalização da Educação Superior;
II) Dados coletados na pesquisa de campo resultantes dos encontros com
estudantes brasileiros em mobilidade na cidade de Lyon, França.
A base de dados da Capes/CNPq concentra informações institucionais sobre a
pós-graduação e instituições de pesquisas acadêmicas desenvolvidas em todo o País. A
Capes e o CNPq são as instituições responsáveis, no Brasil, por avaliar, desenvolver e
fomentar as políticas públicas de aprimoramento do capital humano e de excelência nas
mais variadas áreas do saber.
A construção da amostra inicial da pesquisa levou em consideração o perfil
desejado: estudantes de licence, pós-graduação e pós-doutores vinculados aos grupos de
pesquisas das universidades francesas de Lyon. No período de maio a junho de 2013,
foram enviados 120 questionários, por meio eletrônico, para estudantes brasileiros que
ainda estavam em Lyon ou que tinham estudado em Lyon, nos últimos quatro anos, ou
seja, no período compreendido entre 2010 e 2013. A escolha desse período levou em
consideração as atuais políticas de expansão da Educação Superior brasileira e, em
especial, da internacionalização do Ensino Superior.
Utilizamos a mala direta do grupo de pesquisas Adatic para enviar aos
estudantes brasileiros os e-mails com os questionários. Reenviamos o e-mail a cada 8
dias, por um período de 30 dias. No final dos 30 dias, havíamos recebido 38,4%, (32)
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questionários respondidos, dos quais apenas 57,5%, (19 questionários) atenderam aos
critérios de seleção da amostra.
Chegamos a uma amostra de trinta e nove (39) sujeitos, dos quais 20 estudavam
em Lyon no mesmo período da pesquisa de campo e 19 já haviam retornado ao Brasil e
responderam por e-mail aos questionários. Para se chegar a essas pessoas, contamos
com a ajuda do serviço de relações internacionais da Université Lyon 2, do Grupo de
Pesquisa Adatic e da escola doutoral Epic e dos próprios estudantes brasileiros que nos
indicavam outros estudantes brasileiros, além dos cursos de língua francesa como a
Aliança Francesa e a CPU, que se tornaram o centro de referência para encontros de
estudantes brasileiros.
A amostragem total foi constituída em função do sexo e da vinculação dos
sujeitos que responderam ao questionário a alguma instituição de fomento.
Tabela 3 - Aplicação dos questionários.
Sexo/Gênero

Frequência
absoluta

Total
(%)

Homem

16

41,03

Mulher

23

58,97

Total

39

100

Fonte: Criado pelo autor a partir da pesquisa de campo. 2013.

Tabela 4 - Número de Bolsistas.
Bolsista

Frequência
absoluta

Total
(%)

Sim

28

64,1

Não

11

35,9

Total

39

100

Fonte: Criado pelo autor a partir da pesquisa de campo. 2013.

O objetivo da pesquisa nos levou a selecionar, dos 39 sujeitos da amostra inicial,
11 estudantes para entrevista individual. Alguns critérios foram levados em
consideração, como o tempo de residência universitária, ser bolsista de alguma
instituição de fomento e domínio do idioma. A entrevista individual ocorreu no período
de setembro a outubro de 2013. O Quadro 9 (Sujeitos selecionados para entrevista
individual) apresenta a área de concentração do entrevistado e sua condição de
estudante/pesquisador na cidade de Lyon. A condição de estudante refere-se aos alunos
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de mestrado ou doutorado e a condição de pesquisador é para os que estavam em
estágio do tipo pós-doutorado (pós-doc).
Quadro 9 - Sujeitos selecionados para entrevista individual.
Ordem

Área de trabalho

Condição

1

Filosofia

Estudante

2

Química

Pesquisador

3

Pedagogia

Estudante

4

Educação Matemática

Estudante

5

Saúde

Pesquisador

6

Química

Estudante

7

Educação Matemática

Pesquisadora

8

Estatística

Estudante

9

Arte

Estudante

10

Educação

Estudante

11

Letras

Estudante

Fonte: Criado pelo autor a partir da pesquisa de campo. 2013.

Na amostra dos sujeitos selecionados para a entrevista individual, podemos
observar que 27,23% são pesquisadores (pós-doc) que estão em Lyon, França, para
aprimorar sues conhecimentos. Trata-se de um doutor na área de química, outro na área
de saúde e um terceiro na área de educação matemática vinculado a um programa e um
grupo de pesquisa em alguma universidade brasileira. Observamos que a grande
maioria, 72,73%, são alunos de mestrado e doutorado que estão em Lyon por
intermédio de algum programa de bolsa para fazer o curso stricto-sensu pleno (três
anos), sanduíche (3 a 12 meses) ou cotutela (mínimo de 1 ano).
Selecionamos, entre os estudantes entrevistados individualmente, 7 estudantes
para a entrevista coletiva e um moderador que, junto com o pesquisador, formaram o
ambiente de pesquisa. A disposição do cenário da entrevista coletiva pode ser observada
na Figura 35, a seguir:
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Figura 35 - Disposição dos sujeitos na entrevista coletiva.

Fonte: Criado pelo autor a partir da pesquisa de campo: entrevista. 2013.

As técnicas de investigação e os instrumentos utilizados para a coleta de dados
na pesquisa de campo, as principais variáveis isoladas para a construção desses
instrumentos e a síntese da amostragem estão descritos nas seções a seguir.

2.3.

As técnicas de investigação

A pesquisa realizada sobre políticas públicas em mobilidade acadêmica
internacional tem como um dos objetivos realizar um estudo exploratório do dia a dia
do aluno brasileiro na cidade de Lyon, França.
A pesquisa exploratória exige técnicas de coletas de dados apropriadas para
tratar com pessoas que tiveram uma experiência prática com o problema investigado.
Segundo Gil (1999) e Vergara (2005), trata-se de uma pesquisa descritiva que visa
descrever as características de um fenômeno, população ou relações entre variáveis.
Para tanto, utiliza técnicas padronizadas de coletas de dados como questionário,
entrevistas e observação sistemática. Utilizamos a enquete (questionário e entrevistas)
para a construção dos dados, conforme descritos a seguir.
O trabalho de campo foi iniciado com a utilização de um instrumento de
investigação não participante com objetivo de conhecer o que o grupo de estudantes
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brasileiros em mobilidade acadêmica sabe (informação ou conhecimento), gosta
(valores e preferências) e pensa (atitudes, crenças e representações) da estrutura
socioeducacional da cidade francesa de Lyon. Esse instrumento inicial foi aplicado no
segundo ano letivo de estudos e investigação (QUIVY & CAMPENHOUDT, 1992).
O questionário foi aplicado nos meses de maio e junho de 2013 a um grupo de
39 estudantes, 20 que ainda estavam em Lyon e 19 que já haviam retornado ao Brasil.
Essa etapa inicial permitiu conhecer o perfil, a motivação, habilidades
linguísticas, o tempo gasto nas rotinas do cotidiano e outros aspectos do dia a dia do
grupo pesquisado e assim obter a primeira caracterização da temática pesquisada.
Segundo Gil (2008, p.128), a entrevista é uma forma de interação social, em que
uma das partes constrói dados e a outra representa a fonte de informações. É uma forma
de interação social, porque não há uma relação de subordinação semelhante à de um
interrogatório, em que uma das partes se sente obrigada e constrangida pela outra a
responder às perguntas que lhe são feitas. Muito pelo contrário, o ambiente de interação
exige um clima de confiança onde as pessoas possam falar do que "sabem, creem,
esperam, sentem, desejam, pretendem fazer ou fizeram, bem como acerca das suas
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes" (SELLTTIZ et al, 1967, p.
273). A entrevista possibilita conhecer, com profundidade, aspectos da vida social de
cada pessoa, dados de como elas agem, praticam ações em certas circunstâncias e como
as referências de cada uma delas induzem a um determinado comportamento e a um
fazer distinto. De forma semelhante ao questionário, a entrevista possibilita a
classificação e quantificação de dados e informações. A entrevista individual possibilita
a aproximação do investigador da realidade a partir da percepção: (I) da realização da
prática; (II) da indicialidade; (III) da reflexibilidade; (IV) da accountability e (V) da
noção de membro. Juntos
representam a busca empírica dos métodos empregados pelos
indivíduos para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar suas ações de
todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, refletir. Para os
etnometodólogos [...] a sociedade deve ser entendida como uma
atividade prática (COULON, 1995, p. 33).

Essa relação de confiança, que estreita os laços entre pesquisador e pesquisado,
conduz o primeiro ao universo vivido, experimentado e produzido pelo segundo, por
meio de suas narrativas, pontos de vista e falas, que contam os “métodos empregados
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[...] para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar suas ações de todos os dias [como]
comunicar-se, tomar decisões, raciocinar” (COULON, 1995, p.32) que
consiste em colocar em dia os métodos empregados pelos atores para
“atualizar” ditas regras. Isto as faz observáveis e descritivas. As
atividades práticas dos membros, em suas atividades concretas,
revelam as regras e os procedimentos. Dito isto de outra forma, a
atenta observação e análise dos processos levados a cabo nas ações
permitiriam colocar em dia os procedimentos empregados pelos atores
para interpretar constantemente a realidade social para inventar a vida
em uma bricolagem permanente (COULON, 1995, p. 34).

A entrevista individual permite conhecer nuances de uma realidade muitas vezes
negligenciada por outras técnicas de investigação, principalmente quando se trata de
levar em consideração a vivência dos sujeitos ao invés das grandes teorias e se constitui
um instrumento essencial de análise etnometodológica.
A entrevista é considerada, entre as técnicas de pesquisas em ciências sociais,
aquela que reúne maior número de recursos para coletas de informações por causa de
menor rigidez estrutural. Quanto menor o grau de rigidez estrutural de uma técnica de
pesquisa, maior a sua flexibilidade, podendo ser aplicada de formas diferentes a grupos
distintos.
A pesquisa em questão utilizou a técnica de construção de dados por meio da
entrevista em dois momentos distintos. O primeiro momento foi marcado pela entrevista
individual, iniciada logo após a tabulação dos dados dos questionários. O segundo
momento com a coleta de informações por meio da entrevista coletiva. Com a entrevista
coletiva, concluiu-se a etapa de coleta de informações.
Richardson (1999, p. 207-208) refere-se ao termo entrevista (entre + vista) como
ação de ver e ter preocupação com algo associado à relação no espaço em que se
encontram duas pessoas. Refere-se aos atos de perceber, captar, coletar dados relevantes
para a investigação. Esses atos são precedidos pela relação de confiança estabelecido
entre o investigador e o sujeito integrante da realidade investigada.
Elaborar linhas do pensamento ou construir teorias sobre diversos assuntos e
aspectos da vida social, a partir da audição das falas dos sujeitos que participam das
relações sociais, requer fidelidade do ouvinte, na interpretação e transcrição dos dados
percebidos. Nesse sentido, compreender a lógica de funcionamento desses sujeitos,
como a lógica das práticas e das representações é uma das principais funções da
entrevista individual.
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Inicialmente utilizada em pesquisa de marketing, a entrevista coletiva passou a
ter um peso maior como técnica de pesquisa científica a partir da década de 1940, nas
obras do sociólogo americano Robert K. Merton. Na década de 1970, já era uma técnica
comum usada em pesquisas de mercado e a partir da década de 1980 passou a ser uma
técnica amplamente utilizada em pesquisas qualitativas.
A entrevista coletiva, ou mais conhecida como técnica des focus groupes (grupo
focal), visa capturar, segundo Morgan e Krueger (1998) e Gatti (2005), a partir das
trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e
reações, de um modo que não seria possível por meio da entrevista individual ou o uso
do questionário. O objetivo de se utilizar essa técnica de pesquisa é estudar e entender o
funcionamento de um grupo e, nesses encontros, coletar dados produzidos em um
quadro coletivo.
A entrevista coletiva produz uma observação de diferentes significados, cada
significado relacionado a um ponto de referência. Cada componente do grupo tem uma
referência única que está relacionada ao seu capital intelectual, formado pela cultura,
crença, educação e experiências vividas. Em conjunto, produzem os elementos que
compõem a dimensão social dos sistemas de significações o que enriquece, quando
associada a outras técnicas, a etnometodologia.
Na etnometodologia, a entrevista coletiva busca captar comportamentos
semelhantes e dessemelhantes no confronto de uma ação prática em certas condições
dadas. Por exemplo, como os estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica na cidade
de Lyon reagem ao se deparar com a línguagem regional? Como lidam com gostos,
hábitos e preferências em uma região distante de sua referência? Como lidam com
questões como contratação de serviços?
A interação na entrevista coletiva promove uma discussão rica e esclarecedora
dos temas abordados. Por conta de sua complexidade, é uma técnica que requer
cuidados na sua condução para que a palavra possa circular por todos, e todos possam,
de forma espontânea, falar de suas experiências, pontos de vista e opiniões acerca do
tema discutido, para que não haja constrangimento por uma opinião contrária ou
inibição diante da forma convicta da exposição de outra opinião.
Embora se tratando das críticas e limitações que esse tipo de abordagem
apresenta, a escolha foi orientada pela sua aderência aos objetivos de nossa
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investigação, pela relevância das informações e valor dos dados coletados que essa
estratégia de investigação pode oferecer. Seu caráter inovador possibilitou a construção
de saberes no processo de investigação que, com outros procedimentos, não se
aperceberia ou se chegaria de uma forma mais trabalhosa.
Essa técnica nos pareceu mais adequada uma vez que, juntamente com a
entrevista individual e a aplicação de questionário, poderia propiciar a reflexão com
base no dia a dia dos estudantes brasileiros em mobilidade na cidade francesa de Lyon,
na descrição dos diálogos e nos permitiria reunir uma razoável quantidade de
informações, com certo detalhamento e profundidade, em um período de tempo
relativamente curto, como de fato se concretizou.
Selecionamos, entre os estudantes entrevistados individualmente, 7 estudantes
para a entrevista coletiva e um moderador que, junto com o autor da pesquisa, formaram
o ambiente de pesquisa. Na seção síntese da amostragem, mostraremos objetivamente
os sujeitos da amostra, as principais variáveis isoladas para a construção dos
instrumentos e os respectivos guias da pesquisa.

3.

SINTESE DA AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS NA
PESQUISA DE CAMPO

Este capítulo descreve/apresenta a síntese da amostra e os procedimentos
adotados pelo pesquisador no trabalho de campo para a construção dos instrumentos de
pesquisa. Como se trata de uma pesquisa exploratória, o questionário e as entrevistas,
individual e coletiva, foram procedimentos escolhidos. A Tabela 5 (Síntese da
amostragem dos sujeitos da pesquisa) indicada, logo a seguir, ilustra o número de
sujeitos investigados. Do universo dos sujeitos que responderam o questionário, tiramos
uma amostra para a entrevista individual. E do número de sujeitos que fizeram parte da
entrevista individual, tiramos uma amostra para compor o cenário da entrevista coletiva.
Ou seja, os sujeitos que participaram da entrevista coletiva e individual, foram
selecionados entre os sujeitos que responderam ao questionário.
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Tabela 5 - Síntese da amostragem dos sujeitos da pesquisa.
Fase

Período

Amostragem/amostra

Quantidade

1

Maio/Agosto

Sujeitos
investigados
com
o
uso
do
questionário

39

2

Setembro/Outubro

Sujeitos entrevistados
individualmente

11

3

Novembro

Sujeitos entrevistados
coletivamente

7

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

O questionário é composto por 25 questões divididas em cinco eixos não
estanques e que, combinados entre si, possibilitam esclarecimentos sobre o
posicionamento do sujeito no enfrentamento das circunstâncias encontradas em seu dia
a dia na cidade de Lyon. Os cinco eixos são definidos como parte e estão assim
nominados: Parte 1 - apresenta informações sobre o sujeito; Parte 2 - apresenta as
motivações do sujeito; Parte 3 - reune informações da competência linguística do
sujeito; Parte 4 - trata da forma de ser e agir do sujeito em questões do dia a dia; e, Parte
5 - como é feita a gestão do tempo. O Quadro 10, a seguir, ilustra essas questões:
Quadro 10- Variáveis isoladas para o estudo de campo
PARTE

CATEGORIAS

VARIÁVEIS

1

Informações do sujeito

[V1 a V14]

2

Motivações do sujeito

[V15]

3

Formação e competência linguística do sujeito

[V16 a V27]

4

Formas de ser e agir do sujeito

[V28 a V31]

5

O uso do tempo pelo sujeito

[V32]

Fonte: Criado pelo autor, 2013.

Depois de elaborado o questionário, ele foi traduzido para o francês e colocado
para ser testado e avaliado pelo Adatic3, grupo de pesquisa que reúne estudantes,
pesquisadores e professores oriundos de diversas partes do mundo e que contribuiu para
a atual versão do questionário.

3Adatic

é o grupo de pesquisas com maior número de pesquisadores estrangeiros da Université Lyon 2,
no qual esta pesquisa está inserida.
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Uma vez validado, o instrumento de pesquisa foi aplicado aos estudantes
brasileiros de pós-graduação e pesquisadores no período de maio a agosto de 2013. Este
instrumento se encontra articulado da seguinte forma:
Informações do sujeito: gênero, idade, região brasileira de origem, tempo de
residência em Lyon, nível de formação acadêmica, universidade francesa em que
estuda, universidade brasileira a que tem vínculo, se é bolsista e de que instituição.
Motivação do sujeito: exigência do programa vinculado, interesse particular,
enriquecer o histórico acadêmico, melhorar o currículo, aumentar as chances de
empregabilidade, aprender ou aperfeiçoar a competência linguística,adquirir novas
experiências, conhecer e fazer novos amigos, entre outros motivos.
Formação e competência linguística do sujeito: grau de competência
linguística para compreender e se expressar no idioma corrente e período de preparação.
No caso de dificuldades, que línguagem ou idioma foi utilizado para compreender e se
expressar no meio universitário e no dia a dia e quais as maiores dificuldades
encontradas.
Formas de ser e agir do sujeito: grau de facilidade/dificuldade para lidar com
situações do cotidiano, tanto em relação ao meio acadêmico (matrícula, uso dos
laboratórios, relação ensino-aprendizagem, acesso a bibliotecas, cantinas, restaurantes
universitários), quanto ao dia a dia fora da academia, como: abrir uma conta bancária,
pagar contas, utilizar o transporte público, escolha da prestadora de serviços (telefone
fixo, celular, TV a cabo, aluguel de carro, casa, entre outros), andar de coletivo,
localização de endereços de referência, compra e uso de medicamentos.
Uso do tempo pelo sujeito: como o estudante brasileiro administra seu tempo
entre atividades acadêmicas (frequentar bibliotecas, laboratórios e sala de aula), lazer e
atividades culturais como ir ao teatro, organização de questões domésticas como fazer
mercado, lavar roupa e dar manutenção a equipamentos elétricos.
Em linhas gerais, a tabulação dos dados do questionário nos mostrou um perfil
muito rico da amostra coletada (39 formulários), mas não nos conduzia, por exemplo, à
tomada de decisão em circunstância de conflito cultural, de funcionamento das coisas,
de hábitos e costumes. Para um maior aprofundamento em questões que consideramos
importantes para pesquisa, isolamos algumas questões para a entrevista individual e
aplicamos a 11 estudantes e pesquisadores entre os trinta e nove que responderam ao
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questionário. A entrevista individual foi elaborada de forma semiestruturada, tendo
como base um guia para entrevista, conforme pode ser observado a seguir:

3.1.

O guia para entrevista individual

Para a construção do guia para entrevista individual semiestruturada, levamos
em consideração a classificação sugerida por Coulon (2005), e observadas nos eixos: (I)
Preparativos para vir a Lyon; (II) Impressões da cidade de Lyon; (III) Resolvendo
problemas na cidade de Lyon; (IV) Estabelecendo rotinas e (V) Relacionando-se com
pessoas.
Preparativos para vir à cidade de Lyon: Como o sujeito se preparou para vir a
Lyon. Aspectos acadêmicos (programa, instituição de fomento, embaixada, visto,
contato com a instituição de destino entre outros). Aspectos emocionais (família,
amigos, entre outros).
Impressões da cidade de Lyon: Como o estudante brasileiro, depois do
processo de adaptação, percebe o funcionamento das coisas, a gestão do espaço, a
organização das instituições e a influência da educação e cultura para a manutenção de
seu funcionamento.
Resolvendo problemas na cidade de Lyon: Problemas mais comuns, desgastes
materiais e emocionais causados pelos conflitos. Como os estudantes e pesquisadores
brasileiros agem para solucioná-los.
Estabelecendo rotinas: Toda cidade tem um funcionamento próprio,
procedimentos institucionais e organizacionais que acabam regendo o comportamento
das pessoas que usam os seus serviços. Como, por exemplo, o horário de expediente das
repartições públicas, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, entre
outros. Nesse sentido, como os estudantes e pesquisadores brasileiros organizam suas
rotinas de estudo, de atividades domésticas e de lazer. O que foi mantido da sua rotina
de quando você estava no Brasil e o que mudou e incorporou da rotina dos franceses?
Como você avalia? Ruim, bom ou muito bom?
Relacionando-se com pessoas: Como os estudantes e pesquisadores brasileiros
lidam com as diferenças culturais presentes na alimentação, no vestuário, no jeito de ser
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e se portar do francês de Lyon. Como lidam com outras culturas, além da francesa,
presentes no ambiente acadêmico das universidades de Lyon e o grau de importância do
idioma nessas relações.
Para completar o processo de coleta de dados, foi realizada no dia 11 de
novembro de 2013 uma entrevista coletiva com sete (7) sujeitos selecionados entre os
11 sujeitos entrevistados individualmente. Os critérios adotados para a seleção dos
sujeitos dessa entrevista foram os mesmos adotados para a entrevista individual: a) ser
bolsista; b) estar, no mínimo, seis meses, morando na cidade de Lyon; c) ter boa
fluência em conversação na língua francesa.

3.2.

O guia para entrevista coletiva

Para a construção do guia para entrevista coletiva semiestruturada, levamos em
consideração quatro blocos de discussões: (I) Organizando a viagem a Lyon; (II), A
vida acadêmica em Lyon; (III) A vida fora da academia em Lyon; (IV) Organizando o
retorno ao Brasil.
1º Bloco: Organizando a viagem para Lyon: (a) Tempo de preparativos:
envolvimento emocional, envolvimento famíliar, afastamento da universidade,
qualificação, venda de bens, etc; (b) Apoio e orientação da Universidade: até que
ponto a universidade se envolveu com a vinda do estudante à França? (c) Relação com
a Capes, Campusfrance e Embaixada: Foi fácil e rápida a comunicação? Houve
algum entrave? Onde? Como foi resolvido? (d) Contato com a Universidade e
Orientador em Lyon: relato da experiência antes de viajar a Lyon, o relacionamento
com a Universidade e orientador (a) francês (a).
2º Bloco: Organizando a vida em Lyon: (a) Estranhamento: funcionamento
dos equipamentos públicos (compra de tíquetes de transporte público, passagens de
TGV no autosserviço na estação, máquinas de reprografia, crédito na carta moneo, etc);
comportamento das pessoas (o modo de andar, de falar, de se cumprimentar) na
universidade; no trânsito, etc; (b) Adaptação: as rotinas da Universidade; o
envolvimento com as pessoas, o funcionamento das instituições em geral; a
compreensão do funcionamento das coisas como mercado, farmácia, padaria, etc; o
funcionamento das coisas durante as férias, etc; quando o conhecimento da língua
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francesa é indispensável, quando não é o suficiente e quando seu uso é indiferente para
resolver questões no dia a dia em Lyon. (c) Plano para rotina: O que foi mantido da
sua rotina de quando você estava no Brasil e o que mudou e incorporou da rotina dos
franceses? Como você avalia? Ruim, bom ou muito bom?
3º Bloco: Vivendo o dia a dia em Lyon: (a) Vida acadêmica: acesso a
referências, ocupação de laboratórios, jornadas, seminários, etc. Você teve apoio
financeiro para participar de eventos pela universidade? Tem conhecimento de alunos
em mobilidade que tiveram acesso? Acolhimento, qualidade estrutural das instituições,
bibliotecas, laboratórios, currículo, professores. (b) Culinária: Como veem a culinária
na cidade de Lyon e como se adaptam a ela? Já experimentaram de tudo? De que vocês
mais gostam? O que indicariam e o que não indicariam a outras pessoas? (c) Compras:
Como vocês percebem o movimento de mercado em Lyon (feira, shopping e
supermercados)? O que mais os atrai? Onde vocês preferem consumir mais? Tem
alguma diferença em relação ao Brasil? (d) Cultura: Como vocês entendem essa frase:
“Lyon é uma cidade cultural que promove a cultura”? Concorda, discorda? Como você
está inserido nesse contexto? Cinema, teatro, música, museu etc. (e) Lazer: As práticas
de lazer que vocês têm em Lyon são as mesmas que tinham no Brasil? Que práticas são
essas?
4º Bloco: Organizando o retorno para o Brasil: Como você está se
organizando para o retorno? O que leva incorporado à sua prática, o que o espera na
volta? Receios, certezas, etc.
Uma vez indicados os instrumentos de coletadas de dados, apresentamos, a
seguir, as ferramentas de análise dos dados construídos.

3.3.

As ferramentas utilizadas no tratamento dos dados construídos

Para o tratamento das informações coletadas por meio dos questionários e
entrevistas (RÉGNIER, 2009) foi utilizado o programa de Classification Hiérarchique
Implicative et Cohésitive (CHIC) para auxiliar no tratamento dos questionários e
informações colhidas nas estrevistas.
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3.3.1. A CLASSIFICATION HIÉRARCHIQUE IMPLICATIVE ET COHÉSITIVE
(CHIC)

A partir da constituição dos dados extraídos do questionário, buscamos o apoio
em um método estatístico multidimensional que permitisse explorar, de forma
complementar, as abordagens qualitativas e quantitativas, possibilitando encontrar
novas possibilidades de análise e entendimento de como se configuram as políticas de
mobilidade acadêmica no Brasil no contexto da internacionalização da Educação
Superior e como estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica têm lidado com esse
processo em uma universidade francesa.
Figura 36 - Explicação sobre o Logiciel CHIC pelo seu criador Dr. Régis Gras

Fonte: Acervo pessoal do autor, 2013.

Esse método estatístico é viabilizado por meio do uso da Análise Estatística
Implicativa (ASI) e o logiciel CHIC (COUTURIER, BODIN, GRAS, 2003) que faz, entre
outras funções, a análise de similaridade possibilitando a organização e análise dos
dados. O software foi inicialmente desenvolvido por um grupo de pesquisadores
coordenado pelo Doutor Regis Grás, do núcleo de pesquisa em didática da matemática
da Universidade de Rennes, na França, em 1992.
A ASI é um campo teórico em que o conceito básico é a "implicação estatística
ou mais precisamente o conceito de quase-implicação para distinguir da implicação lógica
dos domínios da lógica e da matemática" (GRAS et al, 2013, p.6) (GRAS, RÉGNIER,
GUILLET, 2009) (ASI5, 2010; ASI6, 2012; ASI7, 2013). Em seu processo de

aperfeiçoamento, o CHIC tem contado com a colaboração de pesquisadores de outros

151
núcleos de pesquisas, como é o caso do Adatic, coordenado pelo professor Jean-Claude
Régnier da Université Lyon 2, Lyon, França.
Trata-se de uma taxonomia de objetivos cognitivos onde são considerados a
existência de uma ordem preexistente, verificadas por peio de váriáveis (I) modais,
núméricas; (II) Variáveis de rang segundo Jean-Claude Régnier & Régis Gras (2005);
(III) Variáveis de intervalos, variáveis floues e (IV) Variáveis temporais, vetoriais e
sequenciais (J. Blanchard) o que viabiliza sua aplicação em estudos que utilizam
variáveis contínuas e podem ser aplicadas tanto nas pesquisas na área das ciências
humanas, das ciências sociais e ciências médicas.
A função do CHIC é "extrair de um conjunto de dados, cruzando sujeitos e
variáveis (ou atributos), regras de associação entre variáveis, fornecer um índice de
qualidade de associação e de representar uma estruturação das variáveis obtidas por
meio destas regras" (CHIC, versão 6.0).
O uso do software ocorre antes de se proceder ao agrupamento de dados e das
análises interpretativas dos registros capturados no trabalho de campo por meio das
entrevistas. No primeiro momento, transcrevemos o questionário para planilhas do
EXCEL onde as categorias emergentes são codificadas como variáveis. Essas planilhas
foram salvas com a extensão CSV e foram processadas pelo CHIC 6.0. Esse
procedimento permite visualizar três telas: a primeira permite visualizar o número de
ocorrências: a média, o desvio padrão, o coeficiente de correlação, os índices de
similaridade e os "nós" significativos. A segunda tela condensa todas as informações do
arquivo e a terceira, apresenta a árvore de similaridade.
A árvore de similaridade, o grafo implicativo e a árvore coesiva são os três
tratamentos de dados possíveis com o uso do logiciel.
A árvore de similaridade efetua a análise das proximidades segundo
I.C. Lerman, e produz uma janela de resultados numéricos (índices) e
uma janela apresentando a árvore hierárquica de similaridade. O grafo
implicativo efetua os cálculos dos índices de implicação no sentido de
análise implicativa, clássica ou entrópica,segundo a opção escolhida,
em seguida apresenta uma janela de resultados numéricos
(ocorrências, desvio-padrão, coeficientes de correlação) e em cima,
uma janela apresentando um grafo. Os resultados numéricos
aparecerão igualmente com outros tratamentos. A árvore coesiva
efetua os cálculos dos índices de coesão implicativa no sentido da
análise implicativa, depois apresenta uma janela de resultados
numéricos e uma janela apresentando uma árvore ascendente segundo
o índice decrescente das coesões (CHIC, versão 4.1).

152
As árvores de similaridade propiciaram a visualização das categorias assinaladas
pelos sujeitos de nossa pesquisa que poderão ser observadas na terceira parte da tese.
Figura 37 -Exemplo de hierarquia implicativa

Fonte: Adaptado da obra de Gras, Kuntz e Briand, 2001.

O exemplo verificado na Figura 37(Exemplo de hierarquia implicativa)
apresenta as classes construídas sucessivamente (e,d), (b,c) e (a,(e,d)); elas
correspondem a seguinte regra: e => d, b => c e a => (e => d). No segundo nível

(h = 2), a formação de (b,c) resultante do fato de que essa classe tem a maior
coesão entre os elementos do conjunto {(a,(e,d), ((e,d),a), (a,b), (b,a), (b,(e,d)),
(c,(e,d)), ((e,d),b), ((e,d),b), ((e,d),c) (c,b), (b,c)}. No terceiro nível, a classe
(a,(e,d)) é a de maior coesão entre os elementos de {(a, (b,c)), ((b,c),a), ((e,d),
(b,c)), ((b,c), (e,d))}. E, a construção da hierarquia implicativa pára no terceiro
nível se c((a, (e,d)), (b,c) = c((b,c), (a,(e,d)) = 0.
O CHIC além de possibilitar a construção da árvore implicativa,
possíbilita a construção do Grafo implicativo quereforça os dados obtidos com
na árvore de implicação hierarquica, e apresenta o tratamento estatístico
resultante das correlações entre as variáveis (categorias e subcategorias). O
grafo implicativo é representado conforme a Figura 38, a seguir:
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Figura 38 - Grafo Implicativo.

Fonte: Adaptado de Gras, Régnier et al (2013).

3.3.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO

A análise de conteúdo (BARDIN, 2008) foi utilizada para analisar as
transcrições dos dados das entrevistas individual e coletiva. Segundo Moscovici e
Buchini (2003), toda comunicação falada ou escrita deve ser submetida a uma análise de
conteúdo. Para Minayo (2004), a expressão análise de conteúdo é mais comumente
utilizada para tratamento de dados de uma pesquisa qualitativa.
No entanto, para Bardin (2008), a análise de conteúdo se refere a um conjunto de
técnicas de análise de comunicações de indicadores quantitativos ou não, que permitem
inferência de conhecimentos relativos às condições das variáveis presentes na
mensagem. Ou seja, a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos
de descrição do conteúdo das mensagens.
Esse autor considera três etapas básicas para a análise do conteúdo: a primeira
etapa refere-se à pré-análise e organização do corpus da entrevista e da organização do
trabalho de campo; a segunda etapa refere-se à descrição analítica, à codificação,
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classificação e categorização do material colhido; e, a terceira etapa se refere à
interpretação das informações e dados coletados. A primeira etapa está condensada no
guia para as entrevistas semi-estruturadas, a segunda e terceira etapas serão
apresentadas na terceira parte desse trabalho de tese e se encontra disposta junto às
análises do questionário.
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TERCEIRA PARTE: RESULTADOS E PERSPECTIVAS
A terceira parte da pesquisa é dedicada aos resultados e perspectivas da
investigação realizada, a qual se divide em três capítulos. O primeiro capítulo trata da
exploração e análise dos dados construídos e mostra a evolução da mobilidade entre os
estudantes brasileiros. Chama a atenção para o impacto do programa Ciência sem
Fronteiras, frente aos programas tradicionais de fomento à mobilidade, e as expectativas
de retorno desse investimento para o cenário técnico-científico brasileiro.
O segundo capítulo trata da exploração e análise do contexto estudado por meio
dos métodos quantitativos e qualitativos, possibilitando ao leitor uma melhor
compreensão das relações construídas por um grupo de estudantes de pós-graduação na
cidade francesa de Lyon. O terceiro capítulo apresenta as considerações finais à luz das
análises elaboradas no primeiro e segundo capítulos dessa seção.

1.

EXPLORAÇÃO DOS DADOS CONSTRUÍDOS: EVOLUÇÃO
DA MOBILIDADE ENTRE ESTUDANTES BRASILEIROS

A base de dados da Capes/CNPq concentra informações institucionais sobre a
pós-graduação e instituições de pesquisas acadêmicas desenvolvidas em todo o País.
Elas são as instituições responsáveis por avaliar, desenvolver e fomentar as políticas
públicas de aprimoramento do capital humano e de excelência nas mais variadas áreas
do saber.
Para uma menor margem de erro na análise das políticas públicas no processo de
internacionalização do Ensino Superior, optamos por trabalhar com uma série de quinze
anos, que compreende o período de 1998 a 2012. Começamos por acompanhar o
desenvolvimento do número das matrículas stricto sensu no País.
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Tabela 6 - Alunos matriculados na Pós-graduação. Brasil - 1998/2012.
Ano

Mestrado

Mestrado Profissional

Doutorado

Total

1988

49.387

0

26.697

76.084

1999

54.792

589

29.938

85.319

2000

60.425

1.131

32.900

94.456

2001

62.353

2.956

35.134

100.443

2002

63.990

4.350

37.728

106.068

2003

66.951

5.065

40.213

112.229

2004

69.190

5.809

41.261

116.260

2005

73.805

6.301

43.942

124.048

2006

79.050

6.798

46.572

132.420

2007

84.356

7.638

49.667

141.661

2008

88.295

9.073

52.750

150.118

2009

93.016

10.135

57.917

161.068

2010

96.611

10.213

64.588

171.412

2011

105.240

12.321

71.890

189.451

2012

109.515

14.724

79.478

203.717

Fonte: GeoCapes, 2014.

Destacamos dois aspectos importantes na Tabela 6, ilustrada anteriormente:
primeiro, a expansão da pós-graduação no Brasil, que cresceu 159,61% em 15 anos, na
oferta de vagas passando de 76.084 para 127.633. E o segundo aspecto a ser observado
é a criação, em 1999, do mestrado profissionalizante que habilita profissionais conforme
a Portaria Normativa/MEC nº 17, de 28 de dezembro de 2009, para a "prática
profissional avançada e transformadora, capaz de desenvolver atividades técnicocientíficas e de inovação com domínio de técnicas e rigor científicos necessários à
solução de problemas específicos."
A Tabela 7, a seguir, apresenta o número de bolsas concedidas à mobilidade
acadêmica internacional. Nela observamos um pico de crescimento no investimento do
número de bolsas nos anos de 2011 e 2012. Em comparação ao ano de 2010, houve um
aumento no número de bolsas em 168,37%, ou seja, uma oferta de 7.170 bolsas a mais
em 2012. O aumento expressivo no número de bolsas, principalmente no ano de 2012,
foi motivado pela criação do Programa Ciência sem Fronteiras.
O impacto do Programa Ciência sem Fronteiras não alcançou somente os
programas de pós-graduação (Tabela 7, a seguir), mas, principalmente, os programas de
graduação. Em apenas dois anos de atividade, o programa já havia superado o número
de bolsas concedidas para o exterior durante treze anos da série de estudo.
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Tabela7 - Mobilidade acadêmica financiados pela CAPES/CNPq - 1998/2012
Ano

Estudantes no Estrangeiro

1998

1877

1999

2202

2000

2438

2001

2512

2002

2498

2003

2684

2004

2977

2005

3586

2006

3965

2007

4043

2008

4135

2009

4346

2010

4902

2011

6361

2012

12072

Fonte: Capes/CNPq, 2013.

A Tabela 8, seguinte, apresenta o número de bolsas concedidas pela
Capes/CNPq a estudantes de pós-graduação, para desenvolverem pesquisas no exterior,
no período compreendido entre 1998/2012.
Tabela 8 - Estudantes em mobilidade financiados pela CAPES/CNPq - 1998/2012
Ano

Mestrado Pleno

Mestrado Sanduíche

Doutorado Pleno

Doutorado Sanduíche

Total

1998

18

0

1091

399

1508

1999

10

0

1090

502

1602

2000

19

1

1013

664

1697

2001

22

4

932

713

1671

2002

16

7

894

840

1757

2003

2

6

967

969

1944

2004

1

9

940

1019

1969

2005

1

6

947

1298

2252

2006

1

6

932

1530

2469

2007

2

5

915

1500

2422

2008

1

0

723

1558

2282

2009

0

17

660

1682

2359

2010

3

26

577

1890

2496

2011

0

56

514

2308

2878

2012

5

94

630

3217

3946

Fonte: GeoCapes, 2013.
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No final de 2011, foi instituído o Programa Ciência sem Fronteiras com o
objetivo de promover a formação e a capacitação de estudantes com elevada
qualificação técnica e científica em áreas definidas como prioritárias para o País nos
centros de referência no estrangeiro. Para tanto, incrementa os investimentos em
mobilidade acadêmica internacional para alcançar esse fim.
De sua criação até o inicio de 2013, já haviam sido implementadas 22.646 bolsas
de estudos para quarenta (40) países dos quais se destacam Alemanha, Canadá,
Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido. O incremento maior foi de
bolsas para alunos dos cursos de graduação sanduíche, seguido pelo doutorado
sanduíche, pós-doutorado e doutorado pleno como mostra a Tabela 9, a seguir:
Tabela 9- Programa Ciência sem Fronteiras no período de: 11/2011 a 02/2013
Doutorado
pleno

Países

Doutorado
Sanduiche

Pós
Doutorado

Graduação
Sanduiche

Atração
de
Total
pesquisadores

Alemanha

94

258

178

1223

0

1753

Canadá

53

265

141

1686

0

2145

Espanha

49

374

193

1848

0

2464

Estados Unidos

118

1183

799

2927

0

5027

França

97

445

266

1884

0

2692

Portugal

129

314

136

2356

0

2935

Reino Unido

158

277

300

1204

0

1939

Outros Países

127

622

329

2013

600

3691

Total

825

3738

2342

15141

600

22646

Fonte: Adaptado do Programa Ciência sem Fronteiras, fev. 2013.

De fevereiro de 2013 a julho de 2014 foram implementadas mais 40.175,
totalizando 62.821 para as áreas consideradas estratégicas como: as Engenharias;
Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e
Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola
Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia
Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de Prevenção
e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar;
Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e
inovação) e Formação de Tecnólogos.
A Tabela 10, a seguir, apresenta o quantitativo de bolsas concedidas e a
respectiva formação. Para a pós-graduação foram concedidas bolsas num total de
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11.032, o que equivale a 17,6%, mesmo sendo pequeno o percentual em comparação ao
montante de 62.821 bolsas concedidas, é maior do que o total de bolsas dos programas
tradicionais.
Tabela 10 - Programa Ciência sem Fronteiras no período de 11/2011 a 07/2014.
Formação

Quantidade de bolsas

Percentual

Doutorado Pleno

1694

2,7

Doutorado Sanduíche

5891

9,4

Pós-Doutorado

3255

5,2

Graduação Sanduíche

51789

82,4

192

0.30

62821

100

Mestrado
Total
Fonte: Ciência sem Fronteiras, 2014.

Com base na leitura dos dados apresentados nas Tabelas 8, 9, 10 e 11 que
mostram: o avanço da pós-graduação no Brasil; o número de bolsas concedidas para a
mobilidade acadêmica internacional, o que representa investimentos públicos para a
formação de quadros de excelência e, ao mesmo tempo, o investimento no processo de
internacionalização do Ensino Superior; o número de mestrandos, doutorandos e pósdoutores beneficiados por essa política, indicamos que:
(I) A maior parte dos investimentos realizados, por meio das políticas públicas
de mobilidade acadêmica, visou incrementar a formação de bacharéis e licenciados, o
que poderá acarretar um possível retorno desse investimento somente a médio e longo
prazos. A incerteza de retorno do investimento público no Programa Ciência sem
Fronteiras tem, na crítica de Schwartzman (2014) um fator que diferencia o papel
acadêmico-científico da graduação e da pós-graduação. Para ele "Quando se manda
alguém para fora com financiamento público, se espera que ele vá se integrar em um
projeto como pesquisador, por exemplo. O programa aparentemente não tem esse lado.
Não se sabe o que as pessoas fazem depois que voltam" (SCHWARTZMAN, 2014, p.
2).
(II) A menor parte dos investimentos realizados destinados à formação e
qualificação de mão de obra de excelência, nos programas de pós-graduação e centros
de pesquisas são detentores de maior possibilidade de retorno dos investimentos
públicos, a curto e curtíssimo prazos, por se tratar de professores e pesquisadores que já
trabalham na área tecnocientífica.
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A questão é que, quando se investe na pós-graduação, principalmente no
doutorado, ou esse estudante já está integrado à docência e ao universo científico de sua
universidade, ou já trabalha na área em que foi fazer o estágio formativo. O aluno de
graduação não tem essa característica, pois o máximo que pode ocorrer é ele, enquanto
aluno de graduação, poderá participar de atividades de iniciação científica.
Além do mais, completa Schwartzman (2012)
A ideia [do Programa Ciência sem Fronteiras] é boa, mas tudo indica
que as ações foram precipitadas. A ênfase dada foi para cursos muito
curtos de graduação. Para o aluno, é muito bom ir para o exterior por
oito meses ou um ano. Do ponto de vista do aproveitamento
acadêmico, porém, talvez não seja tão bom assim. Esse estudante vai
levar pelo menos seis meses para poder entender onde ele está.
Quando começar a aproveitar a experiência, já estará na hora de
retornar. A ênfase que deveria ter sido dada é na formação de alto
nível, sobretudo doutorado, que é a formação completa.
(SCHWARTZMAN, 2012, p. 5).

Um outro fator complicador do programa Ciência sem Fronteiras e sinalizado
por Schwartzman (2012) é o fator tempo de permanência do aluno no estrangeiro.
Alunos que permanecem menos de 12 meses em países em que a língua e a cultura são
distantes das do país de origem têm uma maior possibilidade de não aproveitar melhor o
espaço acadêmico e o aprendizado na convivência da sociedade fora da academia,
porque não têm tempo, o suficiente, para desenvolver as competências interculturais
necessárias para superar o choque-cultural e se adaptar àquela cultura.
Por esses motivos, decidimos tratar, nessa pesquisa, apenas das políticas
públicas de mobilidade acadêmica internacional de alunos de pós-graduação stricto
sensu e pós-doutores que foram estudar ou fazer um estágio doutoral em uma cidade no
exterior. A escolha da cidade de Lyon foi motivada pelas atividades da Riaipe e pela
possibilidade do resultado dos trabalhos em conjunto entre as esquipes Ufba e ULL2 ser
um produto da rede.
Dando continuidade à discussão anterior, a Tabela 11, mostra o fluxo de
estudantes brasileiros que estiveram em mobilidade acadêmica na França, no período de
1998 a 2012. Esse período foi marcado por oscilações no número de bolsas. Podemos
assinalar o período de 2002 e 2003 como os anos de picos de redução de ofertas de
bolsas em relação ao ano de 2001, e o ano de 2012 como o ano de maior pico de ofertas
de bolsas com aumento de 56,18% em relação a 2011.
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Tabela 11 - Estudantes em mobilidade na França. Capes e CNPq, 1998/2012.
Ano

Estudantes na Número
França
Bolsas/período

1998

380

0

1999

502

2000

de

%

Ano
0

Estudantes na Número
França
Bolsas/período

de

%

2006

1033

131

14,52

122

32,11 2007

1153

120

11,62

637

135

26,89 2008

1275

122

10,58

2001

799

162

25,43 2009

1380

105

8,24

2002

753

-46

-5,76 2010

1582

202

14,64

2003

648

-105

-13,76 2011

1853

271

17,13

2004

760

112

17,28

2005

902

142

18,68

2894

1041

56,18

2012

Fonte: CAPES/CNPq, 2013.

Desses quantitativos, levantamos o número de alunos que foram estudar na
cidade de Lyon e colocamos na Tabela 12, a seguir. Observe-se que o período de 2008 a
2010 foi o de maior número de estudantes e os anos de 1998 e 2006 o período com o
menor número de estudantes brasileiros na cidade de Lyon. No entanto, se separarmos o
número de estudantes de graduação do número de estudantes de pós-graduação,
veremos uma outra realidade.
Tabela 12 - Bolsistasbrasileiros na cidade de Lyon. Capes/CNPq, 1998/2012.
Ano

Estudantes na França

Estudantes em Lyon

Porcentagemde estudantes em
Lyon em relação à França

1998

380

11

2,89

1999

502

34

6,77

2000

637

31

4,87

2001

799

65

8,13

2002

753

58

7,70

2003

648

31

4,78

2004

760

69

9,07

2005

902

91

10,08

2006

1033

20

1,93

2007

1153

88

7,63

2008

1275

148

11,60

2009

1380

166

12,02

2010

1582

140

8,85

2011

1853

136

7,34

2012

2894

145

5,10

Fonte:GeoCapes, 2013.
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A Tabela 13, a seguir, apresenta o número de bolsas concedidas a estudantes na
cidade de Lyon, França por formação: mestrado, mestrado sanduíche, doutorado,
doutorado sanduíche, graduação sanduíche, pós-doutorado e estágio sênior.
Tabela 13 - Quantitativo de bolsas concedidas a estudantes em Lyon - 1998/2012.
Ano

Mestrado
Pleno

Mestrado
Sanduíche

Doutorado
Pleno

Pós -Doc

Doutourado
Sanduíche

Graduação
Sanduiche

Estágio
Sênior

Total

1998

0

0

5

3

3

0

0

11

1999

0

0

5

5

13

11

0

34

2000

0

0

3

3

8

17

0

31

2001

0

0

7

14

10

34

0

65

2002

0

0

7

18

18

15

0

58

2003

0

0

5

6

15

5

0

31

2004

0

0

5

8

20

36

0

69

2005

0

0

1

11

27

52

0

91

2007

0

0

2

9

24

53

0

88

2008

0

0

12

15

13

108

0

148

2009

0

0

4

11

29

120

0

166

2010

0

0

2

7

21

107

0

140

2011

0

0

1

9

19

108

0

139

2012

0

0

3

9

16

115

2

145

Fonte:GeoCapes, 2013.

Ao subtrair do total de cada ano, o número de alunos de graduação sanduíche,
teremos outro conjunto de informações, que reunimos na Tabela 14. Observe-se que,
mesmo com o Programa Ciência sem Fronteiras, o número de bolsas não se altera
demasiadamente quanto os cenários vistos anteriormente. Com exceção dos anos de
1998 e 2000, em que foi registrado o menor número de bolsas: 11 e 14,
respectivamente, enquanto nos anos de 2002 e 2009 foi registrado o maior número de
bolsas de estudos para estudantes que foram para a cidade de Lyon. Nos demais, a
média foi de 29 bolsas/ano.
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Tabela 14 - Bolsistas de Pós-Graduação e Pesquisadores. Lyon. Brasil 1998/2012
Ano

Alunos de Pós- Graduação

Pesquisadores pós doc e Estagiário Sênior

Total

1998

8

3

11

1999

18

5

23

2000

11

3

14

2001

17

14

31

2002

25

18

43

2003

20

6

26

2004

25

8

33

2005

28

11

39

2007

26

9

35

2008

25

15

40

2009

33

11

44

2010

23

7

30

2011

20

9

29

2012

19

11

30

Fonte: GeoCapes, 2013.

Em 15 anos o governo brasileiro, por meio da Capes e CNPq, financiou o estudo
de 16.551 estudantes na França. Desse total, 1.216 foram estudar em uma instituição de
Ensino Superior na cidade de Lyon; desse número, 428 eram alunos dos programas de
pós-graduação e pesquisadores. Esse fluxo representa 7,45%, do total dos estudantes e
pesquisadores brasileiros que foram para a França e 2,03% do total dos que foram
beneficiados por políticas públicas de mobilidade para todo o mundo. No próximo
capítulo, verificaremos a participação das instituições de ensino e de formento nesse
processo, e como o país se beneficiou dessas políticas com fortalecimento e expansão da
pós-graduação.

2.

EXPLORAÇÃO E ANÁLISE DO CONTEXTO ESTUDADO
COM MÉTODOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Os vínculos culturais e científicos entre Brasil e França se estabelecem
formalmente a partir dos anos 1930 com a assinatura do acordo França et le Brésil de
convention littéraire, artistique et scientifique. Isso resultou no aumento de trocas
comerciais de livros, moda e arte. Em janeiro de 1951 é criado o Conselho Nacional de
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Pesquisas e um dos seus atributos maior é apoiar a formação de quadros qualificados e
fomentar a mobilidade acadêmica.
Na década de 1970, os intercâmbios institucionais e acadêmicos tiveram um
crescimento substancial com o acordo entre o Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), em 1975; entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e o Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária
com o Brasil (COFECUB), em 1978. Desde então, anualmente, dezenas de estudantes e
pesquisadores brasileiros viajam à França em intercâmbio acadêmico, e estudantes
franceses viajam ao Brasil para estudar em uma das suas universidades.
A França é a segunda maior opção de destino dos estudantes e pesquisadores em
mobilidade acadêmica no Programa Ciência sem Fronteiras, são 2.692 bolsas
concedidas, perdendo apenas para os Estados Unidos que registram 5.027 bolsas
concedidas no período. Três subprogramas acompanham as instituições de Ensino
Superior no processo de seleção, cadastro e acompanhamento de estudantes de
graduação e pós-graduação.
O Quadro 11, a seguir, mostra algumas dos principais instituições francesas
parceiras da Capes e CNPq que viabilizam o processo de acolhimento dos estudantes
brasileiros em mobilidade acadêmica nas universidades francesas. São estudantes de
pós-graduação e pesquisadores espalhados por várias cidades francesas como Paris,
Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Montpellier, Strasbourg, entre outras.
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Quadro 11 - Principais programas de apoio a mobilidade Brasil-França
INSTITUIÇÃO

AÇÃO

AGREENIUM

É um estabelecimento público de cooperação científica (EPCS), criado em 2009 pelos
Ministérios da Agricultura, da Alimentação, da Pesca, da Ruralidade e do Ordenamento
Territorial, do Ensino Superior e da Pesquisa, e das Relações Exteriores e Europeias, e
tem como missão reforçar a visibilidade, o reconhecimento, a atratividade e as
capacidades de ação internacional do dispositivo francês de pesquisa e de formação em
Agrociências.

CIFRE-Brasil

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Franca
promovem a integração entre empresas e instituições de Ensino Superior e pesquisa, no
intuito de estimular a pesquisa colaborativa e apoiar as atividades de desenvolvimento
e inovação no setor privado. O programa CIFRE-International/Brasil será cofinanciado
pela França e o Brasil, sendo executado por meio do CNPq e da ANRT, uma agência
de fomento à pesquisa e inovação do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa da
França, permitindo que estudantes brasileiros sejam contemplados com uma formação
doutoral e industrial.

CNRS

Fundado em 1939, o Centro Nacional de Pesquisa Científica (Centre National de la
Recherche Scientifique - CNRS) é a maior Instituição de pesquisa da França, ligada ao
Ministério de Ensino Superior e Pesquisa. O CNRS está envolvido em todas as áreas
do conhecimento, com destaque as áreas prioritárias do Ciência sem Fronteiras.

COFECUB

Um acordo de cooperação interuniversitária, assinado em 1979, que tem como
parceiros institucionais: no Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES (Ministério da Educação); na França, o Ministério das
Relações Exteriores e Europeias e o Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa,
representados pelo Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o
Brasil – COFECUB.

INRIA

Instituto Nacional Francês para a pesquisa em Ciências Computacionais, opera sob a
autoridade conjunta do Ministério da Pesquisa e do Ministério da Indústria, dedica-se à
investigação fundamental e aplicada, no cruzamento das ciências da computação e
matemática. Estrategicamente localizado em oito centros de pesquisa na França, Inria
possui 4300 funcionários, dos quais 3400 são cientistas, trabalhando em cerca de 200
equipes de investigação. Muitos membros da equipe também são professores e
supervisionam cerca de 1200 estudantes de doutorado.

INSERM

Fundado em 1964, o Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm) é
um instituto público científico e tecnológico, ligado aos Ministérios da Saúde e de
Pesquisa. O Inserm é o único instituto público de pesquisa na França dedicado à saúde
humana. Em 2008 assumiu a responsabilidade pela coordenação estratégica, científica
e operacional da pesquisa biomédica, pela qualidade científica de suas equipes e sua
capacidade de realizar pesquisa translacional do Laboratório para a cama do paciente.

IRD

Criado em 1944, o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento é um organismo
público francês voltado ao desenvolvimento dos países tropicais parceiros, ligado aos
Ministérios da Pesquisa e da Cooperação. Suas ações estão focalizadas nas relações
entre o homem e seu meio ambiente e distribuídas em seis grandes áreas prioritárias:
luta contra a pobreza, migrações, doenças emergentes, mudanças climáticas e riscos
naturais, acesso à água e ecossistemas.

Fonte: Criado pelo autor a partir das informações contidas no sítio da Capes, 2014.

O primeiro contato de cunho etnometodológico no contexto empírico de nossa
pesquisa ocorreu em 2013 quando, na condição de pesquisador universitário em
mobilidade acadêmica internacional, cheguei à cidade de Lyon para uma estada de 12
meses como doutorando em cotutela da École Doctorale Education, Psychologie,
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Information et Communication (Epic) da Faculté Sciences de l’Education - Université
Lumière-Lyon 2, onde passei a ter contato com a comunidade de estudantes e
pesquisadores brasileiros residentes nessa cidade, oportunidade para a construção da
problemática que se tornou guia para o percurso da pesquisa.
Figura 39 - Mapa da França, 2013.

Fonte: Insee, 2010.

Esses estudantes de pós-graduação e pesquisadores, oriundos de diferentes
regiões brasileiras e de diversas áreas do saber, foram à França pelos mais variados
motivos, para estudar em uma das universidades de um dos centros de referência do
Ensino Superior da Europa. Lá, distantes dos marcos culturais de referência,
enfrentando os riscos de viverem em um País culturalmente organizado de forma
diferente da do Brasil, tiveram que estabelecer redes de interação dentro e fora da
academia seguindo o ritmo característico da ville de Lyon.

2.1.

A cidade de Lyon

O campo empírico de nossa pesquisa está situado na comunidade universitária
da cidade de Lyon - França, Localizada no centro-leste da França, na junção do rio
Ródano e Saône e entre as colinas da Fouviére e Croix-Rousse. É considerada como a
capital administrativa da região Rôdano-Alpes composta pelas cidades de Lyon,
Grenoble e Saint-Etienne.
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Figura 40 - Mapa da França

Fonte: INSEE, 2010.

Originária de uma colônia romana criada no século 43 A.C. na colina gaulesa
denominada de lugodunon (lugus4 em homenagem ao deus Celta e dúnon que
representa um lugar sitiado), Lyon teve como nome precedente Lugduno, o que
significa "monte de luzes" ou "monte de corvos". Apenas no século XIV é que a cidade
passou a pertencer ao reinado da França. No século XVI torna-se centro financeiro da
França por conta de sua localização estratégica entre a Itália e Suíça. No século XIX,
graças ao mercado da seda, torna-se um importante centro industrial. Durante a segunda
guerra mundial, tornou-se um grande centro de resistência às investidas alemãs.
Segundo o Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)
a cidade de Lyon possui uma área territorial de 47,87 km² para uma população de
491.268 habitantes, cerca de 9.867 hab/km² (dados de 2010). Da população residente,
26,25% é composto por estudantes universitários, motivo pelo qual é conhecida como
cidade universitária.

4 O deus lugus dos Celtas era comparado ao deus mercúrio pelos romanos.
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Figura 41 - Divisão administrativa da cidade de Lyon.

Fonte: Insee, 2013.

Lyon é a terceira cidade mais populosa da França, segundo centro de negócios
do País e um dos principais centros econômicos de toda Europa. A cidade está dividida
em nove (9) distritos administrativos conhecidos como arrondissement5 que cuidam da
estrutura urbana da cidade.
As principais atividades econômicas estão em torno da indústria de tecnologias,
mecânica, química, indústria têxtil, indústria farmacêutica, comércio, serviço e turismo.
Aliada à estrutura econômica e social, a educação emerge como um grande pilar
formativo, em caso particular, o sistema de Ensino Superior, como o segundo centro
científico da França.

5 Subdivisão administrativa dos departamentos e de certas grandes cidades francesas.
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2.2.

Universidades de Lyon

As cidades de Lyon e Saint-Etienne reúne onze (11) universidades e faculdades,
grandes escolas e centros de pesquisas e um universo acadêmico com 129.000 (cento e
vinte e nove mil) estudantes, 11.500 pesquisadores, 220 laboratórios públicos, perdendo
em número apenas para a estrutura universitária da cidade de Paris. A figura 42 a seguir,
apresenta esse complexo.
Figura 42- Universidades de Lyon

Fonte: Université Lyon 2, 2013.
Esse complexo reúne comunidades urbanas de Lyon e Saint-Etienne e concentra
uma parte significativa de estudantes e pesquisadores da Região Rhône-Alpes. O que,
além de lhe conferir numericamente a condição de segundo centro estudantil da França
que reúne 20 instituições reunidas em cinco universidades:Universidade Claude Bernard
Lyon 1, Universidade Lumière Lyon 2, Universidade Jean Moulin Lyon 3,
Universidade Católica de Lyon e Universidade Jean Monnet Saint-Etienne, como
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também centros de pesquisas de referência em várias áreas do saber, algumas delas em
parceria com laboratórios em vários países.
O início da Educação Superior na cidade de Lyon data de 1833, quando foi
criada a Faculdade de Ciências de Lyon que só foi institucionalizada 67 anos após, em
1875, um ano depois da criação da Faculdade de Medicina. Em 1968, a Universidade de
Lyon foi dividida em duas universidades, cabendo à Universidade Lyon 1 ministrar
conhecimentos nas áreas das ciências exatas e saúde, e Lyon 2 ministrar conhecimentos
nas áreas de ciências humanas e sociais.
Figura 43- Université Lyon 1

Fonte: Plan du domaine Scientifique de la Doua, 2013.

Em 1971, as instituições que integravam aUniversidade Lyon 1 passaram a
compor o complexo das instituições Claude Bernard Lyon 1. Suas atividades de
formação e de pesquisa são exercidas nos setores das Ciências da Saúde, das Ciências e
Tecnologias, das Ciências do Esporte, e das áreas de Ensino. Situada em 13 locais da
Grande Lyon, em Bourg, em Bresse e em Roanne, acolhe mais de 39.000 estudantes,
2.630 professores e 1.700 funcionários do corpo administrativo.

171
No setor da saúde, as formações propostas permitem ter acesso a um conjunto de
profissões médicas e paramédicas.
Em 1987, as instituições que integravam a Universidade Lyon 2 passaram a ser
denominadas Université Lumiere Lyon 2, em homenagem aos irmãos Auguste e Louis
Lumière, naturais de Lyon e criadores do cinematógrafo. Ela desenvolve suas
competências em diversos domínios do conhecimento: Psicologia, Sociologia,
Antropologia, Direito, Arqueologia entre outros.
Figura 44- Vista da Université Lyon 2

Fonte: Dynamique du langage 6

Em 1973, a Universidade Lyon 2 édividida, dando origem a uma nova
universidade assim denominada de Jean Moulin - Lyon 3 concentrando os cursos com
formações em nível de Bac + 1 à Bac + 8, em Direito, Ciência Política, Administração,
Economia, Gestão, Filosofia, Línguas, Letras, História, Planejamento, Geografia,
Informação e Comunicação. Na França, ao se concluir, no mínimo em três anos
(seconde, première e terminale) com o diploma Bacalauréat o qual é chamado
resumidamente de Bac.

6Disponível

12 out 2014.

em http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/presentation/index.asp?Langue=EN&. Acessado em
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Em 2007, dois acontecimentos marcaram as universidades Lyoneses e de SaintEtienne: primeiro, a entrada em vigor da Lei nº 1.199 referente à Reforma Universitária
(LRU) que prevê maior autonomia administrativa e mais recursos para as universidades.
Segundo, o reagrupamento em um único polo de Pesquisa e de Ensino Superior (PRES)
de Lyon.
Com a adesão do governo francês à Declaração de Bolonha (1999), que visa a
criação do Espaço Europeu do Ensino Superior coerente, compatível, competitivo e
atrativo para estudantes europeus e não europeus, uma série de medidas foram adotadas
tanto em relação ao currículo, quanto a gestão escolar para viabilizar o maior fluxo
possível de estudantes. Entre as mudanças curriculares mais importantes, está o Master
(o equivalente ao nosso Mestrado) que é de fácil acesso e ocorre de forma
complementar em alguns cursos de graduação. Como é o caso, por exemplo, do curso
de Psicologia, onde o aluno ingressa na graduação e conclui o curso como mestre em
Psicologia.
Entre as mudanças importantes na área de gestão escolar, está a adoção de graus
acadêmicos de fácil equivalência. Isso auxilia no trâmite acadêmico do aluno. Por
exemplo, para fazer o doutorado em cotutela, a Université Lyon 2, reconheceu os títulos
e graus acadêmicos realizados no Brasil. E reconhece de todos os estudantes
estrangeiros, desde que seja de um curso reconhecido pelo ministério de educação do
país de origem do estudante. Se antes da Declaração de Bolonha, a França já era o
destino de muitos estudantes em mobilidade, a partir de Bolonha foram intensificadas
políticas para dinamizar ainda mais esse processo.
As políticas de apoio à mobilidade acadêmica internacional nas universidades da
cidade de Lyon compreendem dois eixos principais: (I) preparo e apoio aos estudantes e
pesquisadores franceses que vão estudar em outros países; (II) apoio aos estudantes e
pesquisadores de outros países que se destinam às universidades de Lyon para
desenvolverem suas atividades acadêmicas.
Nas instituições francesas, o primeiro contato entre um estudante de
pósgraduação, pesquisador ou docente estrangeiro é feito com um professor membro de
uma das escolas doutorais e laboratórios de pesquisas que abrigam os programas de pósgraduação nos cursos de Master ou Doctorat (Mestrado ou Doutorado). Sendo aprovado

173
o pleito, o professor emite uma carta de aceite para a instituição estrangeira na qual o
estudante/pesquisador está vinculado.
A Tabela 15, mostra o quantitativo de estudantes estrangeiros em mobilidade nas
instituições públicas de Lyon e o quantitativo de parcerias existentes com universidades
de todo o mundo. São mais de 1.000 parcerias institucionalizadas que possibilitam a
circulação de docentes, discentes e pesquisadores de graduação e pós-graduação.
Tabela 15 - Estrangeiros matriculados nas universidades de Lyon, 2012.
UNIVERSIDADES

ALUNOSESTRANGEIROS

PARCERIAS INTERNACIONAIS

%

N

LYON 1

12 %

4680

500

LYON 2

16 %

4585

340

LYON 3

10 %

2600

3507

Fontes: Université Lyon, dados de 2012.

A Universidade Lyon 1, do total de seus estudantes, 12% são estrangeiros de 125
nacionalidades distintas. Na Universidade Lyon 2, 16% dos alunos são estrangeiros. E a
Universidade Lyon 3 tem um total de 10% de alunos estrangeiros. Essas instituições
mantêm parcerias com universidades e centros de pesquisas de todos os continentes e
idiomas. A cada ano a Université Lyon 2 envia para o exterior 2.900 estudantes e recebe
700 estudantes estrangeiros. Já a Université Claude Bernard Lyon 1, envia para o
exterior cerca de 1.000 e recebe 3.500 estudantes estrangeiros. Entre os estudantes
estrangeiros recepcionados pelas universidades Lioneses (da cidade de Lyon) estão os
estudantes de pós-graduação e pesquisadores brasileiros.

2.3.

Estudantes brasileiros em Lyon

Os estudantes brasileiros de pós-graduação que estudam em Lyon-França e
recebem apoio do governo brasileiro por meio dos programas de mobilidade, nos
últimos quinze anos (1998 / 2012), estão distribuídos conforme pode ser observado no
gráfico (Figura 45) e Tabela 16, a seguir:

7 adaptado do site: http://www.univ-lyon3.fr/fr/presentation/
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Figura 45 - Bolsistas brasileiros matriculados em Lyon - Fr, 1978-2012, para doutorado
pleno e doutorado sanduíche.

Fonte: Adaptado GeoCapes, 2013.

Observe que nos dados referentes ao período pesquisado, 1998-2012, que
aparece na Tabela 16, somente foram beneficiados os alunos de doutorado pleno no
total de 62 estudantes e doutorado sanduíche no total de 236 estudantes, totalizando 298
alunos bolsistas nos últimos quinze anos.
Tabela 16 - Estudantes da pós-graduação nas Universidades de Lyon - 1998-2012.
Ano

Mestrado

MestradoSandwich

Doutorado

Doutorado Sandwich

Total

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
3
7
7
5
5
1
2
12
4
2
1
3

3
13
8
10
18
15
20
27
24
13
29
21
19
16

8
18
11
17
25
20
25
28
26
25
33
23
20
19

Total

0

0

62

236

298

Fonte: Adaptado do banco de dados da geoCapes, 2013.
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3.

RESULTADO DA ANÁLISE DA AMOSTRA

A construção da amostra inicial da pesquisa levou em consideração o perfil
desejado: estudantes de pós-graduação e pós-doutores vinculados aos grupos de
pesquisas das universidades francesas de Lyon, no período compreendido entre maio a
julho de 2013. Foram enviados 120 (cento e vinte) questionários por meio eletrônico
para estudantes brasileiros que ainda estavam em Lyon ou que tinham estudado em
Lyon-Fr, nos últimos seis anos. Ou seja, no período compreendido entre 2008 a 2013.
Chegamos a uma amostra de trinta e nove (39) sujeitos dos quais 20 estudavam
em Lyon no mesmo período da pesquisa de campo. Para se chegar a essas pessoas,
contamos com ajuda do departamento de relações internacionais da Université Lyon 2,
do Grupo de Pesquisa Adatic e da Epic, por meio dos próprios estudantes brasileiros
que nos indicavam outros estudantes brasileiros, além das instituições de ensino da
língua francesa como a Aliança Francesa e a Coup de Pouce Université Lyon (CPU) que
se tornaram o centro de referência para encontros de estudantes estrangeiros, entre eles
estudantes e pesquisadores brasileiros.

3.1.

O sujeito da amostra

Essa seção vai tratar do sujeito da amostra, quem são esses estudantes brasileiros
que estão em mobilidade na cidade de Lyon? Quanto tempo estão morando, quais as
suas dificuldades? Como enfrentaram o choque-cultural? O domínio da língua? A vida
acadêmica? O dia a dia fora do espaço acadêmico? Tentamos encontrar as respostas a
essas questões, levando em consideração os objetivos da pesquisa.

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DOS SUJEITOS DA AMOSTRA

O Quadro 12, agrupa as variáveis que tratam de caracterizar os sujeitos da
amostra e que iremos tratar nessa subseção. São dados referentes: ao gênero, à idade, à
região brasileira de origem, ao estado civil, ao nível de formação acadêmica, à
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universidade francesa em que o estudante está vinculado, à universidade brasileira em
que está vinculado e vínculo institucional de fomento.
Quadro 12 - Variáveis utilizadas para caracterizar os sujeitos da amostra.
Variável

Categoria

VI

Sexo

V2

Data de nascimento:

V3

Região brasileira de origem:

V4

Estado civil:

V8

Nível de formação acadêmica na França

V9

Universidade francesa em que desenvolve atividades acadêmicas

V10

Universidade brasileira que está vinculado

V11, V12 e V13 Vinculo e instituição de fomento
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Começamos nossa análise a partir da variável gênero. Do universo pesquisado,
41,03% é formado por homens e 58,97% por mulheres. Isso mostra que, na mobilidade
acadêmica internacional, a exemplo de outras áreas e atividades sociais, a mulher vem
assumindo numericamente uma posição de destaque em relação ao homem.
Tabela 17 - Gênero da amostra.
Sexo/Gênero Frequência Absoluta Frequência Relativa
Homem

16

41,03

Mulher

23

58,97

Total

39

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Entre a população pesquisada 56,41% são de estudantes solteiros e 38,46% são
de estudantes casados. Dos estudantes casados apenas 04contaram com a companhia da
família para morar com elas em Lyon. Trata-se de três bolsistas da Capes (dois da
região sudeste, um da região nordeste); que aproveitaram, entre outras situações, o
auxílio oferecido pela agência de fomento, como auxílio a dependentes, e outra
favorecida coma bolsa Alban.
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§ 8º Para efeito do cálculo do adicional dependente serão considerados
até dois dependentes. Será considerado dependente o cônjuge ou
companheiro, os filhos com até 21 anos de idade ou até 24 anos, se
matriculado em curso superior no país de destino, e que viva sob a
dependência econômica do bolsista. Os benefícios aos dependentes
são exclusivamente para aqueles que permanecerão na companhia do
bolsista, no exterior, por prazo igual ou superior a nove meses(Capes
portaria nº. 174/2012).

Uma das doutorandas estava em companhia do esposo e de sua filha de 12 anos
de idade, que são considerados, pela Capes, dependentes da doutoranda. Portanto,
fazendo jus ao auxílio-bolsa no valor de 400 euros mensais recebidos junto à bolsa da
doutoranda no valor de 1.300 euros, totaliza-se um auxílio/mês de 1.700 euros. Além do
auxílio-mensalidade, os dependentes recebem um auxílio de 400 euros referentes ao
auxílio instalação recebidos uma única vez e 60 euros/mês para ajudar no pagamento do
seguro saúde.
Os valores do auxílio se aplicam tanto aos estudantes do doutorado pleno quanto
aos estudantes de doutorado sanduíche, que recebem bolsas de estudos pagos no
exterior para os programas tradicionais (fora do Programa Ciência sem Fronteiras)
como podem ser observados na Tabela 18, a seguir.
Tabela 18 - Valores de bolsas e auxílios pagos aos programas tradicionais.

Fonte: Capes - Portaria nº 174/2012.

A amostra é constituída por estudantes de todas as regiões brasileiras sendo que
a maior incidência são de estudantes e pesquisadores nordestinos 46,15%, depois de
estudantes oriundos do sudeste 38,46%, seguido por estudantes da região sul 15,38%. A
amostra não contou com representação da região norte e centro-oeste, como pode ser
verificado na Tabela 19, que trata da região de origem dos estudantes em mobilidade
acadêmica internacional na cidade de Lyon.
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Tabela 19 - Região brasileira de origem dos estudantes brasileiros em L yon.
Região

Frequência Absoluta Frequência Relativa

Norte

0

0

Nordeste

18

46,15

Sul

6

15,38

Suldeste

15

38,46

Centro-Oeste

0

0,00

Total

39

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

O gráfico (Figura 46), a seguir, indica as universidades de origem dos estudantes
da amostra. Verificamos na Tabela 19, que o Nordeste é a região de maior número de
sujeitos da pesquisa. Verificamos no gráfico (Figura 46), a seguir, que a Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) apresenta o maior número de estudantes, seguida pelas
Universidades Federal do Rio Grande do Norte (UFNR) e Universidade Federal da
Bahia (Ufba).
Figura 46 - Universidades dos bolsistas brasileiros em mobilidade em Lyon.

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

A região sudeste vem representada pelos estudantes da Universidade de São
Paulo (USP) seguida das Universidades Federal de Minas Gerais (UFMG) e a
Universidade Estadual Paulista (Unesp). A USP, entre as universidades brasileiras, foi a
primeira instituição a aderir ao processo de internacionalização. É a universidade
brasileira que mais recebe estudantes estrangeiros e é universidade com maior número
de parcerias institucionais com universidades e centros de pesquisas fora do País. Para
isso, conta com uma agência internacional de estratégias de relacionamento com o
objetivo de estabelecer parcerias com instituições universitárias, órgãos públicos e
sociedade para dar suporte à cooperação acadêmica em matéria de ensino, pesquisa,
cultura e extensão universitária. As Universidades Federais contam, com as assessorias
internacionais para esse tipo de serviço.
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Em Lyon esses estudantes estão matriculados ou fazem pesquisas nas seguintes
instituições: Université Claude Bernanrd - Lyon 1, Université Lumiére - Lyon 2,
Université Jean Moulin - Lyon 3, École Normale Supérieure (ENS) de Lyon e Instituts
Universitaires de Formation des Maitres (IUFM). A maior concentração de estudantes
brasileiros é a Université Lyon 2 com 69% da amostra, seguida da Université Lyon 1
com 15% da amostra, université 3 com 8% da amostra, o ENS com 5% e IUFM com
3% da amostra, como mostra o gráfico (Figura 47), a seguir:
Figura 47 - Concentração de estudantes brasileiros em atividades acadêmicas

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 2014.

A Universidade de Lyon é a segunda maior instituição do Ensino Superior
francesa. Ela está dividida em três instituições: Université Lyon 1, Université Lyon 2 e
Université Lyon 3 que, juntas, contam com 129.000 alunos matriculados e entre eles
87% de nossa amostra, ou seja, 36 alunos. O Quadro 13, a seguir, ilustra os cursos que
são oferecidos por essas instituições:
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Quadro 13 - Cursos nas maiores instituições deEnsino Superior em Lyon, 2013.
Lyon 1

Lyon 2

Ciências exatas
Saúde

Ciências Humanas,
Ciência Política,
Direito,
Economia e Gestão,
Estatística,
Geografia,
História
História da arte
Informática
Letras,
Línguas,
Psicologia

Lyon 3

ENS

Direito,
Economia
Filosofia
História
Negócios

Artes
Ciências da Línguagem
Ciências da Informação e da
Comunicação
Biologia
Biologia
Molecular
Economia
Filosofia
Física
Ciências da Terra
História
Informática
Geografia
Letras Clássicas
Letras modernas
Línguas
Matemática
Química
Sociologia

Fonte: Disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/universidade-de-lyon.Consultado 15 jul. 2014.

Dos estudantes pesquisados, 64,10% recebem auxilio governamental por
intermédio de bolsas de estudo, auxílio residência, seguro saúde e passagens aéreas para
estudarem em Lyon, França, contra 35,9% que não recebem nenhum tipo de auxílio
governamental. Entre as agências de fomento que apoiam a mobilidade acadêmica dos
estudantes brasileiros estão a Capes, CNPq, Fapesp, Crous e Alban.
Tabela 20 - Estudantes beneficiados com bolsa de estudos por agência de fomento.
Agência

Estudantes beneficiados
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

CAPES

18

72,00

CNPq

4

16,00

FAPESP

1

4,00

CROUS

1

4,00

ALBAN

1

4,00

Total

25

100,00

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Pessoal (CAPES) é a
agência de fomento de maior apoio à população investigada, correspondendo a 72% do
número de bolsistas. Em seguida, está o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) com o fomento de 16% das bolsas. Além da Fundação
de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) com 4% das bolsas, encontramos bolsistas
fomentados pelo Programa de Bolsas de Alto Nível da União Europeia para a América
Latina (Alban) com 4%, e pelo Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
(Crous) da Região Rhône-Alpes com 4%.
Das instituições de fomento dos estados brasileiros, a Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) é uma das poucas que custeiam bolsas de
estudos no estrangeiro e mantém acordos com agências de fomento e entidades
estrangeiras, para selecionar e cofinanciar pesquisas colaborativas. Ligada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Inovação e Tecnologia do Governo de São
Paulo, além dos recursos oriundos do orçamento do Estado, conta ainda com apoio dos
fundos setoriais da indústria.
A bolsa Alban financiada pela comunidade europeia destinada à formação
acadêmica de excelência de estudantes de 18 países da América Latina, entre os quais, o
Brasil, financiou o doutorado pleno de uma pesquisadora brasileira natural da cidade
Recife - Pe. Embora contasse com o apoio de uma agência de fomento no exterior, a
bolsista contava ainda com a licença institucional e os vencimentos garantidos pelo
governo brasileiro para seu aperfeiçoamento. Nos três anos de doutorado, contou com a
presença do marido e dos dois filhos.
A bolsa Crous é destinada a franceses e estrangeiros que queiram estudar em
uma instituição francesa. Em nossa pesquisa, a beneficiária da bolsa é uma estudante de
Master e que recentemente se formou em pedagogia pela UFPE. De nacionalidade
franco-brasileira, foi, de toda a amostra, a pessoa que menos sentiu o impacto da
interculturalidade e dificuldades com a língua francesa.
Do total de bolsistas vinculados às instituições de fomento brasileiras, 73,91%,
fazem parte dos programas tradicionais, e 26,09% fazem parte do programa Ciência sem
Fronteiras. O gráfico (Figura 48) ilustra essa participação. Um dado que nos chamou
atenção foi o fato de o número de bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras ser
menor do que os programas tradicionais. Isso se deve à modalidade de bolsas das quais
a população de nossa amostra é portadora.
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Figura 48 - Bolsistas vinculados aos Programas Nacionais de Fomento.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.

Embora o maior investimento em políticas públicas em mobilidade acadêmica
internacional, nos últimos três anos, seja por meio do programa Ciência sem Fronteiras,
o grande montante é destinado à bolsa de graduação sanduíche, enquanto nossa amostra
é formada por estudantes bolsistas de pós-graduação e pós-doc, como pode ser
observado na Tabela 21, a seguir:
Tabela 21 - Modalidade de Bolsas.
Modalidade de Bolsas

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Mestrado pleno

0

0,00

Mestrado Sanduíche

0

0,00

Doutorado Pleno

4

17,39

Doutorado Sanduíche

13

56,52

Cotutela de tese

2

8,70

Pós-Doutorado

4

17,39

Total

23

100

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.

A maior concentração de bolsistas brasileiros em Lyon, França é de estudantes
que fazem o doutorado sanduíche, 56.52%; em segundo lugar, por estudantes de
doutorado pleno e pesquisadores pós-doc, 17,39%. Esse dado coincide com o quadro
geral da mobilidade acadêmica internacional brasileira dos últimos anos: há uma
redução considerável no número de solicitações e projetos para o doutorado pleno fora
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do País. Atribuímos esse fato a dois fatores: a expansão da pós-graduação stricto-sensu
no País e a mudança dos critérios de admissão de professores nas universidades
brasileiras com a exigências de que os candidatos já sejam doutores. Até recentemente,
a maior demanda por bolsas para o doutorado pleno era formada por professores das
universidades públicas em formação acadêmica.

3.1.2. MOTIVOS QUE LEVARAM OS SUJEITOS A ESTUDAR NA
VILLE DE LYON FRANÇA

Nessa subseção iremos tratar das motivações que levaram os estudantes
brasileiros em mobilidade acadêmica internacional a escolherem as instituições de
Ensino Superior da cidade de Lyon, para estudarem. O gráfico (Figura 49) e o Quadro
14, a seguir, agrupam as variáveis que buscam compreender as possíveis razões pelas
quais a escolha foi feita.
Figura 49 - Principais motivos de ir a Lyon, França

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
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Quadro 14 – Motivação para estar num programa de mobilidade internacional.
Variável Categoria
V15.1

Exigência do programa

V15.2

Interesse particular

V15.3

Enriquecer o histórico acadêmico

V15.4

Melhorar o currículo

V15.5

Aumentar as chances de empregabilidade

V15.6

Aprender ou aperfeiçoar a competência linguística

V15.7

Adquirir novas experiências

V15.8

Conhecer e fazer novos amigos

V15.09 Atender à necessidade de entretenimento e atrações culturais
V15.10 Atender à necessidade de autonomia
V15.11 Conhecer pessoas e fazer novos amigos
V15.12 Encontrar uma pessoa para constituir família
V15.13 Estabelecer ou fortalecer contatos acadêmicos para rede de pesquisa e extensão universitárias
V15.14 Desejo de conhecer a França e outros países da Europa
V15.15 Ter ajuda financeira de familiares
V15.16 Qualificação profissional para colocação no mercado de trabalho francês
V15.17 Morar definitivamente em Lyon, França.
Fonte: Questionário da pesquisa de campo, 2013.

Reunimos essas variáveis em quatro conjuntos específicos: um que concentra as
motivações relacionadas ao universo acadêmico; um que concentra as motivações
relacionadas à qualificação para o mercado de trabalho; um que concentra as
motivações relacionadas às questões culturais, como aprimorar o conhecimento no
idioma; e, um que concentra outras motivações não relacionadas aos motivos anteriores:
O conjunto de variáveis relacionadas aos motivos acadêmicos que levaram os
estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica à cidade de Lyon, França representam
27,57% do total da amostra. A maior frequência nesse grupo está relacionada ao
enriquecimento do currículo acadêmico e a menor frequência relacionada ao interesse
específico do aluno em ir estudar na cidade de Lyon-França, como pode ser observado
na Tabela 22,a seguir.
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Tabela 22 - Motivos Acadêmicos.
TIPOS DE RESPOSTAS

Frequência Absoluta Frequência Relativa

Meus estudos exigem uma experiência acadêmica fora do
País e escolhi vir para Lyon-Fr

16

5,98

Sempre tive interesse em estudar em uma Universidade na
cidade de Lyon-Fr

14

5,22

Enriquecer meu histórico acadêmico

28

10,4

Estabelecer ou fortalecer contatos acadêmicos para rede de
pesquisa e extensão universitárias

16

5,97

Total

74

27,57

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Outras questões motivacionais apareceram nas entrevistas diferentes com maior
riqueza de detalhes, por exemplo: quando questionados por que as universidades da
cidade de Lyon, França. Por que não as universidades portuguesas ou espanholas que
têm uma proximidade linguística com o Brasil? A Entrevistada 23 nos deu um
importante depoimento durante a entrevista. Ela percebeu uma oportunidade muito
interessante ao vir para Lyon.
[...] eu vi a possibilidade de conviver diretamente com autores, na
fonte, como, por exemplo, Deleuze. Conhecer e estudar na
universidade onde ele foi professor [...], ter acesso a trabalhos que
ainda não foram publicados no Brasil, tu me entendes? Eu via como
certa a possibilidade de ganho de conhecimento cultural.Fazer parte,
por exemplo, do grupo de pesquisa que estuda Foucault em seus
originais aqui em Lyon 3.[...] Existe um grupo fortíssimo lá em Paris
8, liderado por uma aluna do Foucault. Viajo todas as sextas para Paris
para fazer parte desse grupo [...]. Então eu via como uma
oportunidade profissional de ler e estar com esses profissionais, com
esses discípulos, com esses leitores. Isso para mim foi decisivo na
escolha de Lyon (ENTREVISTADA 23, 2013).

Um dado que achamos relevante na mobilidade acadêmica internacional é esse
contato com literatura original dos autores que são fonte de referência para o estado da
arte dos trabalhos científicos produzidos pelos alunos e pesquisadores. Acreditamos que
essas produções sejam o maior retorno dos investimentos públicos na formação de
quadros de excelência.
No caso da entrevistada 23, o contato com os originais das obras e do material
bibliográfico não produzido em língua portuguesa dos filósofos Gilles Deleuze (19251995) e Michel Foucault (1926-1984) não apenas trouxe novos conhecimentos para o
trabalho de tese da pesquisadora, como trouxe possibilidades de novas pesquisas para o
laboratório e grupo de pesquisa da universidade da qual ela faz parte.
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Outro fator importante da mobilidade acadêmica internacional é conviver no
cenário que esses autores conviveram. Uma coisa é o que está escrito e outra coisa é a
sociedade, o cenário, as pessoas que proporcionaram as condições e as motivações para
se escrever. Um ponto de interseção entre as obras de Deleuze e Foucault é o cenário.
Ambos passaram a maior parte de suas vidas na França e foi dessa sociedade, dessa
cultura e desse ambiente linguístico que eles abstraíram a inspiração de suas obras.
Esse fator foi muito bem pontuado pelo Entrevistado 8, ao falar da importância
de se entender o verdadeiro sentido das palavras quando ditas no cenário original
(época, pessoas, cultura e etc.).
Uma coisa é você saber uma língua estando em um País estrangeiro
onde você vai fazer a tradução, e outra coisa é você se apropriar do
sentido que a língua mobiliza quando trata de um determinado
assunto, é diferente. Expressões são uma coisa que está além da
tradução, e que você só se apropria quando você compartilha da
realidade do conjunto de significações que circula no entorno de
alguma coisa. Isso eu conheço porque quando estudei português no
Peru para ir estudar no Brasil, eu falava o português, entendia o
português gramatical. Mas o sentido das expressões em português,
quando você manda alguém tomar banho [por exemplo], quando você
fala de saudade, quando você fala de tristeza, quando você fala
"desolé". São coisas que você só captura, vivendo a vida da língua.
Você só captura na sociedade na qual você está. Então não adianta
dizer, por exemplo, que devenir em portugês é devir, por exemplo,
quando você não tem realmente o sentido.[...] o “revenir”, o
“rencontre”, o “retrouvé” que se opera no contexto, no dia a dia da
cultura, que está, de alguma maneira, organizada em função dessa
determinada língua (ENTREVISTADO 8, 2013).

O dito, o falado ou o conversado é influenciado pelas circunstâncias e pelos
elementos que compõem determinado cenário. A percepção de seu valor só pode ser
experienciada. Por mais culto que seja o aluno, por mais conhecedor que ele seja de
determinada teoria, se tem a oportunidade de conhecer o cenário onde foi escrito e o
público que o motivou, sua percepção se aproxima muito mais da intenção do autor.
A indicialidade explica essa situação. É necessário o contato com a realidade e o
contexto para se conhecer as circunstâncias que uma palavra carrega em uma dada
situação. São expressões que só têm significado em certos contextos, constituem a vida
social e emergem no cotidiano.
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Diferente da motivação da Entrevistada 23 (ver página 185), está, o Entrevistado
13: para ele a oportunidade de fazer pesquisa em Lyon foi a chance de ter uma
experiência de vida fora do Brasil.
Desde o mestrado, mesmo sendo no Brasil, os trabalhos de análise de
amostras eram feitas em laboratórios da França, mais precisamente no
laboratório em que hoje sou pesquisador. [...] Lyon não foi uma
escolha minha. Lyon foi uma oportunidade de ter uma experiência
fora do Brasil. Aconteceu que o laboratório francês fez uma parceria
com uma universidade no Sul da Bahia e precisava de um
pesquisador. Como eles já me conheciam, e eu o trabalho que seria
desenvolvido no Brasil, me encaixava no perfil procurado por aquele
laboratório de pesquisa (ENTREVISTADO 13).

O Entrevistado13 nutria um desejo de um estágio acadêmico fora do Brasil
desde o doutorado. Essa oportunidade apareceu com a parceria firmada entre o Institut
des Sciences Analytiques (ISA) da Université Lyon 1, Centre Nationale de La
Recherche Scientifique (CNRS) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), para a
criação do Instituto de Pesquisa e Análises Físico-Químicas (Ipaf/Uesc). Esse instituto
conta ainda com parcerias da UFMG e do CNPq.
A UFMG é parceira a mais tempo do laboratório francês, e como o laboratório
francês já conhecia o trabalho desenvolvido pelo entrevistado desde a época do
mestrado quando suas amostras eram enviadas de Minas Gerais para serem analisadas
por esse laboratório na França, ficaram mais céleres os procedimentos para a aprovação
e liberação do pesquisador vinculado ao departamento de engenharia nuclear e aceito
pelo instituto de fomento Capes.
Figura 50 - Aliança estratégica para criação de um instituto de pesquisa.

Fonte: Criado pelo autor, 2014.
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O pesquisador entrevistado foi beneficiado pelo programa de bolsas da Capes
para um estágio de um ano no ISA8em Lyon, França, por pertencer ao grupo de
Pesquisas em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, em um projeto desenvolvido na
Uesc que está localizada no extremo sul da Bahia e contribuir com o Ipaf, um instituto
que já é referência em Análises Físico-Clínicas, na América Latina.
Esse é um típico caso de instituições que se agrupam em uma aliança estratégica,
para alcançar objetivos que sozinhas teriam mais dificuldades de alcançar, como é o
caso da criação do Ipaf. Essa aliança conta com três instituições de ensino e pesquisas:
Uesc, UFMG e ISA; e três instituições de fomento: Capes, CNPq e CNRS. O
entrevistado, ao ser convidado, viu a oportunidade de ter uma experiência acadêmica
fora do Brasil, de estabelecer contatos acadêmicos com pesquisadores de outras
instituições parceiras e fortalecer a rede de pesquisa e extensão universitárias.
Na continuação de nossa análise, verificamos que o conjunto de variáveis
relacionadas a uma maior inserção no mercado de trabalho representam 23,14% da
amostra. Esses dois conjuntos (motivos relacionados ao universo acadêmico e maior
inserção no mercado de trabalho) representam juntas 50,71%, dos motivos assinalados
pelos estudantes com as razões para a vinda a Lyon, França.
Tabela 23 - Motivo para uma maior inserção no mercado de trabalho.
RESPOSTAS

N

%

Melhorar meu currículo

33

12,3

Aumentar minhas chances de empregabilidade ao retornar ao Brasil

21

7,85

Qualificação profissional para colocação no mercado de trabalho francês

8

2,99

Total

62

23,13

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Os entrevistados, que assinalaram a estada para estudos em Lyon, motivados
pela possibilidade de uma maior inserção no mercado de trabalho, estão se referindo ao
mercado de trabalho educacional, como pode ser visto na fala do Entrevistado 17, a
seguir.

8

Institut des Sciences Analytiques http://isa-lyon.fr/
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[...] Quando ingressei no doutorado [...] e essa onda do programa
Ciências Sem Fronteiras, disse para mim mesmo: vou fazer um
estágio fora do País, isso vai me ajudar no concurso para ingressar
numa Universidade Pública. [...] Falei com o meu orientador da minha
vontade de ingressar no PDSE, ele concordou e entrou em contato
com um pesquisador conhecido dele aqui no laboratório em Lyon,
França que aceitou ser meu orientador [...] Depois de telefonar, ele
(meu orientador) me perguntou: Como está seu francês? E o inglês?
(ENTREVISTADO 17, 2013).

Dessa fala podemos destacar três aspectos importantes: (I) A disposição do
pesquisador em sair do País, muito embora o motivo maior não tenha sido a pesquisa,
mas os benefícios de ter passado um período fora do País dedicado a uma dada
pesquisa; (II) a rede de contatos do professor orientador. É muito importante essa rede
para impulsionar o fluxo de mobilidade. A interação fortalece o papel dos grupos de
pesquisas no processo de internacionalização do Ensino Superior e viabiliza uma série
de atividades em parceria; (III) O idioma.
A formação em doutorado pleno no estrangeiro pode chegar a R$ 200.000,00
por estudante (bolsas mensais, passagens, ajuda de custo para matrículas, seguro saúde,
bolsa auxílio para a família, etc). Esse é um investimento público considerável que
deverá retornar ao país em forma de benefícios públicos. Quando esse investimento vai
fortalecer a iniciativa privada é considerado como "fuga de cérebros" os quais serão
comentados na seção internacionalização do Ensino Superior.
A falta de domínio em um segundo idioma, principalmente o inglês, tem
atrasado a inserção do Brasil no processo de internacionalização do Ensino Superior. A
Capes deixou de alcançar em 2012 a meta estabelecida de 17.719 bolsas para o
doutorado pleno no exterior, alcançando apenas 72,85%, o equivalente a 12.909 bolsas,
tendo que se justificar junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) os motivos desse
déficit. A seguir, o Quadro 15 apresenta as justificativas e a solução encontrada.
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Quadro15 - Relatório de Auditoria Anual de Contas.
Programa 2032 – Edufcação Superior
Meta Física
Código/Título
da ação

0935
–
Concessão de
Bolsas
no
Exterior

Previsão

17.719

Execução

Execução/Previsão
(%)

12.909

73

Atos e Fatos que
prejudicaram
o
desempenho
1. O recrutamento no
que diz respeito ao
doutorado pleno foi
abaixo
do
historicamente
realizado;
2.
Parcela
do
universo
dos
candidatos
em
potencial para bolsa
no
exterior
não
apresenta
proficiência
na
língua do país de
destino,
requisito
exigido
pelas
universidades
estrangeiras.

Providências
Adotadas
A Capes negociou
a implantação do
“englsh on line”
(ensino da língua
inglesa
à
distância),
para
preparar
os
futuros candidatos
no domínio da
língua inglesa.

Fonte: Relatório de gestão - TCU, 2013.

A solução encontrada foi a oferta do ensino da língua inglesa à distância para os
alunos que desejam fazer parte do programa de mobilidade internacional, mas não
possuem a competência linguística necessária. Recentemente, o MEC lançou o curso de
Francês on line com objetivo de transmitir os conhecimentos básicos da língua francesa
para os postulantes à mobilidade acadêmica para aquele país.
Dando continuidade à análise das motivações que levaram os estudantes
brasileiros em mobilidade acadêmica à cidade de Lyon, França, verificamos que a outra
metade da amostra assinalou que 19,42% (Tabela 24) dos respondentes foram a Lyon
para conhecer a cultura e aprimorar o idioma.
Tabela 24 - Motivados pela cultura e pelo idioma.
RESPOSTAS
Aprender e/ou aperfeiçoar a competência linguística

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

25

9,34

Atender à necessidade de entretenimento e atrações culturais

6

2,24

Saber falar fluentemente o francês

21

7,84

Total

52

19,42

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
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Aprender e/ou aperfeiçoar a competência linguística e saber falar fluentemente o
idioma são os maiores motivos, assinalados pelos alunos, pela escolha da França como
pais de destino, e a ida à cidade de Lyon foi possibilitada pelo contato com um membro
de algum laboratório de pesquisas ou integrante de uma das écoles doctorales
vinculadas a uma instituição de Ensino Superior.
As causas que levaram alguns sujeitos da amostra a apontarem essa questão
como um dos principais motivos para a escolha da cidade de Lyon, França, como cidade
e país de destino da mobilidade acadêmica internacional, foimais bem esclarecidas a
partir das falas dos sujeitos colhidas na entrevista. Segundo a Entrevistada 14 (2013), o
desejo pela França foi despertado ainda na adolescência quando teve a oportunidade de
estudar a língua francesa na escola.
Minha história com a França se inicia com o interesse pelo
aprendizado do idioma. A primeira vez que me interessei em fazer
francês tinha 14 anos de idade e era uma língua a mais na escola
pública que estudava. Estudava pela manhã e à tarde poderia fazer
outros cursos e eu escolhi fazer Francês.[...] No doutorado tive a
oportunidade de fazer parte do projeto de pesquisa coordenado pelo
professor Ridah Enafa de Paris 8 [...], na minha universidade. Nesse
meio tempo, surge o professor Régnier devido sua participação na
Riaipe e amizade com o meu esposo [...]. O professor Régnier é o
representante francês nessa rede. E, entre conversas, surge a
oportunidade de vir a Lyon como estudante de cotutela [...] o
professor assumiu a orientação de nós dois, minha e de meu
esposo.[...]. Isso tem uns três anos, mais ou menos, que a gente
começou a se organizar para vir morar na França [...]. E por isso surge
Lyon [...] Não foi uma escolha, mas sim como oportunidade
(ENTREVISTADA 14, 2013).

Quanto ao fato de estudar em Lyon, França, foram as condições que permitiram.
E essas condições estavam relacionadas ao contato com um professor pesquisador,
professor da Université Lyon 2, coordenador do grupo de pesquisa Adatic e membro da
Epic, que aceitou orientar suas atividades de pesquisas na França desde que ela fosse
aluna da Universté Lyon 2 e ele orientador de sua tese, em um convênio de cotutela.
A cotutela é largamente utilizada entre as universidades europeias e em
convênios dessas instituições de Ensino Superior com universidades de outros
continentes. É um instrumento de fortalecimento da Declaração de Bolonha (1999) e do
processo de internacionalização do Ensino Superior.
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Instituído pelo governo francês pelo decreto nº 482/2002, modificado pelo
decreto nº 703/2004 e regulamentada pela portaria de 6 de janeiro de 2005 e normas
NOR:MENS0402905A, tem como principal finalidade:
[...] fortalecer a construção do espaço europeu do Ensino Superior e da
pesquisa e de desenvolver a cooperação internacional, uma instituição
de Ensino Superior francês autorizada a conceder o doutorado pode
concluir com uma ou mais instituições de Ensino Superior
estrangeiras, atendendo em seu país às mesmas prerrogativas, uma
convenção para organizar uma cotutela internacional de tese nas
condições fixadas pela presente portaria (ART 1, NOR:
MENS0402905A, 2005).

E objetivo,
A cotutela internacional de tese visa reforçar a dimensão internacional
das escolas doutorais,favorecer a mobilidade dos doutorandos em
espaços científicos e culturais diferentes e desenvolvera cooperação
científica entre equipes de pesquisa francesas e estrangeiras. (ART 1,
NOR:MENS0402905A, 2005).

Essa oportunidade de estudar na França propiciou à Entrevistada 14 atender a
um desejo de aprimorar o idioma e fazer parte de um programa específico voltado a
fortalecer o processo de internacionalização do Ensino Superior, por meio de um
convênio que possibilita uma dupla experiência acadêmica ao doutorando, pelas
obrigações assumidas nas duas instituições, por ter dois orientadores com
responsabilidades institucionais em relação ao orientando e pela dupla titulação.
No Brasil, as primeiras teses em cotutela surgem a partir da criação do colégio
doutoral franco-brasileiro por meio da portaria Capes 96/2005. Nos primeiros editais,
para atender a essa modalidade de trabalhos científicos colaborativos, a Capes tinha o
cuidado de informar as características do programa:
Concessão de bolsas de estudos na modalidade doutorado-sanduíche,
preferencialmente em cotutela ou em coorientação;
No caso de cotutela, o doutorando deverá permanecer na instituição de
destino pelo período mínimo de 12 meses e máximo de 24 meses e
deverá ter o reconhecimento oficial dos títulos conferidos em ambos
os países, de acordo com a convenção de cotutela de tese, assinada
pelas instituições brasileira e francesa, para este fim;
No caso de coorientação, o doutorando deverá permanecer na
instituição de destino pelo período de 12 meses, sem prorrogação,
desenvolvendo atividades sob a supervisão de um coorientador, não
tendo garantido o reconhecimento pela França, do título obtido
noBrasi (EDITAL CGCI nº 019/2009).
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Nesse espaço do documento, a Capes informa em que modalidade de doutorado
a cotutela de tese está inserida (Doutorado Sanduíche) promovido pelo PDSE. Ou seja,
os recursos do PDSE podem ser destinados tanto à coorientação como a co-tutela de
tese. Na orientação, o professor francês supervisiona os trabalhos desenvolvidos pelo
doutorando. Na cotutela o professor francês é responsável institucionalmente pela
orientação do doutorando; ele tem a mesma responsabilidade pela formação do
doutorando que o orientador brasileiro. E pelas normas de cooperação internacional
França-Brasil, na cotutela há o reconhecimento oficial dos títulos conferidos por ambos
os países, enquanto na coorientação não há esse reconhecimento.
Por ser a primeira aluna em cotutela do Programa de Pós-Graduação de sua
instituição, iniciou-se um processo de conhecimentos de novos procedimentos que
envolveram a pró-reitoria de pós-graduação, relações internacionais e o gabinete da
reitoria. No caso da Entrevistada 14, a universidade, para acelerar os procedimentos,
seguiu as orientações da proposta de convênio estabelecida pela Université Lyon 2.
Retornando às causas que levaram alguns sujeitos da amostra a apontarem a
questão do aprender e/ou aperfeiçoar a competência linguística e saber falar
fluentemente o idioma, vimos outros aspectos na fala do Entrevistado 23 (2013):
Queria fazer um curso fora do Brasil em um País que falasse uma
língua que não soubesse; não poderia ser na América Latina, nem
Portugal e Espanha. Podia ser Estados Unidos, podia ser Canadá,
podia ser Austrália, podia ser a França. Lyon foi uma feliz
coincidência. Os Professores Régnier e Nadja Acioly, professores das
Universidades Lyon 2 e Lyon 1 já desenvolviam um trabalho com a
URGS. Por meio de uma colega da URGS cheguei a esses
professores, expressei o meu desejo de vir fazer um estágio na França
e o Professor Régnier me aceitou no grupo de pesquisa dele
(ENTREVISTADO 08, 2013).

O desejo do entrevistado não era sair para um país específico, mas para um país
de um idioma que não dominasse. Não poderia ser o espanhol, língua corrente na
Espanha ou América Latina. Poderia ser a língua inglesa ou francesa. Por isso poderia
ser os Estados Unidos, a França ou o Canadá onde se falam os dois idiomas. Entre a
Entrevistada 14 e o Entrevistado 23 há uma motivação intrínseca relacionada à
personalidade e à história de vida de cada um e uma motivação extrínseca relacionada
aos possíveis ganhos pessoas na estada em Lyon. A Entrevistada 14, em busca da dupla
diplomação por meio da cotutela e o entrevistado, em busca da participação no grupo de
pesquisas que lhe renderia algumas publicações junto ao Adatic.
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Em ambos os casos, um fato em comum lhes possibilitou a estar em Lyon: a
intervenção do professor pesquisador que aceitou ser o orientador da Entrevistada 14 em
sua tese de doutorado e viabilizou seu ingresso na Université Lyon 2 e na Epic. Com
relação ao Entrevistado 23, o professor pesquisador lhe possibilitou o ingresso no grupo
de pesquisas Adatic. A Figura 51, a seguir, ilustra a reunião do Adatic em comemoração
à despedida do casal Vladimir e Paula Andrade que estavam de retorno ao Brasil, após o
doutorado em cotutela, no caso dele, e do mestrado pleno, no caso dela.
Figura 51 – Grupo Adatic em confraternização após os trabalhos do seminário.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.

O professor pesquisador, integrante da escola doutoral, ao apoiar as propostas
dos pesquisadores, seja para cotutela ou co-orientação de trabalhos técnico-científicos
assume responsabilidades institucionais junto à Université Lyon2, École Doctorale e
governos brasileiro e francês, além de ser uma referência para alguns dos entrevistados,
junto aos serviços de emigração.
Perante o Ministère de l’Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, o professor francês, ao estabelecer parcerias com instituições
internacionais, o faz com base na Declaração de Bolonha (1999) que prevê o
fortalecimento dos processo de internacionalização do Ensino Superior e missão da
Université Lyon 2 nesse processo. Como pode ser observado na Figura 53, a seguir, a
université mantém parcerias institucionais com 343 instituições de Ensino Superior em
todo o mundo. Em primeiro lugar com países da Europa com 194 acordos firmados,
seguido pela América do Norte e América do Sul.
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Figura 52 - Acordos de cooperação internacional da ULL 2 no mundo.

Fonte: Carte des accords, 2012.

Até o ano de 2012, a Université de Lyon 2 havia firmado 34 acordos
internacionais com a América Latina, dos quais 20 acordos com universidades
brasileiras, como pode ser visto na Figura 54, a seguir:
Figura 53 - Acordos de cooperação internacional da ULL 2 na América Latina.

Fonte: Carte des acords, 2012.

No Brasil, a maior presença da Université Lyon 2 é percebida na região
nordestina em que a instituição é parceira de universidades públicas: 8 federais e 1
estadual. A partir de 2013, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) passou a fazer
parte desse conjunto de instituições, graças aos esforços do Programa de Pós-Graudação
em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC e o da coordenação do Adatic e Epic
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por parte da Université Lyon 2, por meio do contrato de cotutela de uma das alunas do
programa.
Os estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica internacional, como todos os
estudantes estrangeiros na França, fazem parte de um programa robusto que visa
consolidar o espaço universitário europeu comum e, ao mesmo tempo, dar maior
visibilidade a esse espaço no mundo, por meio de processos que viabilizem e facilitem o
fluxo de intercâmbio de estudantes de todos os países.
Figura 54 - Presença da Université Lyon 2 nas regiões brasileiras.

Fonte: Criado pelo autor a partir da Carte des accords, 2012.

Vimos então, que a motivação dos estudantes brasileiros em estudar/pesquisar
em Lyon tem vários elementos-chave que podem ser reunidos em três conjuntos
específicos: o maior conjunto representado pelo interesse no enriquecimento curricular e
melhor preparo para o mercado de trabalho; o conjunto representado pela vontade de
aperfeiçoar o conhecimento na língua francesa; o terceiro, representado por motivações
que não estão relacionados aos dois primeiros grupos, é menos representativo
numericamente, mas não é por isso que deixa de ser importante. Como por exemplo,
adquirir novas experiências, conhecer pessoas e fazer novas amizades, atender à
necessidade de autonomia, encontrar uma pessoa para constituir família, desejo de
conhecer a França e outros países da Europa, morar definitivamente em Lyon-Fr. Esse
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conjunto de motivações equivale a 28,37% da amostra que iremos tratar em conjunto
com outros dados, outras informações colhidas no questionário e entrevistas.
A subseção a seguir vai analisar os dados e informações colhidas referentes à
formação e competência linguística nos mais variados aspectos relacionados à
compreensão, à expressão, aos diálogos dentro e fora do universo acadêmico, ao tempo
de formação linguística, às exigências linguísticas desses ambientes e à resposta dada
pelos brasileiros em mobilidade acadêmica na cidade de Lyon.

3.1.3. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

A competência linguístico-comunicativa consiste na utilização da línguagem
como instrumento de comunicação oral, escrita, de representação, interpretação e
compreensão da realidade e troca de conhecimentos, ideias, pensamentos e emoções.
Com base na competência linguístico-comunicativa que consiste na utilização da
línguagem como instrumento de compreensão e comunicação oral de nossa amostra,
elaboramos dois cenários distintos. O primeiro cenário leva em consideração as
exigências de comunicação linguística no âmbito da université (espaços acadêmicos e
produção bibliográfica: sala de aula, laboratórios e produção de textos). O segundo
cenário, mais geral, apresenta a distribuição da amostra em dois quadros em que
representam o ato de compreender a língua estrangeira e o de falar na língua estrangeira.
Para auxiliar na análise do primeiro cenário, construímos, a partir dos dados
coletados na pesquisa de campo, um quadro das possíveis exigências acadêmicas em
relação à competência linguística que os estudantes brasileiros de nossa amostra
encontraram em seu dia a dia como estudante das Universidades de Lyon.
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Tabela 25 - Competências linguísticas exigidas no ambiente acadêmico.
Sala de aula
Idioma

Frequência
Absoluta

Laboratórios e bibliotecas

Frequência
Relativa

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Referências bibliográficas
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Alemão

0

0

0

0

0

0

Inglês

14

35,90

13

33,33

23

58.97

Espanhol

2

5,13

0

0

9

23,08

Francês

35

89,74

39

100

31

79,49

Italiano

0

0

0

0

0

0

Russo

0

0

0

0

0

0

Portugês

7

17,950

9

23,08

9

23,08

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Selecionamos sete idiomas: alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, russo e
português para conhecermos quais as competências linguísticas utilizadas e exigidas em
sala de aula, para a utilização de programas e equipamentos nos laboratórios e
bibliotecas e as competências linguísticas utilizadas na produção científica pelos alunos.
A construção desse cenário nos permitiu perceber que, além da língua francesa,
língua oficial, a língua inglesa ocupa o segundo lugar nos espaços acadêmicos (sala de
aula, laboratórios e bibliotecas). Cerca de 1/3 das atividades desenvolvidas exige,
também, o conhecimento da língua inglesa. Essa exigência se explica à medida em que
o espaço universitário europeu vai se consolidando, o fluxo da mobilidade vai
aumentando e, com esses fatores, a necessidade de um idioma de uso corrente nos
espaços acadêmicos de cada país dentro e fora da Europa. Com o processo de
internacionalização do Ensino Superior, a língua inglesa vem se firmando como a
segunda língua mais usada nos centros de referência e atrativos para estudantes de todo
o mundo.
Da amostra em atividades em sala de aula, 89,74% dos entrevistados apontam
que essas são feitas exclusivamente em francês ou em francês consorciado com outros
idiomas. Já 10,26% indicam que as atividades são em outros idiomas, provavelmente
em língua inglesa, visto que alguns cursos de pós-graduação stricto sensu, na França,
em especial nas áreas de saúde, engenharias e administração são ministrados nesse
idioma.
Em se tratando do uso dos laboratórios e bibliotecas, 100% da amostra utiliza
exclusivamente o idioma francês ou associado com outros idiomas. Ou seja, os
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equipamentos utilizados pela amostra estão disponíveis tanto na língua francesa (100%),
quanto na língua inglesa (33,33%) ou portuguesa (23,8%).
Com relação às referências bibliográficas exigidas e utilizadas pela nossa
amostra, observa-se que a utilização exclusiva da língua francesa ou conjunta com
outros idiomas chega a 79,49%, enquanto 20,51% não utilizam

nas atividades

acadêmicas referências em francês. Isso pode ser reflexo das atividades de sala de
aula(porque alguns cursos de pós-graduação são ministrados em língua inglesa). As
atividades exclusivas de língua estrangeira excluem, também, as referências
bibliográficas em francês. Ou a falta do domínio da língua francesa, o que é menos
provável.
Com relação à competência linguístico-comunicativa para compreensão escrita
que os sujeitos afirmam ter, temos representada na dua Tabela 26, a seguir:
Tabela 26 - Competência linguística para compreender e se expressar oralmente.
Compreende à expressão oral em

Idioma

Expressar-se oralmente de modo adequado em

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Alemão

0

0

0

0

Inglês

34

87,18

21

53,85

Espanhol

28

71,79

14

35,9

Francês

37

94,87

34

87,18

Italiano

6

15,38

0

0

Russo

1

2,564

1

2,564

Português

39

100

39

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Como se pode observar na Tabela 26, anterior, três competências linguísticas se
destacam na compreensão da expressão oral: o francês (94,87%), o inglês (87,18%) e o
espanhol (71,79%). E somente duas delas se destacam ao se expressarem oralmente: o
francês (87,18%) e o inglês (53,85%). O alemão, o italiano e o russo, na compreensão
da expressão oral, atingem ao mesmo tempo a marca de 7%, e na expressão oral a
2,564%.
Quando confrontados, a competência para a compreensão da expressão oral e a
competência para se expressar oralmente, com exceção da língua francesa
(compreensão e expressão) em que o domínio se mantém acima de 85%, há uma
redução considerável na expressão da língua inglesa de 87,18% para 53,85%, e na
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língua espanhola de 71,79% para 35,90%. Isso é, de certa maneira, compreensão, visto
que a expressão oral é o principal meio informativo em que o sujeito exprime o que
sente, o que pensa e o que quer. E para que as outras pessoas entendam, é necessário
que se baseiem no uso correto dos símbolos linguísticos (palavras e expressões com um
sentido cultural) possibilitando: (I) o entendimento da expressão; (II) que se estabeleça
um meio de comunicação e (III), que se inicie o processo de interação.
Levar outros sujeitos a entender uma ideia, dar sentido a um dito e compreender
uma provocação depende do conjunto de significados e significantes dos símbolos
linguísticos utilizados pelas pessoas de determinada comunidade para se comunicarem.
É esse conjunto de símbolos inerentes à comunicação oral que faz parte da cultura
francesa e especificamente da região de Rhône-Alpes em que está localizada a cidade de
Lyon e onde está a amostra pesquisada de brasileiros em mobilidade acadêmica
residentes há mais de seis meses.
Pelo visto, a maior parte da amostra possui a competência linguística necessária
para (a) construir ou fazer parte de um ambiente de interação e (b) vencer os efeitos
causados pelo choque cultural. O processo de interação se dá depois de estabelecido o
entendimento: as pessoas, no processo de comunicação, conseguem entender e serem
entendidas e já dominam um meio de comunicação,no caso observado, as línguas
francesa e inglesa. Sem a devida competência linguística, o processo de interação fica
prejudicado e se estabelece o óbice do projeto de mobilidade da pessoa com dificuldade
de se comunicar.
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 entendido 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 dessa diferença." (ACIOLYRÉGNIER & BARAUD, 2012, p.6). Essas alterações são processadas na amostra como
podem ser observadas na Figura 55, a seguir.
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Figura 55 - Las Fases del Choque Cultural.

Fonte: Disponível emhttp://www.formacionsve.es/salida/3_2_4_fases_choque.php. Acesso em
20 set. 2014.

Com relação à etapa de adaptação, e principalmente em relação à competência
linguística, Ferreira (1992) aponta para o fato de que o processo de assimilação de uma
nova cultura nem sempre gera a perda de identidade ou aculturação mas apenas a
compreensão de outra variedade de símbolos e sinais que representam um novo
contexto da comunicação.
A viagem a Lyon, representou, para 61,24% da amostra, a primeira viagem à
França. A euforia, a expectativa de viver em uma sociedade do primeiro mundo, as
projeções de viver nesse lugar representaram o entusiasmo inicial que perdurou até a
crise do choque propriamente dito. O maior indicativo do entusiasmo inicial foi o
desconhecimento dos traços culturais da região de Lyon, como por exemplo, o modo de
ser dos sujeitos e o funcionamento das instituições que movem as relações das pessoas
na cidade.
Esse fato foi confirmado em algumas entrevistas. Em conversa com o
Entrevistado 01, por exemplo, ele relatou que, apesar de todas as limitações de um
recém-chegado a uma cidade e cultura diferentes, não encontrou dificuldades de ser
entendido e suas vontades atendidas, mas isso por que se comportava como turista e era
tratado como turista.
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[...] o nosso cotidiano das primeiras semanas foi um cotidiano
turístico. O que [isso] quer dizer? Quer dizer que o nosso cotidiano
nas primeiras semanas foi de um turista em viagem: que dormia em
hotel, que comia em restaurante e tinha uma vida onde as pessoas
lidavam com pessoas que não sabem falar certo o francês. Não
sentíamos dificuldades porque havia pessoas preparadas para tentar
entender a vontade do turista [...] nos principais serviços que atende a
muitos estrangeiros. E há toda uma lei de mercado por trás disso
(ENTREVISTADO 01, 2013).

O mercado do turismo atende em todo o mundo cerca 995 milhões de pessoas
(OMT,2012) que transitam por todos os continentes e emprega, treina e capacita
operadores para atender às necessidade de consumo de turistas, independente da cultura
e do idioma de origem. No entanto, para um estudante brasileiro, mantido com bolsa de
estudos no exterior, principalmente nos países como Alemanha, França e Inglaterra,
onde o custo de vida são os maiores da Europa, não dá para custear por muito tempo a
condição de turista.
Para muitos de nossa amostra, o período de euforia chegou ao fim quando
chegoua hora de procurar uma residência estudantil ou um imóvel para alugar. Essa
transição (de turista para morador) impôs um processo de aprendizagem relacionado ao
comportamento dos moradores do lugar. Esse é o período mais difícil do estudante no
estrangeiro: nele os problemas se acumulam, as pequenas dificuldades se tornam
grandes problemas, as diferenças culturais passam a ser irritantes e surgem os estados de
frustração e de impaciência.
Para a Entrevistada 04, o período de "lua de mel", nome que alguns chamam o
período de euforia inicial, foi abalado quando precisaram sair do hotel para morar em
um apartamento:
Eu não me recordo de ter tido dificuldades com coisas como pedir
uma refeição, por exemplo. A nossa grande dificuldade foi alugar um
apartamento, por que para alugar um apartamento você tem que falar
coisas mais específicas e aí a gente não sabia falar com nitidez e, era
claro, que eles também não tinham vontade de falar inglês. Então,
demorou um pouco até encontrarmos uma pessoa que falasse inglês
bem, entendesse todas as nossas necessidades, o que a gente queria e
quanto podia pagar (ENTREVISTADA 04, 2013).

Nesse momento o idioma passa a ser fundamental: o inglês ajuda bastante no
ambiente acadêmico e na infraestrutura turística, mas, fora desses ambientes, a língua
local é o meio usual de comunicação. O desconhecimento dessa realidade e a confiança
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excessiva na língua inglesa para resolver todos os problemas e atender a todas as
necessidades comunicativas podem ser frustrantes.
Olha, nossa vida de turista “de lua de mel” não durou muito não. Eu
tinha tirado duas semanas para procurar um apartamento, um lugar
para morar [...]. Só que essas duas semanas foram muito penosas, não
foi do jeito que a gente imaginou. A dificuldade de encontrar um
apartamento foi gigante, principalmente por causa da língua, não
tínhamos ninguém aqui para ajudar.[...] só encontramos um
apartamento porque a gente encontrou uma agência mobiliária onde
trabalhava uma moça que havia morado nos Estados Unidos, falava o
inglês perfeito e foi super acolhedora e encontrou um apartamento em
dois ou três dias.
A gente tinha guardado um dinheiro.Na terceira semana começou a
ficar complicado porque essa reserva estava findando. Era um
dinheiro para nos manter na "zona de conforto" [e esse dinheiro]
estava acabando (ENTREVISTADO 01, 2013).

Aos poucos a euforia dos primeiros dias foi sendo substituída pelas
preocupações relacionadas ao pouco dinheiro, à dificuldade de achar um lugar para
morar e à dificuldade de se comunicar fora da estrutura turística. O dinheiro que
garantia certa tranquilidade estava findando, a dificuldade de se comunicar e arranjar
um lugar para alugar passou a ser um problema que afetava, inclusive, a autoestima.
Ela caiu do céu [a pessoa da imobiliária que falava muito bem o
inglês], pois em todos os lugares que a gente ia era um desespero, e
saíamos cada vez mais cabisbaixos. “meu Deus, será que não vamos
encontrar um lugar para alugar?”(ENTREVISTADA 04,2013).

O sentimento positivo de alegria, de euforia e de estar em "lua de mel" com a
vida, aos poucos, foram dando lugar a sentimentos negativos como impotência, tensão e
tristeza. A Figura 56, a seguir, tenta explicar praticamente como esses sentimentos aos
poucos se transformam deixando o estado de euforia e se aproximando do estado de
choque cultural que se caracteriza pelo sentimento de frustração e irritabilidade.
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Figura 56 - Choc Culturel

Fonte: Valsecchi, 2013. Acessado9 em 24 set. 2014.

Entretanto, um fato nos chamou a atenção na entrevista com os Entrevistados 01
e 04: é que, embora eles estivessem com um problema sério a resolver, que era achar
uma residência para morar, eles conseguiram manter o bom ânimo para aproveitar as
noites em Lyon.
Para nós foi bastante penoso a procura de um lugar para alugar.Um
calor do "cão" e o "francês fraquinho" só faziam piorar ainda mais a
situação. Só que à noite, era tudo de bom! Era o nosso horário de
turista, a gente ia jantar! (ENTREVISTADA 04,2013).
Sempre tinha um restaurante. Conhecemos muitos restaurantes nessas
três semanas. Era uma lua de mel maravilhosa e ainda chegava no
hotel, porque estávamos no hotel. Um lugar perfeito, tudo limpinho,
cheirosinho, perfeitinho (ENTREVISTADO 01, 2013).
Eu tenho para mim, psicologicamente falando, que se não fosse isso, a
gente não teria aguentado; era muito penoso passar o dia inteiro à
procura de um lugar para alugar. Esses momentos foram o ponto de
equilíbrio [...] A gente saía de um apartamento caindo aos pedaços,
um negócio horrível, a gente falava um pro outro assim: pelo menos à
noite temos o nosso menuzinho (ENTREVISTADA 04,2013).
Era o nosso porto seguro, o momento que a gente estava aproveitando
a vinda à França (ENTREVISTADO 01, 2013).

O período de transição do estado de euforia para o estado de choque cultural não
ocorre da mesma forma e no mesmo tempo cronológico para todas as pessoas que
residem no estrangeiro. Para esses dois estudantes da USP, o período de euforia durou

9Disponivel

em http://marketing.thus.ch/loader.php?page=International-II.
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menos de um mês após a chegada em Lyon. Avaliados pelo Programa de PósGraduação de sua instituição, o Entrevistado 01 deixou claro:
Eu passei ainda há pouco por uma espécie de avaliação na
universidade no doutorado e eles perguntaram que dificuldades eu
tive. Deixei bem claro isso: falta de auxilio ao estudante no
estrangeiro, principalmente nos pontos básicos de sua vida, como, por
exemplo, indicação de lugares para ficar (morar) (ENTREVISTADO
01, 2013).

A dificuldade encontrada pelos Entrevistados 01 e 04 não foi encontrada, por
exemplo, pelo Entrevistado 13 da UFMG porque o Programa de Pós-Graduação dessa
universidade providenciou muní-lo de informações quanto ao melhor roteiro de chegada
a Lyon, e contato prévio com o proprietário de um apartamento próximo à Université
Lyon 3, universidade em que o pós-doutorando iria estagiar. Muito embora o laboratório
ficasse na região metropolitana da cidade e afastado da universidade.
Não tive problemas em alugar uma residência em Lyon. Meu grupo de
pesquisa na UFMG providenciou o local. Cheguei à noite, havia uma
pessoa me esperando para fazer o cadastro e receber o sinal. Demorou
uns 40 minutos. O apartamento é enorme e já veio com tudo:
geladeira, fogão, armários, cama [...] até pratos e talheres
(ENTREVISTADO 13).

A participação institucional na mobilidade acadêmica internacional não deve
cessar nas autorizações de viagem ou no apoio financeiro para estada do estudante no
estrangeiro. A prova disso está na comparação desses dois casos vistos acima. Os dois
estudantes do PPG /USP encontraram dificuldades para iniciar suas vidas de estudante,
enquanto o estudante do PPG/UFMG teve, ainda no Brasil, a solução para o problema
relacionado à moradia em Lyon.
Além do envolvimento da assessoria internacional e do PPG, a participação do
grupo de pesquisa em que o estudante ou pesquisador está vinculado, nas questões de
seu dia a dia no exterior, pode evitar que o choque cultural traga consequências ruins
para o pesquisador e danos indiretos ao grupo e ao programa.
Os pesquisadores brasileiros que estão vinculados ao grupo de pesquisa
Adatic/Epic são recepcionados e acompanhados pelo grupo até alugarem uma residência
para morar, recebem informações das rotinas de funcionamento da faculdade, da escola
doutoral, do laboratório e grupo de pesquisas.
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Uma coisa muito interessante que tive nos lugares por onde passei, e
agora em Lyon, por exemplo, é ter sempre uma pessoa de referência
nos lugares aonde vou chegar. Então a chegada não é muito
impactante, ela não é muito dura. [...] tinha sempre uma pessoa para
me receber, para me oferecer hospedagem e me ajudar com essa
integração com a cidade. Aqui foi a [...][Entrevistada 23] que me deu
as orientações de como funciona a cidade (ENTREVISTADO 08,
2013).

Quando a chegada ao estrangeiro do estudante em mobilidade passa por uma
organização prévia, quando é fruto de um planejamento que antecede à viagem e
envolve as duas instituições (instituição de origem do estudante e a instituição onde o
estudante vai estudar), os aspectos positivos da chegada ao estrangeiro (o estado de
euforia) são ampliados e a probabilidade de o choque cultural não acontecer logo na
chegada do estudante é maior.
[...] É saber os horários, saber o momento em que o metrô vai
passar.[...] uma dica que a [...] [Entrevistada 23] me deu e foi muito
importante: foi entrar [na Europa] por Lisboa. Essa informação fez
muita diferença, de repente você entra por Berlin ou por Paris ou
Londres. Como iria explicar na imigração que um peruano pretende
ficar um ano na Europa como bolsista brasileiro? Como iria explicar
isso na imigração em Paris, Berlin ou Londres? Por Lisboa foi
tranquilo. Ter uma pessoa que no primeiro momento vai te dizer
assim: a cidade funciona assim, tem isso, isso e isso...Até você
escolher o lugar onde vai morar, ajuda bastante (ENTREVISTADO
08, 2013).

O Entrevistado 08 levantou um fato interessante: o fato de ter alguém para
recepcionar quem chega do Brasil faz toda diferença.
Ao chegar no aeroporto encontrei o [...], aluno do PPGE e da UFRPE,
orientando do professor Régnier, que me aguardava para ir até o
apartamento que eu e meu esposo havíamos alugado com
antecedência, e nos levou para passear nos dias que se seguiram.
Alugamos por um mês a casa de uma doutoranda do grupo de
pesquisas da Nadja, que estava de férias na Colômbia. Isso nos deu
tempo suficiente para procurar com calma uma residência para
morarmos (ENTREVISTADA 14, 2013).

O professor coordenador do grupo de pesquisa Adatic, que reúne estudantes
pesquisadores de vários países, acompanha os pesquisadores sob sua orientação desde a
organização da viagem a Lyon até o retorno ao país de origem. Isso inclui a recepção,
moradia, apoio na transição do choque cultural até a adaptação. Para isso acontecer a
contento, os seus grupos de pesquisa atuam como iniciadores do processo de interação
dos novos estudantes e pesquisadores que chegam do estrangeiro. A interação aos
poucos vai dando a conhecer ao estudante estrangeiro como funciona a línguagem e
suas normas de uso.
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Com relação ao funcionamento da língua francesa e suas normas de uso,
podemos perceber nas falas, por meio das entrevistas individual e coletiva, uma
contradição em relação às informações coletadas no questionário. A Tabela 27, a seguir,
apresenta o tempo de preparo linguístico que os brasileiros passaram para vir à França.
Observamos que 46,88% da amostra tiveram um preparo mínimo de 6 meses a 2 anos, e
33,33% acima de 2 anos.
Tabela 27 - Tempo de preparo linguistico para estudarna França.
Período

Frequência Absoluta

Frequência Relativa (%)

Menos de 6 meses

8

20,51

6 a 12 meses

9

23,08

12 a 18 meses

5

12,82

18 a 24 meses

4

10,26

Mais de 24 meses

13

33,33

Total

39

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Apenas 23,8% da amostra foi composta por alunos que estudaram sozinhos.
72,8% da amostra submeteram-se a um método de estudo dirigido da língua francesa ou
no curso promovido pela universidade, ou no curso promovido pela escola de língua
francesa, ou desenvolvido por um professor particular. O certo é que 74,36%
responderam que esse preparo foi suficiente.
Tabela 28 - Comunicação verbal estabelecida por mais de 10 minutos.
RESPOSTAS

%

1_No mesmo dia que cheguei em Lyon

10,26%

2_No 1º mês

12,82%

3_No 2º mês

15,38%

4_No 3º mês

23,08%

5_No 4º.mês

28,21%

6_No 5º mês

7,7%

7_A partir do 6º mês

2,56%

Fonte: Instrumento de coletas de dados, 2013.

Não obstante, ao ser perguntado «depois de quanto tempo de sua chegada em
Lyon, França, você pode conversar por mais de 10 minutos em francês?» apenas
10,26% da amostra saíram do Brasil portando a competência linguística suficiente para
conversar, pelo menos, 10 minutos na língua francesa. O que implica dizer,
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compreender e se fazer compreendido em uma conversa rápida, solicitar um
esclarecimento e compreender um ponto de vista. Isso é mais que pedir uma informação
ou orientação. A grande maioria, cerca de 87,18%, desenvolveu essa competência entre
o 1º e o 5º mês após a chegada na cidade de Lyon.
Na fala do Entrevistado 01, dá para perceber a sua decepção com o investimento
feito no curso de francês no Brasil:
[...] estava tentando falar é a questão do enlatado. Um exemplo
simples é o uso do "vous" e do "tu". A gente aprende o francês
"enlatado", no Brasil tudo no "vous”, as conjugações inteiras, todos os
verbos etc., tudo no "vous". Isso não existe. Apenas uma pessoa aqui
na França que eu utilizo esse tratamento (vouvoyer), que é uma
senhora do laboratório. No começo eu usava o vous para todas as
pessoas, era ridículo, usava para criança, adolescente, jovem, adulto e
etc. Isso faz parte do "enlatado” que aprendi no Brasil. Levei bastante
tempo para aprender (ENTREVISTADO 01, 2013).

Na fala do Entrevistado 01, dá para perceber o desespero causado pelo
distanciamento entre o francês aprendido no Brasil e o francês necessário para
conversar, em francês, com os franceses.
Aprendi a "duras penas" que o francês que fiz no Brasil serviu apenas
para me encorajar a vir para Lyon. Quando cheguei aqui, percebi que
precisava fazer um curso de francês urgente. Estava me sentindo como
uma prisioneira numa solitária: isolada do mundo. [...] não foi pior por
causa de meus amigos brasileiros (ENTREVISTANDA 23, 2013).

Situações como essas levaram a maioria dos brasileiros da nossa amostra a
retornarem aos cursos preparatórios, ou em um dos programas para alunos em
mobilidade acadêmica oferecidos pelas universidades francesas com (21,79%) da
amostra, ou frequentando a Aliança Francesa ou Coup de Pouce Université (CPU) com
(43,59%) da amostra, ou estudando com professor particular ou por meio de Educação à
Distância EaD com (34,62%) da amostra.
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Figura57: Grupo de Bénévoles 2013 da CPU.

Fonte: http://www.cpu-lyon.fr/. 2013.

Nos chamou a atenção o trabalho desenvolvido pela CPU junto aos estudantes
migrantes e em mobilidade acadêmica. A estrutura física da instituição é mantida pela
igreja católica e auxílio de material didático das universidades. O corpo docente é
formado por bénévoles (voluntários que, nesse caso em particular, se dedicam na
cooperação à formação linguística de estrangeiros). Em 2013, cento e oitenta bénévoles
cooperaram na formação de mais de 400 estudantes de todo o mundo. Entre eles, cerca
de 70% de nossa amostra.
O que diferencia o CPU, de outras instituições que oferecem o curso de francês
para estudantes estrangeiros, é o compromisso com a interação. Eles criam
possibilidades de interação como passeios, eventos e encontros e que acabamajudando
no aprendizado do idioma e ensinam aspectos peculiares da cultura regional de Lyon.
Aspectos que não são acessíveis à percepção do turista, como detalhes da rotina local.
O CPU foi uma coisa legal que aconteceu em minha vida em Lyon. Lá
eu tive a oportunidade de aprender o francês que se fala na França.O
que eu aprendi no Brasil não me serviu para muita coisa não. E
segundo, porque fiz amizades para toda a vida. [...] Eles cativam a
gente. São diferentes dos franceses que estamos acostumados a ver
nas ruas e na faculdade (ENTREVISTADO 10, 2013).

Observamos que o CPU desempenha um papel muito importante no dia a dia dos
seus estudantes. Ela não apenas auxilia no desenvolvimento linguístico, como busca
estabelecer laços de aproximidade e solidariedade como, por exemplo, convite para
visitar um parque, para um jantar na casa de uma família francesa, etc.

210
Visitar uma família tradicional francesa é ter a oportunidade de conhecer os
hábitos alimentares, se aproximar dos costumes e aprender um pouco mais da cultura
regional da ville de Lyon, cidade do tradicional bouchon, que é diferente do prato
tradicional da região parisiense, que é diferente da região de Lille, que sofre influência
da cultura belga, que é diferente das cidades mediterrâneas de Cannes e Marseille, etc.
Tivemos a oportunidade de acompanhar um grupo de estudantes brasileiros em
algumas atividades desenvolvidas pela CPU, como foi o caso do convite para um
randonée (caminhada de longa distância em espaços abertos com ou sem obstáculos
como por exemplo, terrenos acidentados, montanhas, neve e etc) na Ville de SainteCatherine. Nesse grupo estavam presentes estudantes da Itália, Lituânia e Brasil. Entre
os estudantes brasileiros estavam uma aluna do PPGE da Uneb, um aluno do PPGE da
Ufba e de outro PPGE da UFRPE e sua companheira que, durante o seu período de
estudos em Lyon, França ingressou no Máster 2 em Educação na Université Lyon 2. Na
foto a seguir (Figura 58), os bénévoles começam a se organizar para a caminhada de 9
quilômetros. Observe que o dia está claro, mas a temperatura do lugar estava a 8ºC.
Figura 58 - Chegada em Ville de Sainte Catherine para um randonée de 9 km.

Fonte: pesquisa de campo, jun. 2013

Na Figura 59, a seguir, os estudantes e bénévoles nas trilhas do randonée na
ville de Sainte-Catherine.
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Figura 59 - Randonée na cidade de Sainte Catherine.

Fonte: Pesquisa de campo. 2013.

Os estudantes brasileiros foram convidados a participar de uma atividade
comum dos franceses nas horas de folga e nos períodos de vacance (férias) que é a
caminhada de longas distâncias. A Figura 60 registra o momento que antecedeu a
finalização do primeiro trecho do randonée, hora de pequenique, descansar e retornar
para a cidade.
Figura 60 - Estudantes e bénévoles em randonée na ville de Sainte-Catherine.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

No grupo a seguir (Figura 61), temos estudantes de quatro países e idiomas sem
nenhuma similaridade. Da direita para a esquerda temos (I) estudante irlandês, (II)
estudante alemão, (III) em pé de camisa azul, estudante brasileiro, (IV) estudante
chinesa, (V) estudante brasileiro e (VI) uma estudante brasileira, ao fundo.
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Figura 61 - Grupo de estudantes de quatro nacionalidades diferentes.

Fonte: Pesquisa de campo – Lyon, 2013.

A figura 62 ilustra uma visita promovida pela CPU ao centro histórico da cidade
de Lyon, o bairro conhecido como Vieux Lyon que concentra um grande número de
museus e registros de mais de 1.000 anos de história. Nessa visita estavam, entre os
estudantes brasileiros, uma aluna do PPGE da Uneb, uma estudante do PPGE da
UFRGS, um acompanhante de um pesquisador da UFMG, um estudante da PPGE da
UFRPE, bem como estudantes vietnamitas, chineses e coreanos, além do pesquisador
do PPGE da Ufba autor desse trabalho.
Figura 62 - Grupo de estudantes na Vieux Lyon

Fonte: Pesquisa de Campo - Lyon, 2013.
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Visitando o museu Gadagne que é ao mesmo tempo museu histórico que conta a
história da cidade de Lyon e o museu de marionetes, o grupo que aparece na figura 63, a
seguir, teve a oportunidade de desenvolver pinturas em cerâmica, numa atividade que
possibilita ao visitante um excelente momento de integração e estudo da cultura local.
Nesse grupo de estudantes, estavam juntos sírios, chineses, italianos e brasileiros. Entre
os brasileiros, uma aluna do PPGE da Uneb, uma estudante do PPGE da UFRGS e um
acompanhante de um pesquisador da UFMG.
Figura 63 - Prática artística em cerâmica. Museu Gadagne – Lyon.

Fonte: Pesquisa de campo (Lyon, 05/05/2013)

As atividades desenvolvidas pelo CPU auxiliam o estudante no desempenho de
suas atividades práticas do dia a dia, tanto no âmbito acadêmicocomo fora dele, na
sociedade lyonnaise. No entanto, consideramos como maior ganho na vida desses
estudantes a contribuição das atividades promovidas pela CPU para superação do
choque cultural, auxiliando-os no processo de adaptação e de ajustes necessários para
viver em outra cultura.
A Figura 64, a seguir, ilustra a transição do etnocentrismo para o
etnorelativismo. O etnocentrismo, no caso dos estudantes brasileiros em mobilidade
acadêmica internacional na cidade de Lyon está relacionado a todo conteúdo cultural
aprendido e assimilado que norteou e deu sentido, até o momento de confrontamento
com a outra cultura, pensamentos, atos e palavras.
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Figura 64 - Experience of Difference.

Fonte: Milton J. Bennett (1998).

Uma vez minimizados os efeitos do choque cultural e o fim da negação da
cultura estrangeira ao se aceitar os hábitos e costumes do povo do país de destino, se
estabelece aí o processo de assimilação e aprendizado. Isso pode ser visto, claramente,
por meio de atitudes semelhantes que são reproduzidas no contexto social, ocorrendo,
também, pela necessidade de aceitação do grupo do qual ele, o estudante, participa.

3.1.4. MODO DE SER E AGIR NA CIDADE DE LYON

Observamos até o momento que o modo de ser e agir do estudante no
estrangeiro está diretamente relacionado ao grau de interação e adaptação à cultura do
lugar e país de destino. Verificamos o quanto a competência linguística ajuda nesse
processo, mas o idioma é apenas uma das competências requeridas no sucesso da
mobilidade acadêmica internacional; outras competências são requeridas nas relações
interculturais que, igualmente ao idioma, contribuem para o desenvolvimento técnicocientífico do estudante, além de contribuir com a sua autonomia na tomada de decisões.
São inúmeras as questões da vida prática que o estudante deve solucionar. Como
ele soluciona essas questões depende da atitude de cada um. Vimos situações em que o
conhecimento da língua inglesa era o suficiente, vimos situações em que só o
conhecimento da língua francesa não era o suficiente. Era necessário o conhecimento da
língua associada à tomada de decisões, à iniciativa do sujeito. Além disso, vimos, por
último, que a atitude de observar, de aprender com os outros é uma maneira de
compreender a lógica de resolução de problemas. (observar como as outras pessoas
agem para resolver questões práticas do dia-a-dia como, por exemplo, operar um
equipamento) e desenvolver competências que auxilian na tomada de decisões.
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A tomada de decisões requer do sujeito autonomia para avaliar situações e
contextos. Nesse sentido, Lopes & Tenório (2010) desenvolveram um diagrama (Figura
65) para explicar como ocorre esse processo que envolve ao mesmo tempo:
conhecimento, avaliação e atitude. Atitude para discutir, negociar e decidir.
Figura 65 - Diagrama de tomada de decisão.

Fonte: Tenório & Lopes, 2010.

O conhecimento é a etapa que representa a capacidade de identificar, contextos
ou cenários, situações que provocam o choque-cultural e requer do sujeito um
posicionamento, que pode ser de concordar ou interferir direta ou indiretamente na
situação. O conhecimento é um atributo para o exercício do sujeito autônomo, é fruto do
acúmulo de aprendizados, de experiências, de informações que ao longo do tempo
auxiliaram na formação de competências e habilidades.
A avaliação, criação do juizo de valor, é a etapa em que se verifica a necessidade
de tomar decisão, qual a decisão mais adequada a uma dada situação. Se na etapa do
conhecimento é possível reunir todas as informações presentes

em certo

contexto/cenário e criticá-los, cabe à avaliação mensurar o grau de signficâncias e
significados da decisão a ser tomada.
A atitude é o exercício pleno da autonomia. É a etapa em que ele concorda ou
interfere, direta ou indieramente, nas situações que lhe são postas, e utiliza para esse
fim, as competências e habilidades desenvolvidas ao longo da vida. Por isso, cada um
apresenta certas peculiaridades, atributos específicos de cada pessoa, ao resolver um
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problema, ao negociar uma solução, ao implementar uma solução e `recepcionar o
feedback da tomada de decisão
O estudo realizado demostrou que tomar decisões é uma ação comum do
estudante brasileiro no dia a dia na cidade francesa de Lyon, mas não é uma ação
simples, e muitas vezes se mostrou complexa, pois envolve questões culturais que
implicam no funcionamento das coisas e na lógica do comportamento das pessoas. Por
isso, incluimos para esse estudo, no modelo desenvolvido por Lopes & Tenório, mais
um item na etapa relacionada à identificação, a necessidade de se conehcer o ambiente
em que as relações ocorrem entre: a) Pessoas versus pessoas em um país estrangeiro, e
b) pessoas versus instituições estrangeiras. Como pode ser observado no Quadro 16.
Quadro 16 - Etapas da tomada de decisão.
Etapa

I

Ação

Conhecimento

II

Avaliação

III

Atitude

Resultado
- Caracterização do ambiente
- Levantamento das pessoas e instituições envolvidas
- Identificação dos problemas
- Das informações disponíveis
- Dos processos que antecedem a tomada de decisão
- Dos resultados da tomada de decisão
- Discussão e negociação
- Tomada de decisão
- Implementação da decisão

Fonte: Adaptado do diagrama desenvolvido por Lopes & Tenório, 2010.

Nos contextos e cenários que exigem interação entre pessoas, para um
estrangeiro tomar decisões, inserido em outra cultura, no caso dos estudantes brasileiros
em Lyon, França, depende da receptividade das pessoas e do grau de relacionamento
estabelecido com elas. Tanto a receptividade quanto o grau de relacionamento estão
lastreados por níveis de comunicação, há comunicação, por exemplo, que são mediadas
por símbolos e pela línguagem verbalizada onde as pessoas se entendem e são
entendidas, mas não estabelecem relações de socialização, Herbert Mead (1982).
Com relação a essa situação, Habermas (1989) sinaliza para a necessidade de
distinguir a línguagem como meio em que tem lugar o entendimento e a línguagem
como meio em que têm lugar a interação social e a socialização dos indivíduos. Se no
processo de adaptação, a interação simbólica é importante porque aproximas as pessoas
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no entorno de um conjunto de entendimentos comuns, a competência linguística é
necessária para o desenvolvimento do processo de integração entre as pessoas.
Nos contextos e cenários em que as relações são marcadas pela relação sujeito e
instituições, existe um imperativo que rege as posturas tanto do sujeito quanto da
instituição, o bom entendimento de ambas as partes depende do entendimento do papel
que cada um tem na relação. Na França, onde o Estado controla grande parte dos
serviços públicos, a burocracia é maior que em outros países, e a relação das pessoas
com as instituições para resolver problemas requer mais tempo.
Por exemplo, a matrícula na universidade é feita online, parece ser simples e
rápido, mas não é. Se não houver problemas, a matrícula leva, em média, três a cinco
dias para que o processo seja realizado com sucesso. Vejam o caso do autor dessa
pesquisa, que deu entrada na matrícula para o ano letivo de 2014/2015, no dia
21/09/2014. Foi dada ciência pela secretaria do pleito, no dia 22/09/2014. Nesse mesmo
dia, o pleito foi validado pelo diretor de tese (orientador) do aluno. A solictação foi
aprovada pelo colégio doutoral e pela Diretora do laboratório Icar no dia 26/09/2014. E
nesse mesmo dia, aceita pela instituição por meio da Escola Doutoral ED 485 EPIC da
Universidade Lyon 2.
Figura 66 - Matrícula para o ano letivo de 2014/2015 Université Lyon 2.
NOME DO ESTUDANTE
FOTO

Fonte: Siged, 2014.
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A ficha representada na Figura 66, anterior, apresenta apenas duas etapas das
três etapas de inscrição: a administrativa e a pedagógica. A etapa financeira ocorre
depois de concluída as duas etapas anteriores, e leva em consideração as especificidades
em que o aluno se enquadra. No caso do doutorado, ele atenderá a três possíveis
categorias: a) de aluno normal; b) de aluno em cotutela; e, c) aluno refugiado político.
No caso em questão, trata-se de aluno em cotutela.
A demanda de informações e conhecimento das rotinas exige do estudante
estrangeiro certo grau de adaptabilidade aos procedimentos adotados por instituições e
organizações. Para conhecer um pouco desse processo por meio de nossa amostra,
selecionamos algumas situações que os estudantes brasileiros em mobilidade acadêmica
na cidade de Lyon ao lidar com circustâncias e empresas públicas e privadas, no seu
dia-a-dia.

3.1.4.1.

Escala de grau de facilidade/dificuldade

As outras competências estão relacionadas a ações que levam a vencer barreiras
impostas por vários fatores, tais como: (I) desconhecimento de como funcionam os
equipamentos públicos, (II) de como funcionam os equipamentos privados, como se
(III) orientar para se chegar a um dado endereço, etc. São competências relacionadas
aos novos hábitos e costumes que o lugar requer do estrangeiro e que o estrangeiro
precisa desenvolver por questões relacionadas ao processo de integração e adaptação.
Para melhor conhecer esse processo, destacamos alguns fatos do cotidiano da
vida do brasileiro em mobilidade acadêmica internacional na cidade de Lyon, tanto no
espaço interno quanto no espaço externo à academia: identificar o grau de
facilidade/dificuldade de realização das práticas do dia a dia, assim como conhecer o
grau de adaptabilidade em relação aos hábitos e costumes do lugar.
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Tabela 29 - Grau de facilidade/dificuldade para lidar com questões bancárias.
RESPOSTAS

Abrir
uma
conta
bancária (%)

Fazer retiradas e
depósitos
de
dinheiro (%)

Usar o cartão de
crédito que trouxe
do Brasil (%)

Pagamento de
contas (%)

Não se aplica

30,77

2,56

30,77

25,64

Muito fácil

10,26

41,03

26,64

25,64

Fácil

25,64

30,77

30,77

23,08

23,08

15,38

5,13

17,95

Muito difícil por causa da
burocracia

10,25

2,56

0

7,69

Muito difícil mesmo com
auxilio de funcionários da
empresa:

0

7,7

7,69

0

100

100

101

100

Dificil por
burocracia

causa

TOTAL

da

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Observemos que nas questões práticas em que é necessária a relação do
estudante com a instituição bancária como abrir uma conta, sacar e depositar dinheiro,
uso do cartão de crédito e pagamento de contas, só em dois casos extremos que esses
serviços não foram realizados, mesmo com auxílio de um funcionário do banco. Na
entrevista tivemos a oportunidade de coletar maiores informações.
Diferente das agências bancárias no Brasil em que os depósitos em espécie são
colocados em um envelope e em seguida na máquina para processar o depósito, em
alguns bancos da França, como é o caso do Banque et Assurance LCL, os depósitos são
feitos em espécie e a máquina processa o depósito. Caso a cédula esteja mal colocada,
amassada ou por qualquer questão a máquina não a reconheça, a cédula será rejeitada. O
que nos chamou atenção foi que a própria funcionária do banco não correu o risco em
aceitar o depósito.
[...] precisava fazer um depósito em minha conta, o tempo passava e a
máquina contava o dinheiro e devolvia o dinheiro, nada da máquina
aceitar o dinheiro. Depois de uns 10 minutos, veio uma funcionária do
banco, trocamos de máquina, e nada [...] depois de várias tentativas, a
funcionária olhou para mim e disse: “desolé, madame” e foi embora
[...] o banco não aceitou o meu dinheiro. Achei aquilo um absurdo
[...]. Saí do banco e fui atrás de minha orientadora. No meio do
caminho resolvi entrar em outra agência e consegui na primeira
tentativa (ENTREVISTADA 23, 2013).

Diferente do Brasil, em que você faz o depósito colocando o dinheiro no
envelope cabendo à conferência a um funcionário do banco em um momento posterior.

220
No caso de Lyon, em que as agências bancárias funcionam com poucos funcionários, a
automação é autônoma e o sistema não questiona o seu funcionamento, cabendo ao
usuário buscar soluções. No caso da estudante brasileira (Entrevistada 23), ela resolveu
procurar outra agência antes de procurar seu orientador francês em busca de uma
solução:
[...] parece que essas coisas só acontecem comigo. Chego no
[aeroporto] Saint-Exupéry no domingo à noite e vou comprar o bilhete
do Rhônexpress para Lyon. [...] as máquinas rejeitaram o meu cartão
de crédito internacional. [...]fiquei desesperada. E agora? Como vou
para casa? [...] Não tinha ninguém para ajudar [...] só tinha 10 euros
na bolsa. [...] resolvi pegar o Rhônexpress assim mesmo. Lá,
felizmente, na maquininha do funcionário, funcionou. Naquele dia
resolvi abrir uma conta bancária em Lyon (ENTREVISTADA 23,
2013).
Figura 67 - Rhônexpress Saint Exúpery - Gare Part-Dieu Lyon.

Fonte: Fotógrafo Thomas PASCUAL, 2011.

Antes do fato anterior, a mesma estudante, chegando em Lyon, no domingo à
tarde de um evento em Portugal, não conseguiu comprar o bilhete de passagem do
aeroporto para a gare Part - Dieu em Lyon. A solução encontrada foi correr o risco de
ter problemas com os operadores do trem, pois tanto na França como na Alemanha e
Bélgica, ser pego no transporte público sem o bilhete de passagem cabe punição
pecuniária e, em caso de reincidência, é considerado caso de polícia.
Verificamos que, em muitos procedimentos, há um processo burocrático que cria
dificuldades para sua celeridade como é o caso, por exemplo: para abrir uma conta
bancária, 33,33% da amostra assinalaram que esse é um procedimento difícil ou muito
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difícil por causa das exigências bancárias que nem sempre o estudante brasileiro tem
como resolver imediatamente.
Até recentemente, os estudantes vinculados a Capes/PDSE eram obrigados a,
assim que chegassem ao país de destino, achar uma residência fixa (endereço fixo) e
abrir uma conta bancária para receberem as bolsas de estudo. Por sua vez, as agências
bancárias em Lyon exigiam, para abrir uma conta para o estudante estrangeiro, além da
residência fixa, tivessem o comprovante de renda. Nesse mesmo instante, os escritórios
imobiliários, para alugar um apartamento para estudante estrangeiro, exigiam desses
uma referência bancária de Lyon-Fr, criando uma situação de difícil solução para o
estudante, levando a muitos residirem com famílias, pagando mais caro e em ambientes
sem estrutura apropriada para estudo.
Além de que, para a contratação da maioria dos serviços (celular, canais
fechados de tv por assinatura, telefone, aluguel de casa, de carro, etc) é solicitado do
estudante o Relevé Identité Bancaire (RIB). Sem esse documento, o processo de
contratação não ocorre ou pode ficar mais caro, como é o caso da contratação de
serviços de celular, que o estudante sem comprovação da identidade bancária só poderá
contratar os serviços pré-pagos.
Outro fato que os estudantes computaram como burocrático ou muito
burocrático, correspondendo a 25,64% da amostra, foi o pagamento de contas. Eles
assinalam dois fatores: o primeiro relacionado à necessidade de se ter uma conta
bancária para o débito da mensalidade. E o segundo diz respeito à solicitação da
suspensão ou do encerramento do serviço anteriormente contratado, em que o estudante
tem que enviar uma correspondência para a prestadora de serviços, comunicando o
distrato e, ao mesmo tempo, enviar cópia dessa correspondência ao banco.
No entanto, para uma boa parte da amostra, 35,90%, foi fácil ou muito fácil abrir
uma conta bancária; para 71,08%, foi fácil ou muito fácil fazer retiradas ou fazer
depósitos em dinheiro; 57,41%, usar o cartão de crédito que levou do Brasil; 48,72,
fazer pagamento de contas de contratação de serviços. Atribuímos essa facilidade ao
acesso prévio dessas pessoas, a informações prestadas por outros estudantes brasileiros
ou suporte do grupo de pesquisas que o estudante participa.
Vimos situações em que o estudante brasileiro tem que interagir, tomar decisões
e procurar soluções para resolver problemas do seu dia a dia, relacionados ao consumo
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de serviços nos quais ocorre a triangulação “estudante versus prestador de serviços
versus instituição bancária”. São momentos em que lhe são solicitados o idioma, a
capacidade de tomar decisão e de ser proativo, como ocorre ao utilizar o transporte
público para locomover-se pelo espaço urbano.
Procurar endereços e usar o transporte público na cidade de Lyon têm em si
certo grau de facilidade/dificuldade, como apontado pela amostra. A partir das cinco
variáveis selecionadas: localização de endereços e residências; compra de tíquetes de
ônibus, metrô ou tramway; pegar um táxi; comprar passagens de TGV em uma gare; ou
alugar um carro. Construímos a Tabela 30 para apresentar o resultado do questionário
aplicado:
Tabela 30 - Facilidade/Dificuldade para lidar com endereços e meio de transportes.
Localização de
endereços e
referências
(%)

Compra de tíquetes
para andar de
ônibus, metrô ou
Tramway (%)

Pegar
um táxi
(%)

Compra de
passagens de
TGV na Gare
(%)

Aluguel
de carro
(%)

0

0

17,95

5,13

64,1

Muito fácil

30,77

38,46

17,95

20,51

7,7

Fácil

38,46

35,9

35,9

25,64

20,51

Dificil por causa
da burocracia

28,21

20,51

23,08

30,77

5,13

Muito difícil por
causa da
burocracia

2,56

5,13

5,12

17,95

2,56

Total

100

100

100

100

100

RESPOSTAS

Não se aplica

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

A maior dificuldade assinalada pela amostra, 48,72%, está relacionada à compra
de passagens de Trens de Grande Velocidade (TGV) numa gare. Na gare há duas
possibilidades para compra de passagens: ou se compra nos caixas eletrônicos onde se
pode usar um cartão de débito ou crédito de um banco europeu, ou no balcão de
atendimento, onde se pode saldara compra por meio de qualquer meio de pagamento,
inclusive com cartão de débito ou crédito de bancos, inclusive, de outros continentes.
Comprar nos caixas eletrônicos é mais rápido que comprar nos balcões de atendimento
onde se pode chegar a aguardar 1 hora para ser atendido, mas, o processo de
aprendizado para se operar o caixa eletrônico requer duas habilidades: compreender
uma língua entre as cinco disponibilizadas pelo equipamento, entre elas o espanhol,
inglês e o francês, ter uma conta bancária da Europa e saber responder uma série de
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informações que o equipamento vai solicitando à medida que se vai avançando no
processo de compra.
O segundo processo de difícil ou muito difícil solução assinalada pelos sujeitos
da amostra, 25,64%, é a compra de tíquetes para usar o metrô, o ônibus urbano ou o
tramway. O tíquete é o mesmo e pode ser utilizado por esses meios de transportes no
mesmo período, a depender do tipo de tíquete (validade de uma hora, de um dia, de um
fim de semana ou um mês), diferente do Brasil. Essas passagens podem ser compradas
com dinheiro, cartão de débito ou de crédito. Computamos essa dificuldade à falta de
compreensão de um dos cinco idiomas/línguagens que o equipamento reconhece para
dar sequência ao procedimento de venda dos tíquetes. Ou falta de compreensão das
questões que o equipamento coloca para o usuário em relação às etapas de operação:
solicitação do tíquete, tipo de tíquete, quantidade e forma de pagamento, se dispõe de
algum tipo de benefício de desconto que é dado para alguns tipos de usuários: família,
usuário habitual, por exemplo.
Em terceiro lugar, a amostra indicou o uso do táxi como meio de transporte
difícil ou muito difícil de lidar. Computamos essa dificuldade pela falta do domínio da
língua francesa ou inglesa. A frota de táxis de Lyon possibilita o recebimento pelos
serviços prestados em espécie, cartão de débito ou cartão de crédito internacional. Sem
a exigência de que a carta bancária seja local ou europeia.
No entanto, para uma boa parte da amostra, 69,23%, é fácil ou muito fácil se
locomover na cidade de Lyon. Além de a cidade ser muito bem sinalizada, em todos
pontos de ônibus, tramway e metrô encontramos mapas da cidade. Em todos os meios
de transporte tem um mapa indicando a trajetória daquele transporte e dos outros meios
de transporte. Pode-se baixar o aplicativo com o mapa da cidade e as principais rotas de
transportes. Lyon é uma cidade que se comunica muito bem com as pessoas. Não é
necessário que se domine a língua francesa para andar pelas ruas de Lyon; é necessário
que se saiba ler mapas e ter domínio espacial (ter sentido de direção: esquerda - direita,
norte – sul, por exemplo).
E, para uma parte significativa da amostra, 74,36%, é fácil ou muito fácil
comprar tíquetes para andar no metrô, ônibus ou tramway, e 46,15%, para comprar
passagens de TGV na gare. No momento em que se aprende a lidar com os
equipamentos para compra de serviços de transporte fica fácil e muito fácil caminhar

224
pelas ruas de Lyon, e em toda Europa. Nesses lugares, o serviço de "cobrador", que
temos ainda no Brasil e em alguns países da América Latina, não existe mais, por lá.
Nós atribuímos a praticidade desenvolvida pela amostra para lidar com as
questões de localização espacial e uso do transporte urbano ao aprendizado e
compreensão de como o espaço urbano está esquematizado (leitura de mapas) e o
aprendizado de como funciona o transporte público nesse espaço urbano e o que é
necessário para utilizá-lo.
[...] eu não vou mentir. Quando cheguei em Lyon tive dificuldades de
comprar o tíquete para pegar o tramway. [..] ia para a universidade
andando. Seguia o [rio] Rhône para não me perder [...] resolvi essa
dificuldade observando como as pessoas compravam os seus bilhetes
(ENTREVISTADA 23, 2013).
A primeira vez que andei de TGV foi numa viagem que fiz para Paris.
Comprei para o horário das 06h30. Fui no dia anterior e passei um
bom tempo observando as pessoas que iam viajar, [...] vi a multidão
que se aglomerava em frente ao painel aguardando a informação de
viagem. [...], o momento de compostar o bilhete e o que significava
cada informação que o bilhete trazia. [...] No dia da viagem, às 6h00
estava eu em frente ao painel com as informações da viagem. [...]
compostei meu bilhete [...] entrei com toda propriedade no trem
(ENTREVISTADA 23, 2013).

Uma ação que ajudou a muitos da amostra, no período em que não dominavam o
idioma, foi a observação,a observação de como as pessoas agiam em determinadas
circunstâncias e como reagiam em outras. O fato de observar o movimento da gare ou
pessoas que compravam passagens de transporte se constitui como uma maneira de
resolver questões práticas relacionadas ao acesso ao transporte público de pessoas que
não possuem a competência linguística necessária para perguntar, por exemplo, como
funciona, onde fica, como pode resolver esse problema.
O estudante, a todo tempo, é desafiado a tomar uma posição, a ter uma atitude, a
escolher entre as competências desenvolvidas antes de ir ao estrangeiro, e as
desenvolvidas no estrangeiro para lidar com as questões institucionais como as das
agências bancárias, de transportes e organização urbana e prestadoras de serviço.
Com relação ao consumo de serviços prestados na cidade de Lyon, existe certo
grau de facilidade/dificuldade para os estudantes, como apontado pela amostra. A partir
das quatro variáveis selecionadas: empresa de serviço de telefonia móvel, aluguel de
moradia, serviço de lavanderia ou fazer uma compra tarde da noite. Construímos a
Tabela 31 a qual apresenta o resultado do questionário aplicado.
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Tabela 31 - Grau de facilidade/dificuldade para contratação e uso de serviços (%).
Escolha
empresa
serviços
celular(%)

RESPOSTAS

da
de
de

Aluguel
de
moradia(%)

Serviços
de
lavanderia(%)

Compra
de
preservativos
tardeda noite(%)

Não se aplica

12,82

10,26

15,38

82,05

Muito fácil

15,38

15,38

23,08

5,13

Fácil

43,59

12,82

43,6

2,56

10,26

20,51

15,38

10,26

Muito difícil por causa
da burocracia

17,95

30,77

2,56

0

Muito difícil mesmo com
auxilio de funcionários
da universidade

0

10,26

100

100

Dificil por
burocracia

Total

causa

da

0
100

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Observamos na Tabela 31, anterior, que a contratação de serviços que apresenta
o maior grau de dificuldade para os estudantes, 61,54%, é a locação de residência
estudantil considerado como difícil, muito difícil e muito difícil mesmo com a
intervenção da instituição de ensino. Entre as possíveis causas, destacamos três
principais indicadores pelos sujeitos da amostra: a primeira está relacionada ao aumento
do fluxo de estudantes estrangeiros, a segunda relacionada à documentação (matrícula,
comprovação de renda, RIB, etc), a terceira relacionada à falta da competência
linguística.
A segunda dificuldade assinalada pela amostra está relacionada à contratação de
serviço de telefonia móvel, 28,21%, como difícil e muito difícil por causa da burocracia.
Nós passamos a compreender melhor essa dificuldade por meio da fala do entrevistando
13 (2013).
[...] no primeiro mês, me dirigi a uma loja de telefonia celular:
achamos que pegamos todas as informações do produto tanto na
língua francesa quanto na língua inglesa e acabamos por adquirir um
produto que nos custou muito caro e não nos atendeu
satisfatoriamente.
[...]
Foi
uma
aquisição
frustrante
(ENTREVISTADO 13, 2013).

Nesse primeiro trecho da fala do entrevistando, observamos que ele sentiu a
necessidade de ter um telefone portátil para se comunicar na França, procurou se munir
de todas as informações que pensou ser necessárias, tanto na língua francesa quanto na
língua inglesa, mas não foi o suficiente para adquirir um produto que satisfizesse a sua
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necessidade. O problema foi que ele assumiu um serviço para um período de um ano e
teve dificuldades para o distrato.
Então, recorri aos colegas do laboratório. O problema era tão sério que
não foi resolvido logo de primeira. Quem resolveu foi um advogado
brasileiro, que se dirigiu à loja, entrou em contato com a operadora e
cancelou o contrato. Mas todo esse processo durou cerca de 4 meses
para ser resolvido (ENTREVISTADO 13, 2013).

O problema é que ele assinou um contrato e não poderia alegar que foi
enganado. Os colegas franceses tentaram, mas o problema não era o idioma, a questão
era jurídica: ele contratou um serviço depois de ter concordado com as condições do
serviço; isto só foi resolvido com a intervenção de um advogado junto à operadora e
mediante o pagamento da multa de quebra de contrato. Como no Brasil, também na
França é necessário ter cuidados com o que se contrata. A competência requerida aqui
está relacionado ao conhecimento do serviço que está sendo contratado. Ele pensou ter
todas as informações do produto. Mas esqueceu o mais importante: perguntar a opinião
de um usuário conhecido. Nesses casos, a prudência é uma competência essencial.
No ambiente acadêmico, destacamos algumas situações para análise do grau de
facilidade/dificuldade de acesso. A primeira relaciona situações atreladas ao acesso a
serviço de secretaria como (I) matrícula; (II) acesso ao dossiê (vida acadêmica do
aluno); e, (III) informações sobre atividade acadêmica. Na Tabela 32, a seguir,
apresentamos o grau de facilidade e dificuldade encontrados por nossa amostra
relacionada ao acesso a serviços prestados pela secretaria acadêmica da Universidade.
Observamos que com realação a matrícula presencial, para 61,59% da amostra
foi difícil ou muito difícil. E que, para 10,3% da amostra, não foi possível, mesmo,
mesmo com ajuda de um funcionário da instituição. Atribuimos essa dificuldade e
impossibilidade ao fato de que há etapas da matricula que só são realizadas via online.
Atribuimos aos 15,33% que acharam fácil ou muito fácil as matrículas iniciadas via
online, que o estudante não conseguiu concluir e procurou a instituição para concluir
sua inscrição.
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Tabela 32 - Facilidade/Dificuldade para acesso a secretaria da Universidade.

RESPOSTAS

Acesso
matricula
presencial
(%)

a

Acesso
à
matricula
online (%)

Acesso a informações
sobre o seu dossiê na
secretaria acadêmica
(%)

Acesso às informações
sobre as atividades
acadêmicas
da
universidade (%)

Não se aplica

23,08

38,46

30,77

7,7

Muito fácil

5,13

7,7

7,69

20,5

Fácil

10,2

20,51

28,21

61,6

Difícil por causa da
burocracia

43,6

20,51

20,51

5,1

Muito difícil por causa
da burocracia

7,69

12,82

12,82

0

Muito difícil mesmo
com
auxilio
de
funcionários
da
universidade

10,3

0

0

5,1

Total

100

100

100

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Quanto à matricula online, 33,33% considereu difícil ou muito difícil por causa
da burocracia enquanto 28,28% considerou fácil ou muito fácil. Atribuímos esse
percentual ao fato de ser a matrícula um procedimento processual e que envolve 3
etapas distintas: A etapa administrativa, a etapa pedagógica e a etapa financeira. A etapa
administrativa e pedagógica envolve o estudante que solicita, do orientador que ratifica
o pedido, o laboratório que concorda e a instituição que autoriza. Só depois de
autorizada a matrícula é que o estudante poderá fazer o pagamento da anualidade e
considerado matriculado.
Um outro fato a se distacar na tabela 39, é o acesso as informações sobre as
atividades acadêmicas da universidade. 82,10% da amostra, sinalizam que é fácil ou
muito fácil saber das programações e atividades desenvolvidas pelas instituições de
Ensino Superior. Tributamos essa facilidade no acesso a informações a dois motivos
interligados:
O primeiro motivo, porque todas as informações relacionadas a eventos e
compromisso coletivos são divulgados em murais, folhetos e cartazes. Por isso, para que
a informação alcance o seu objetivo e finalidade, todo o processo de divulgação coletiva
é feita com bastante antecedência. Ou seja, as atividades são programadas com
antecedência e levam em consideração o tempo de divulgação.
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O segundo motivo, porque todos os alunos, professores, pesquisadores e técnicos
estão

vinculados

a

uma

rede

em

que

todas

as

informações

circulam

indiscriminadamente, tanto pelo email institucional, pois todos recebem um email ao
ingressar na instituição quanto pelo o email pessoal.
O segundo relaciona situações atreladas ao acesso a espaços acadêmicos como
(I) Acesso a livros, (II) Acesso à reserva de sala na biblioteca para grupo de estudo e
(III) Acesso aos computadores para pesquisa na biblioteca.
Apontamos ainda pouco, para a importância do email institucional como meio
de comunicação e divulgação das atividades desenvolvidas pela universidade,
laboratórios, escola doutorais e grupos de pesquisas. Além de instrumento para veicular
informaçõe sobre eventos, o email institucional possibilita o acesso a um número de
serviços exclusivos para os seus membros. Por exemplo, o acesso ao webétu que dá
acesso à biblioteca digital.
A Figura 68, a seguir, ilustra o site da biblioteca digital da Université Lyon 2.
Figura 68- Acesso a biblioteca digital

Fonte: webétu Université Lyon 2. 2013.
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A biblioteca digital é composta por livros, revistas, jornais e artigos científicos
que estão disponíveis a todos os estudantes regularmente matriculados e pesquisadores.
Além de acesso a biblioteca digital, o email institucional é porta, também, de entrada
para vários cursos a distância são promovidos pela instituição, ao longo do ano.
A Tabela 33, a seguir, mostra os serviços que são oferecidos pelas bibliotecas no
ãmbito das universidades em Lyon. Importante salientar que o aluno de uma
universidade tem acesso não só à biblioteca da instituição em que está matriculado, mas
às de todas as universidadades públicas da cidade.
Tabela 33 - Grau de facilidade/dificuldade para acesso à biblioteca.
Acesso a livros
emprestados na
biblioteca (%)

Acesso à reserva de sala na
biblioteca para grupo de
estudo (%)

Acesso aos computadores
para pesquisa na biblioteca
(%)

Não se aplica

15,38

48,72

20,51

Muito fácil

33,33

20,52

33,33

Fácil

41,03

15,38

38,46

Difícil por causa
da burocracia

10,26

15,38

7,7

100

100

100

RESPOSTAS

Total

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Com relação ao acesso à biblioteca física e aos serviços a ela agregado como
sala de estudo e computadores para atividades de pesquisa, a nossa amostra sinalizou
para o seguinte: 74,36%, considerou fácil ou muito fácil a acesso a biblioteca, a livros
para empréstimos. Atribuímos a esse percentual a estrutura criada pelas universidades
para atender às necessidades dos alunos.
Se por um lado, os professores se apoiam didaticamente na formação autônoma
do aluno (como veremos mais adiante), por outro lado, o estado cria condições
necessárias para a formação acadêmica desse aluno autônomo. A biblioteca, na França,
é uma das instituições provedora dessas condições. O aluno pode tanto estudar na
biblioteca, como pode levar para casa os livros que necessitar, podendo pegar, em cada
biblioteca, até 10 livros, com excessão da biblioteca Denis Diderot onde o aluno de pósgraduação pode levar para casa até 20 livros, permancendo com ele por um prazo de 30
dias podendo ser renovado por mais um período igual.
Um outro serviço prestado e apontado pela amostra, 71,79%, como de acesso
fácil ou muito fácil é o uso dos computadores disponibilizados pedas bibliotecas para

230
uso dos alunos que não dispõe de um computador portátil ou não querem levar para a
biblioteca. Além de ser excelentes equipamentos, permitem o acesso a biblioteca digital
disponibilizados pelo sistema.
O estudo em grupo só alcança 51,28% da amostra, visto que 48,72% é composto
por estudantes que estudam sozinhos. dos estudantes que estudam em grupo 69,95%
utilizam os espaços existentes para esse fim nas bibliotecas de Lyon. Na Biblioteca
Universitária de Chevreul, por exemplo, é necessário agendar com antecedência os
espaços para estudar em grupo. O agendamento antecipado é requerido em todas as
bibliotecas.
A terceira relaciona situações atreladas ao acesso a pessoas que desenvolvem
atividades-chave na formação acadêmica do estudantes brasileiros na cidade de Lyon
como (I) Acesso à assessoria internacional; (II) Acesso aos professores da instituição; e,
(III) Acesso ao orientador de tese. A amostra se posicionou diante essas questões como
assinalado na Tabela 34, a seguir.
Tabela 34 - Grau de facilidade/dificuldade para acesso a pessoas - chave.
Acesso à assessoria
internacional (%)

Acesso aos professores
da instituição (%)

Acesso ao seu
orientador de tese (%)

Não se aplica

48,72

25,64

25,64

Muito fácil

17,95

5,12

41,03

Fácil

20,51

46,16

23,08

Difícil por causa da
burocracia

12,82

23,08

10,25

100

100

100

RESPOSTAS

Total

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Como pode ser observado, 51,28% da amostra considerou fácil e muito fácil ter
acesso aos professores da instituição e 64,83% considerou fácil e muito fácil o acesso ao
diretor de tese, ou como chamamos no Brasil de professor orientador. Esses dois
indicadores por sua vez, não representam que haja um trabalho didático pedagógico
voltado para a construção do conhecimento de forma coletiva, nem que os encontros
com os professores de orientação representem, de fato, orientação do trabalho de
pesquisa.
Esses encontros podem representar que tanto o professor quanto a estudante
frequentam os mesmo espaços acadêmicos quando não estão em sala de aula no
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exercício da relação ensino versus aprendizagem. O comum é o distanciamento entre o
aluno e o professor. A Entrevistada 20, por exemplo, é admirada pelos colegas franceses
porque ela interfere e questiona o professor orientador quando está com dúvidas e
precisa de auxílio.
[...] O professor aqui não é aquela pessoa que “tá” perto de você
conversa, que vem ai, toma um cafezinho, por exemplo. O lugar deles
aqui é muito bem demarcado. O pessoal daqui ... Os estudantes
franceses estranham, por exemplo, quando abordo ele: professor, eu li
o livro que o senhor me recomendou, mas eu tenho uma questão que
gostaria de discutir. - Olha tá bom. O pessoal daqui fica admirado. Eu
os incentivo a fazerem a mesma coisa, mas eles não têm coragem
(ENTREVISTADA 20, 2013).

Com relação ao processo coletivo de construção do conhecimento, em que o
professor faz o papel de mediador. Consideramos que as relações didático-pedagógicas,
no Brasil, são mais avançadas do que na França, em especial, na cidade de Lyon em que
a nossa amostra teve a oportunidade de confrontar essas duas realidades. Embora
estejamos falando de uma sociedade que tem produzido, historicamente, os icones do
processo de transformação do pensamento educativo, nas mais variadas áreas.
No Brasil, principalmente, pós Paulo Freire que caracterizou a educação
tradicional como reproducionista, bancária e opressora, e colabrou com o movimento
em pról de uma pedagogia libertadora, em que todos contribuem para a construção
coletivo do conhecimento (FREIRE, 2005) tem se mostrado, na opinião de alguns
sujeitos de nossa amostra, mais eficente na relação ensino-aprendizagem.
E com relação a orientação do trabalho científico, a entrevistada completa
Eu vim aqui com o projeto de escrever um capítulo de minha tese, o
capítulo pedido na minha qualificação e esse capítulo tinha tudo a ver
com o tipo de pesquisa de meu orientador aqui em Lyon. Minha
orientadora disse: vamos ver se acertamos sua ida. Você vai a Lyon e
fecha esse capítulo com ele lá. Só que aqui ele não fecha nada, é
sempre envolvido com muitas discussões e projetos.
(ENTREVISTADA 20, 2013).

Os professores de referência em todo o mundo estão todos sempre muito
ocupados. Eles contam com a autonomia, independência e desenvoltura de seus
orientandos para desenvolverem suas pesquisas e ao mesmo tempo com disponibilidade
para auxiliá-los nos projetos que estão envolvidos.A doutoranda foi feliz, pois lhe
faltava apenas um capítulo para concluir sua tese e era portadora da autonomia esperada
pelo seu orientador.
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Outro aspecto a ser observado é o acesso ao departamento de relações
internacionais. 38,46% da amostra, considerou o acesso fácil e muito fácil. Nas
universidades francesas esse departamento tem um papel muito importante no processo
de internacionalização da Educação Superior. Esse departamento assessora a
administração das universidades, as escolas doutorais, as faculdades e institutos nos
processos de seleção e acompanhamento dos estudantes que partem em mobilidade.
Além de coordenar todo o processo de motivação e divulgação das políticas
institucionais de mobilidade.
Todo ano, no mês de outubro as universidades francesas promovem les journées
de la mobilité internacionale. E o objetivo é divulgar e promover a mobilidade para
vários continentes. Os alunos estrangeiros são convidados para falar de suas instituições
e países, e os alunos que retornaram falam de suas experiências. Em cada continente
existe um professor responsável por orientar os alunos que desejam participar do
programa e viajar para um país daquele continente.
Para finalizarmos nossas analises do grau de facilidade/dificuldade no acesso a
alimentação nas instituições de Ensino Superior, a Tabela 35 apresenta as impressões
vividas pelos sujeitos da pesquisa da mostra em relação ao acesso a cantinas e
refeitórios nas universidades de Lyon.
Tabela 35 - Grau de facilidade/dificuldade de acesso a cantinas e restaurantes.
RESPOSTAS

Acesso ao restaurante universitário
(%)

Acesso às cantinas
(%)

Não se aplica

10,26

20,51

Muito fácil

33,33

33,33

Fácil

43,59

35,9

Dificil por causa da burocracia

7,69

10,26

Muito difícil por causa da burocracia

5,13

0

Total

100

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

O estudante para ter acesso a vários serviços, inclusive os que são subsidiados
pelo governo, como alimentação, é necessário que tenha o registro e faça a carte
universitaire multi-services. É uma carteira de estudante, mas é também um cartão de
débito que o estudante pode carregar de crédito nos bancos autorizados ou nas
universidades.
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Figura 69 - Porta do Restaurante da ENS.

Fonte: Pesquisa de campo

Com essa carteira o estudante tem acesso a cantinas, refeitórios universitários,
repografia, estacionamento, além de pegar livros em bibliotecas e outros serviços. Cerca
de 76,92% de nossa amostra achou fácil e muito fácil ter acesso ao refeitório das
universidades enquanto 69,23% achou fácil ou muito fácil o acesso as cantinas. A
carteira multi-uso viabiliza o acesso aos serviços informatizados, onde não há pessoas
para produzir o serviço e o uso da máquina é feita mediante aluguel de uso. Por
exemplo, serviço de plotagem, as informações estão disponíveis próximo ao
equipamento, o aluno passa o cartão o valor da plotagem é debitado, o estudante opera o
equipamento que produz o banner.
No entanto, o acesso a esses serviços exigem do consumidor, da pessoa que
precisa do serviço, a competência necessária para entender o que está escrito, de
interagir com as pessoas que auxiliam na orientação de como as coisas funcionam, no
exercício da autonomia que conduz o estudante aonde ele deseja ir e como ele pretende
chegar.

3.1.4.2.

Escala adaptado/não adaptado

Para abordar a escala que trata do grau de adaptação ou não adaptação
selecionamos 11 situações para conhecermos o processo de adaptação da amostra (não
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adaptado/adaptado) em relação às rotinas acadêmicas e em relação ao clima e
funcionamento das organizações fora da academia. Na academia: Didática dos
professores, currículo das disciplinas, sistema de avaliação, horário das aulas, atividades
extra-classe. Fora da academia: aos meios de transportes, as normas de trânsito, a
circulação a pé nas vias públicas, aos horários de funcionamento das repartições
públicas, ao clima e a modo de ser do francês de Lyon.
A escala está dividida em cinco graus: Não estou adaptado, adaptação muito
lenta, adaptação lenta, adaptação rápida, adaptação muito rápida.
Não estou adaptado é o grau em que o estudante ainda se encontra na etapa do
choque-cultural. Ele não entende e não se dispõe a entender a lógica de funcionamento
da instituição/organização da outra cultura. É muito comum nessa etapa as queixas,as
críticas, a super-valorização dos aspectos relacionados a própria cultura. A falta da
competência linguística e da interação são os maiores responsáveis por esse grau.
A adaptação muito lenta é o grau em que o estudante começa a aceitar que a
cultura estrangeira apresenta caracterísiticas diferentes da sua cultura e essas
caracterísricas precisam ser aprendidas, assimiladas, pois são responsáveis pelas rotinas
de funcionamento das pessoas e instituições/organizações, mas as divergências culturais
tornam o processo de adaptaçãomuito lento.
Adaptação lenta é o grau em que o estudante ainda apresenta alguma
resistência a lógica de funcionamento das instituições/organizações e a respostas que as
pessoas dão às questões relacionadas às rotinas do dia-a-dia. Mas aos poucos, com o
passar do tempo, esses pontos divergentes vão sendo assimilados e a lógica
compreendida.
Adaptação rápida é o grau em que o estudante observa, absorve e entende o
mecanismo de funcionamento das istituições/organizações e o motivo pelos quais as
pessoas se comportam de tal maneira para resolver ou responder questões relacionadas
às rotinas do seu dia-a-dia.
Adaptação muito rápdarepresenta o grau em que o estudante não teve nenhum
impercílio no entendimento do funcionamento das instituições/organizações e a forma
como às pessoas se comportam no exercício de suas rotinas diárias. Isso ocorre quando
há similaridade entre culturas em que o funcionamento das instituições/organizações, e
o modo das pessoas agirem/reagirem nas questões práticas do dia a dia ésemelhante.
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Com relação a nossa amostra no ambiente acadêmico, a escala (não
adaptado/adaptado) apresentou características que podem ser verificadas na Tabela 36, a
seguir:
Tabela 36 - Grau de adaptação ao ambiente acadêmico.
Didática dos
professores
(%)

Currículo das
disciplinas
(%)

Sistema
de
avaliação
(%)

Atividades
desenvolvidas
pelo grupo de
pesquisa(%)

Rotinas
acadêmicas:
horários,
atividades extraclasse e etc (%)

10,26

0

10,26

7,7

0

0

7,69

10,26

0

0

Adaptação lenta

35,9

53,85

33,33

30,77

20,51

Adaptação rápida

48,72

28,2

30,77

56,41

69,23

5,12

10,26

15,38

5,12

10,26

100

100

100

100

100

RESPOSTAS

Não estou adaptado
Adaptação muito lenta

Adaptação
rápida

muito

Total

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Observe que apenas de 7,7% a 10,26% da amostra, demostrou que ainda sofre os
efeitos do choque-cultural, faltando-lhes compreensão em relação a didática dos
professores e ao sistema de avaliação. Diferente do Brasil que a escala de notas varia de
0 a 10. Na França, a escala viaria de 0 a 20. A didática do professor conta com a
formação escolar autônoma do estudante. Ou seja, o sucesso do aluno depende quase
que exclusivamente de sua dedicação ao estudo. O professor explica, orienta e aponta os
possíveis caminhos da aprendizagem nas referências. O aluno faz o percurso do
aprendizado sozinho. São raras as interferências dos alunos em sala de aula para
solicitar uma nova explicação, e mais rara ainda a participação efetiva em algum debate.
Vejamos o que a pesquisada presenciou em sala de aula:
Fui a um seminário sobre Foucault, em Paris, ministrado por uma
professora que havia sido sua orientanda no doutorado. Ninguém dizia
uma palavra, só se houvia a voz da professora e o som das folhas de
caderno dos alunos. Em dado momento, um estudante estrasngeiro
resolveu interferir falando do que ele estava entendendo e do que ele
discordava. A professora se limitou a responder ao estudante: “Não
estou interessada em saber o que você pensa, concorda ou discorda.
Balançou os ombros e continuou sua fala" (ENTREVISTADA 23,
2013).

A entrevistada 19, a seguir, narra um pouco de sua experiência enquanto aluna
de uma instituição de Ensino Superior no nordeste brasileiro e na universidade que
estuda em Lyon.
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[...] Outra coisa também é a relação professor-aluno. Aqui é muito
diferente. [...] Eu estudei em uma universidade particular, numa
universidade confessional a FAFIRE10. [...] Aqui o professor fala, a
gente não tem o debate em sala de aula, não dialoga com o professor
prá falar as idéias da gente, para tirar uma dúvida a gente fica no
sufoco. É muito diferente. Eu vim de uma realidade muito diferente,
estudava à tarde em uma turma pequena, sentávamos em roda, o
professor na roda com a gente e era bastante diferente
(ENTREVISTADA 19, 2013).

Ao entendermos didática como o meio utilizado pelo professor para alcançar o
aprendizado dos alunos (técnicas e métodos), a escola francesa se sustenta na autonomia
acadêmica dos alunos. Eles, com base nas orientações ministradas pelo professor,
povoam as bibliotecas e os laboratórios em busca de respostas às indagações e
esclarecimentos para às dúvidas.
Mesmo havendo essa dificuldade assinalada pela entrevistanda, 48,72% da
amostra indicou que houve uma assimilação rápida a esse processo.
Um 1/3 da amostra sinalizou para adaptação lenta em relação à didática dos
professores 35,9%, currículo das disciplinas 53,85%, sistema de avaliação 33,33%, e
adaptação rápida para as atividades desenvolvidas no grupo de pesquisas e rotinas
acadêmicas (horários, atividades extra-classes etc). Menos de 15,39% assinalaram
assimilação muito rápida.
Verificamos essa escala também no ambiente fora da academia como: o uso dos
transportes públicos, as regras de trânsito, o horário de funcionamento das repartições
públicas, a circulação a pé pelas ruas de Lyon, o modo de ser dos franceses e ao clima
da região. As respostas podem ser observadas na Tabela 37, a seguir:

10

Faculdade Frassinetti do Recife.
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Tabela37 - Grau de adaptação ao ambiente não acadêmico II.
RESPOSTAS

Aos
meios
transporte(%)

de As
normas
trânsito(%)

de A circulação a pé nas vias
pública(%)

Não estou adaptado

0

7,7

0

Adaptação muito lenta

0

0

7,69

Adaptação lenta

5,13

15,38

17,95

Adaptação rápida

46,15

61,54

51,28

48,72

15,38

23,08

100

100

100

Adaptação
rápida
Total

muito

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

A circulação pelas ruas de Lyon é feita, como em qualquer outro lugar do
mundo, por meio dos transportes públicos, de automóvel particular ou bicicleta, patinete
ou a pé. Selecionamos os mais usais que são os transportes públicos, o automóvel de
uso particular ou apé. Observamos que houve uma adaptação rápida desses meios de
transportes pela cidade. Destacando as regras de trânsito com 61,54%. Tributamos esse
quantitativo a semelhança com as regras de trânsito brasileira, mas há necessidade de
compreensão de algumas placas informativas que são diferentes das nossas. A Figura
70, a seguir, ilustra algumas diferenças.
Figura 70 - Sinais de trânsito na França.

Fonte: Code de la route (2000).

Outro destaque é a adaptação rápida de 46,15% ou muito muito rápida de
48,72% da amostra quanto ao uso dos trasnportes públicos. Com relação a essa questão,
chegamos a conclusão de que mesmo que o estudante ainda não tenha desenvolvido a
competência linguística necessária para se comunicar oralmente com outras pessoas do
lugar, as opções de transporte públicos associada a organização do espaço urbano e a
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comunicação visual de qualidade (mapas, letreiros e sinalizações) viabiliza qualquer
estrangeiro a se locomover sem precisar pedir informações.
O mais interessante na análise da amostra, é o comportamento dela diante do
tamanho da oferta dos meios de transportes que a cidade oferece. A estrutura urbana
possibilita o uso de todos os meios de transportes. São vias exclusivas para bicicletas
que circulam próximas aos outros tipos de veículos. É possível ir para o trabalho ou
faculdade de patinete, os passeios são largos e sem buracos possibilitam esse tipo de
transporte. O que se percebe é que a cidade privilegia o bem-estar do ser humano.
A frota de transportes públicos é composta por ônibus normais, ônibus elétricos,
metrô e tramway. São quatro linhas de metrô (MA, MB, MC, MD), cinco linhas de
tramway (T1,T2, T3, T4, T5), três linhas de trolleybus (C), ônibus elétricos, mais de
130 linha de ônibus(P.R) e duas linhas de funiculaire(FI, F2). Além do "Rhônexpress"
que liga Lyon ao aeroporto Saint-Exupéry.
Figura 71 - Mapa das linhas e modelos de Transportes em Lyon-França.

Fonte: Sitio do TCL, 2013.
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Além da oferta dessas modalidades de trasnporte, a prefeitura de Lyon
disponibiliza uma fronta de 4 mil bicicletas para aluguel (é gratuíto aprimeira hora de
uso) e faz parte do programa para redução da produção de dióxido de carbono(Co) na
cidade. Os pontos ficam espalhados por toda a cidade e as bicicletas alugadas podem ser
entregues em qualquer ponto. A Figura 74, a seguir, mostra o ponto de bicicletas que
fica na Vieux-Lyon, entre a catedral de Saint Jean e a estação de Metrô.
Figura 72- Aluguel de Vellô próximo à Catedral de Saint Jean e do Metrô na Vieux-Lyon.

Fonte: Acessado 29 ago. 201411.

Além do aluguel de bicicletas, o projeto contempla o aluguel de automóveis que
usam energia limpa, colaborando dessa forma, com a redução de produção dedióxido de
carbono.

11

Disponível
em
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Velo%27v__Vieux_Lyon_Cath%C3%A9drale_Saint_Jean.JPG
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Figura 73 - Aluguel de carros elétricos em Lyon-Fr.

Fonte: Grand Lyon Magazine (2013)12.

Outro aspecto do dia a dia do estudante estrangeiro na cidade de Lyon que
requer adaptação é o clima, o horário de funcionamento dos órgãos públicos e o modo
de ser das pessoas de lá. Em Lyon as estações do ano são bem definidas. No verão a
temperatura pode chega a 45º C, no inverno a temperatura pode chega a -12º C. O
funcionamento dos ógãos públicos vão variar de acordo os serviços prestados. E as
pessoas se comportam conforme a cultura do lugar. A Tabela 38, a seguir, apresenta o
grau de adaptação da amostra em relação a essas questões. A adaptação rápida e muito
rápida aos horários de funcionamento das repartições públicas representou 51,29%
enquanto a adptação lenta representou 20,51%. Apenas 15,38% da amostra ainda não
está adaptada.
Quanto a adaptação ao clima, 35,90% de nossa amostra teve uma adaptação
lenta ou muito lenta, contra 46,15% que tiveram uma adaptação rápida ou muito rápida.
Apenas 17,95% da amostra ainda não está adaptada. E, quanto ao modo de ser do
francês da cidade francesa de Lyon verificamos que 48,72% da amostra passou por uma
adaptação rápida ou muito rápida, enquanto 35,9% passou por uma adaptação lenta.
Apenas 15,38% da amostra ainda não se adaptou ao jeito de ser do francês.

12 http://www.magazine.grandlyon.com/2013/10/03/bluely-la-voiture-electrique-a-tester-samedi-5-octobre/
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Tabela 38 - Grau de adaptação ao ambiente não acadêmico I.
Aos horários de funcionamento das
repartições publicas(%)

Ao modo (ao jeito) de ser do
francês de Lyon(%)

Ao
clima
(%)

Não estou adaptado

15,38

15,38

17,95

Adaptação muito lenta

12,82

0

10,26

Adaptação lenta

20,51

35,9

25,64

Adaptação rápida

41,03

46,16

38,46

Adaptação muito
rápida

10,26

2,56

7,69

100

100

100

RESPOSTAS

Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Destacamos falas em relação ao comportamento dos franceses que coletamos em
nossa entrevista e reproduzimos na sequêmcia. A primeira fala é de uma estudante, cujo
pai é francês e mãe brasileira, ela esta em Lyon fazendo o mestrado em educação.Ela
mostra firmeza e autonomia em relaçãoà tomada de decisões no exercício das atividades
práticas do dia a dia como usar o transporte público e desenvolver as atividades
acadêmicas.
Já tinha uma idéia do funcionamento do transporte daqui. Compra de
tíquete e como funciona. O que mais me estranhou e o que mais sinto
falta aqui na França, por mais incrível que pareça, é o abraço. Como
sinto falta de um abraço. Eu sinto muita falta do abraço. Não tenho
dificuldade de comprar nada, andar de TGV, fazer conexão em outra
cidade, mas o abraço sinto muita falta. Os dois beijinhos são
automáticos, mas não é a mesma coisa. E no Brasil somos
acostumados a abraçar amigos e colegas, tocar, pegar no outro. Esse
foi o grande impacto que senti. Uma coisa é saber que é assim, mas
vivenciar é diferente (ENTREVISTADA 19, 2013).

O sinal da crise cultural que se manifesta em cada pessoa de forma e por motivos
diferentes, surgiu com a ausência do abraço e tudo o que ele pode representar como
calor humano, apoio e presença amiga. Para a entrevistada, o abraço é uma expressão de
carinho, amor, afeto e amizade. O curioso é que essa expressão não é tão presente na
cultura francesa quanto o é na cultura brasileira, em especial na região nordeste, e ela
aprendeu isso em casa, em sua relação com o pai.
[...] meu pai é o estereótipo do francês resmungão. Meu pai é muito
carinhoso, mas ele não tem o costume de abraçar as pessoas. Para
abraçar ele é todo desengonçado, ele não sabe abraçar. Mesmo
estando no Brasil há quarenta anos. Ele não tem a lógica do abraço, é
cultural dele. Mas isso não quer dizer que ele não seja afetivo, só que
é estranho (ENTREVISTADA 19, 2013).
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Duas questões interessantes podem ser destacadas nessa fala. Primeiro é que na
visão da filha, mesmo o pai vivendo há quarenta anos no Brasil, ele ainda guarda
semelhanças do francês "resmungão". É que mesmo depois de tanto tempo, não havia
assimilado o sentido afetivo do abraço como símbolo de afeição, amizade, carinho entre
outros significados. Mas, segundo sua fala, isso não quer dizer que ele não seja afetivo.
Ela aprendeu, com o passar do tempo, que há outras formas de mostrar afetividade que
não seja demostrado apenas pelo abraço. E esse aprendizado é resultante da
convivência, da observação e da intreração.
Cada estrangeiro, em qualquer parte do mundo, que passa pelas fases da curva U
(encantamento, crise, recuperação e adaptação) e desenvolve o processo de aculturação,
não quer dizer que assimilará e reproduzirá 100% da cultura e do modo de ser das
pessoas do país em que agora reside. Veja que ela apresenta um outro exemplo, o da
irmã que reside na França há 4 anos e que o processo de aculturação, em se tratando das
questões afetivas relacionadas simbolicamente pelo abraço já se modificou:
A gente sabe que aqui é assim e com o passar do tempo acabamos
perdendo um pouco disso. Minha irmã está aqui há quatro anos.
Quando nós nos encontramos ela vem e me dá dois beijinhos. E eu a
puxo e digo "venha cá" e abraço. Na lógica dela, ela já se acostumou e
só dá os dois beijinhos. A gente acaba se aculturando e perdendo essa
expressão de carinho (ENTREVISTADA 19, 2013).

O mais interessante é o conflito que se estabelece entre o saber que é assim e ter
que conviver em um lugar em que as relações são assim. O choque cultural é permeado
por essas questões contraditórias em que você aprende "teoricamente" que um dado
povo em dada realidade e em dada circustância, apresenta determinadas características e
que elas, quando vivenciadas, ainda causam um certo impacto. Uma forma das pessoas
se sentirem parte da comunidade é repetir os gestos e rituais do grupo. Com a repetição
vem o hábito. Se os dois beijinhos não simbolizavam toda a expressão de alegria, de
afeto e carinho, pelo menos, comunicavam, ao estilo francês, a alegria de ver a irmã
recém-chegada do Brasil.
Entre as duas citações, podemos destacar o termo - lógica - utilizado para os dois
sujeitos. Para o pai que está no Brasil há 40 anos e ainda não desenvolveu a lógica do
abraço, e da irmã que está na França e já incorporou a lógica dos dois beijinhos para
substituir o abraço:
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(I) [...] Ele não tem a lógica do abraço, é cultural dele.
(II) Na lógica dela, ela já se acostumou e só dá os dois beijinhos[...]
(ENTREVISTADA 19, 2013).

O importante na fala da entrevistada é perceber que ela considera o gesto em si
como algo incorporado a lógica, a forma de ser, de proceder, de agir do outro. Essa
compreensão é uma das formas que marcam o processo de recuperação dos efeitos
causados pela crise cultural. A entrevistada chegou a essa conclusão no momento em
considerou as relações a partir da ótica do pai, das questões culturais do pai, e do modo
de ser dele. Mas a fala mostra a impregnação do regionalismo e da cultura local quando
considera o pai como "o protótipo do francês resmungão" ou um " desengonçado" ao
abraçar uma pessoa.
A segunda fala é de um entrevistado que reside em Lyon há 1 ano e três meses.
Para ele o francês é muito sincero e reservado e Antoine de Saint-Exupéry (1900) foi
muito feliz em mostrar que o elo afetivo das pessoas está baseado nas conquistas.
Para compreender o jeitão do francês de Lyon é preciso ler o Pequeno
Principe. Ou o camarada é conquistado e você passa a ter um sentido
para ele, ou você é apenas mais uma pessoa no corpo social. Tu me
entendes? Ele é educado, cortês, ético, respeitador e aparenta ser
'bonzinho'. Mas, não o contrarie, pois ele vai te ignorar
(ENTREVISTADO 17, 2013).

O processo de desenvolvimento das competências interculturais passa pela
compreensão da forma de ser do outro. Talvez o francês Saint-Exupéry nascido na
cidade de Lyon (1900 - 1944) estivesse expressando um sentimento cultural, vivido,
aprendido e incorporado em suas relações de amizade ao escreever que "[...] todos os
homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me
cativas, minha vida será como que cheia de sol. [...] A gente só conhece bem as coisas
que cativou." (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p.73).
Essa frase mostra o quanto o francês é criterioso no que diz respeito à construção
de seu rol de amizades, que é diferente do rol de pessoas que convivem no ambiente de
estudo, de trabalho e no dia a dia. É como um processo seletivo em que as
características de cada um, o sentimento de empatia e o processo da conquista se
estabelecem. As relações de amizades são tão fortes quanto as relações familiares, às
vezes mais significativas.
O entrevistado conclui que
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Não posso construir um conceito do francês a partir das minhas
histórias de vida, das relações que construi ao longo da vida. Em meu
contexto, as pessoas têm um comportamento "socialmente" aceito,
mas quem diz isso é a cultura do lugar onde nasci. A minha adaptação
ao seu jeito de ser, veio acompanhada pelo respeito ao lugar, pelo
respeito à pessoa e em consequência a sua forma de ser. Foi uma
adaptação muito rápida, pois levei em consideração o contexto deles e
não o meu (ENTREVISTADO 17, 2013).

O capital intercultural formado pelo aprendizado da língua, pelo entendimento
da lógica de funcionamento das organizações/instituições e pessoas, associado ao grau
de maturidade e a concepção de mundo que norteia as relações estabelecidas pelo
estudante brasileiro na cidade francesa de Lyon, nos ambientes acadêmicos e não
acadêmicos, principalmente,aquelas relações que podem ser continuadas após o retorno
do estudante ao seu país natal, são os principais determinantes de sucesso da política de
mobilidade brasileira.

3.2.

Grau de facilidade/dificuldade e o grau de adaptabilidade - verificados por
meio do uso do CHIC

Com o intuito de aprofundar a análise dos dados construídos pela amostra, aqui
apresentada, utilizamos a Análise Estatística Implicativa (ASI). Para estabelecer as
implicações ou quase-implicações entre as variáveis consideradas. Lançaremos mão do
CHIC e suas formas de apresentação por meio da árvore de similaridade, grafo
implicativo e árvore de coesão. Esse software foi utilizado para realizar o cálculo dos
índices de similaridade, coesão e implicação ente as variáveis, calculando a tipicalidade
e contribuição dos indivíduos e/ou variáveis suplementares à classificação das variáveis.
Vemos na árvore de similaridade, na Figura 74, as relações de implicação que
existem entre as variáveis consideradas na questão V28 do questionário aplicado e que
possibilitou construir os dados da amostra. Dentre os 36 níveis da árvore implicativa
há10 níveis significativos os quais são representados por um traço vermelho (feito pelo
próprio software) e significam que o nível assinalado é mais significativo que o
precedente e que o seguinte. A saber,


N1 – (V28.7 → V28.11)



N9 – (V28.1 → (V28.7 → V28.11))



N16 – (V28.4 → V29.12) → (V29.5 → V29.6)
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N22 – (V28.2 → V28.3) → (V28.5 → V28.12)



N24 – (V30.1 → V30.2.3) → (V30.2.5 → V30.2.6)



N27 – (V28.9 → V29.7) → (V29.9 → V29.10)



N29 – [(V28.2 → V28.3) → (V28.5 → V28.12)] → [(V28.4 → V29.12) →
(V29.5 → V29.6)]



N31 – [(V28.10 → V29.4) → (V29.8 → V29.13)] → [(V29.1 → (V29.2 →
V29.3))]



N33 – {[(V28.1 → (V28.7 → V28.11)) → (V28.8 → V28.13)] → [(V28.2 →
V28.3) → (V28.5 → V28.12)] → [(V28.4 → V29.12) → (V29.5 → V29.6)]}



N36 – {[(V28.1 → (V28.7 → V28.11)) → (V28.8 → V28.13)] → [(V28.2 →
V28.3) → (V28.5 → V28.12)] → [(V28.4 → V29.12) → (V29.5 → V29.6)]} →
{[(V28.9 → V29.7) → (V29.9 → V29.10)] → [(V29.11 → V30.2.2) →
V30.1.5]}.
O que se pode observar na árvore implicativa representada na Figura 74 é que

são 39 variáveis modais englobadas em 3 grandes classes: A, B e C, conforme
detalhadas a seguir. Cada partição tem em si coerência que reflete as respostas que se
unem logicamente em cada classe. As regras que surgem a partir da aplicação da ASI
podem conduzir a hipóteses da causalidade, a partir da modelagem estatística da quaseimplicação: quando a variável ou a conjunção de variáveis “a” é observada na
população, então geralmente a variável “b” é também.
A classe A, na Figura 76, reúne 20 variáveis, a saber:
A = {V28.1, V28.7, V28.11, V28.8, V28.13, V28.2, V28.3, V28.5, V28.12,
V28.4, V29.12, V29.5, V29.6, V28.9, V29.9, V29.10, V29.11, V30.22, V30.1.5}
A classe A é composta pelas subclasses A1 e A2e apresenta a maior quantidade
de variáveis com implicações significativas nos níveis N1, N16, N22, N27, N29, N33 e N36.
A subclasse A1 é a que apresenta o maior índice de similaridade. Essa classe apresenta
dois nós significativos, conforme a Figura 76, a posterior.
A subclasse A1 = {V28.1, V28.7, V28.11, V28.8, V28.13, V28.2, V28.3, V28.5,
V28.12, V28.4, V29.12, V29.5, V29.6} apresenta o nível mais significativo de quaseimplicação N1, sendo formado pela quase-implicação (V28.7 → V28.11). Assim, podese inferir que quem marcou "aluguel de carro" quase-sempre marcou "compra de
preservativos tarde da noite". Em ambas as variáveis 62,10% dos respondentes
indicaram que não utilizaram esse tipo de serviço.
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Ao mesmo tempo, há a quase-implicação (V28.1 → (V28.1 → V28.11) como o
segundo mais forte nivel de similaridade. Ela "quase-liga" os que responderam "abrir
uma conta bancária" aos que responderam "aluguel de carros" que quase-implicou na
resposta à "compra de mercadorias tarde da noite". Essas relações apontam para
situações em que os respondentes tiveram que realizar alguma tarefa no comércio local.
Ou seja, 30,77% das pessoas que não precisaram abrir uma conta bancária na cidade de
Lyon, ou não puderam, por causa dos motivos já assinaldos anteriormente, tambem não
alugaram carro nem saíram tarde da noite para comprar de preservativos.
A falta de uma conta bancária em Lyon, não é um impeditivo para que o sujeito
alugue um carro, basta ter um cartão de crédito internacional para que possa contratar
esse tipo de serviço. Nem tão pouco a falta de uma conta bancária impede o sujeito de
comprar preservativos a qualquer hora do dia ou da noite. Nesse caso específico,
podemos pensar que o sujeito não precisou e por isso não se aplica, ou consciente de sua
limitação nemtentou sair para comprar, porque, à noite o comércio está fechado, mas a
venda de produtos como preservativos e absorventes estão disponíveis em máquinas e
dispositivos eletrônicos por toda a cidade, basta saber operar esses equipamentos.
Uma outra questão que nos chamou a atenção na cidade de Lyon foi o fato de
não existir, e se existir são raros, os pontos comerciais do tipo motel, que reúne vários
serviços para atender, 24 horas, aos casais em busca de atividade sexual fora de suas
residências, como é o caso do Brasil, em que esse tipo de alojamento está associado a
esse fim. Muito embora esse estabelecimento, em outros países, como nos Estado
Unidos, por exemplo, são utilizados por pessoas em viagem, que param para descansar
algumas horas nos Moteis (motor + hotel), e em seguida, continuar viagem.
O terceiro mais forte nível de similaridade N16 implica ou quase-implica as
variáveis “pagamento de contas" (V28.4) e"acesso à assessoria internacional" (V29.12)
estas juntas, às variáveis "acesso à reserva de sala de aula na universidade para estudo
dirigido" (V29.5), "acesso à reserva de sala na bibliotecca para grupo de pesquisa"
(V29.6). Aqui temos uma relação entre uma atividade não acadêmica que é o
pagamento de contas e atividades acadêmicas como acesso a assessoria internacional,
reservas de sala nas bibliotecas ou na universidade para estudar em grupo com os
colegas ou grupo de pesquisas. Podemos inferir que 25,64% das pessoas da amostra,
não precisam pagar contas, também não utilizam salas de estudo na biblioteca nem na
universidade para estudar em grupo, e não precisam da assessoria internacional para
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informações ou algum tipo de auxílio. Podemos inferir também, que os 25,64% que
assinalaram que pagar contas é fácil ou muito fácil, não utilizaram, da mesma forma, os
serviços oferecidos pelas universidades como sala para estudo em grupo 56,41%, pelas
bibliotecas 48,72% ou pela assessoria internacional 48,64%.
Chamamos a atenção para o fato de que os serviços da assessoria internacional
das universidades em Lyon se aplicam tanto no auxilio dos estudantes franceses que
buscam passar um período em outros países por meio da mobilidade internacional,
quanto acolher os estudantes que chegam de outros países, acolhendo-os e auxiliando no
que for possível e necessário.
O nível N22 é o quarto em similaridade entre as variáveis. Nesse nível
implicativo estão, por um lado, quase-implicadas as variáveis V28.2 e V28.3, o que
significa que ter facilidade/dificuldade em "fazer retiradas e depósitos em dinheiro"
quase-implica em ter facilidade/dificuldade em "usar o cartão de crédito que trouxe do
Brasil". O que vemos são variáveis que abordam situações de mesma natureza e que
aparecem juntas numa relação de quase-implicação. Ambas destacam uma situação
comercial, em que precisam por um lado, receber o auxílio das bolsas, e por outro, ter
um instrumento que viabilize às transações comerciais sem ter a mediação direta do
papel moeda (dinheiro). Tanto o ato de abrir uma conta bancária, foi considerado fácil
ou muito fácil 71,80%, como utilizar os cartões trazidos pelo Brasil em que 56,41% da
amostra, consideraram fácil ou muito fácil.
Ainda nesse mesmo nível significativo, a variável (V28.5) quase-implica a
variável (V28.12). Em outras palavras, quem indicou a facilidade/dificuldade em "
escolha da empresa de serviço celular" quase-sempre indicou a facilidade/dificuldade
em ter "acesso à assessoria internacional". Neste caso vemos variáveis que apontam
atividades de natureza diferentes, uma no nível acadêmico e outro no nível comercial,
fora da academia. Podemos inferir é que em relação à contratação de serviços de
telefonia móvel, foi fácil para 43,59% da amostra e 33,33% para assessoria
internacional. Ou seja, a uma quase-implicação entre os sujeitos que acharam muito
fácil o acesso a assessoria internacional e contratar o serviço de telefonia móvel na
cidade de Lyon.
Ainda na mesma subclasse A1, temos o nível significativo N29. Neste nível
temos a quase-implicação N22 → N16 e cada um desses níveis já foram abordados.
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O sexto nível significativo N33 comporta variáveis que tratam de situações
comerciais como é o caso de V28.1, V28.7, V28.11, V28.2, V28.3, V28.5 e de situações
de locomoção urbana V28.8 e V28.13. as relações de quase-implicações estabelecidas
neste nível indicam que mesmo não tendo adquirido alguns itens no comércio local já
haviam aberto conta bancária, feito aluguel de carro, compra de tíquetes para utilizar o
sistema viário local com facilidade. Podemos inferir que, aos poucos, os estudantes vão
se habituando e desenvolvendo as competências necessárias exigidas pela estrutura
urbana, a organzação comercial e a automação dos serviços prestados à comunidade.
Para a subclasse A2, a partir da análise das respostas deste grupo e a
configuração de similaridade entre as variáveis, verifica-se que a facilidade/dificuldade
em

localizar endereços

e referências

(V28.9) quase sempre

indicam

que

facilidade/dificuldade em acessar os computadores para pesquisa na biblioteca (V29.7),
o que quase-implica que quem teve em ter acesso ao restaurante universitário (V29.9)
quase-sempre indicaram ter facilidade/dificuldade em ter acesso às informações sobre as
atividades acadêmicas da universidade como fóruns, palestras, etc (V29.10). Ao passo
que, os que indicaram ter facilidade/dificuldade no acesso às cantinas (les cafétérias)
(V29.11) quase-implica em ter grau de adaptabilidade (V30.2.2) que juntas levam à
quase-implicação em ter grau de adaptabilidadeàs rotinas acadêmicas (horários,
atividades extraclasse, etc) V30.1.5. Ou seja, que 38,46% da amostra quase sempre
indicam facilidade em acessar os computadores para pesquisas na biblioteca, o que
quase implica que quem teve acesso ao restaurante universitário 43,59%, quase-sempre
indicaram ter facilidade em ter acesso às informações sobre as atividade acadêmicas da
universidade como fóruns palestras e etc em 61,54%. Ao passo que, os que indicaram
ter facildiade acesso às cantinas (les cafétérias) 33,33%, quase-implica em ter 69,23%
da rápida adaptabilidade das rotinas acadêmicas (horários, atividades extraclasse, etc) e
41,03 % de adaptação rápida aos horários das repartições públicas.
A classe B é composta pelas subclasses B1 e B2. Essa classe apresenta dois nós
significativos. Cada nó possui 4 variáveis interligadas aos pares pelo correspondente
nível de similaridade.
B = {[(V28.6 → V29.14) → (V30.1.2 → V30.1.3)] → [(V30.1.1 → V30.2.3) →
(V30.2.5 → V30.2.6)]}. Esta classe possui o quinto mais forte nível significativo da
árvore de similaridade aqui tratada: N24.
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Figura 74 - Árvore de similaridade relativa à amostra

Fonte: Criado pelo autor com o uso do CHIC 6, Lyon, 2013.

Pela análise da subclasse B1 verifica-se que 30,77% dos componentes deste
grupo apresentam dificuldade em alugar uma moradia na cidade de Lyon e que 41,03%
teve facilidade no acesso ao seu orientador de tese. Além disso, 53% responderam ter
rápida adaptação ao currículo das disciplinas do curso que faz na universidade francesa
e 30,77% de adaptabilidade ao sistema de avaliação na universidade francesa.
Pela análise da subclasse B2 verifica-se que o grupo grau de adaptabilidade em
relação à universidade francesa 48,72 % assinalaram ter uma adaptação lenta em relação
ás rotinas da universidade, no entanto 61,54% apresentaram grau de rápida
adaptabilidade às normas de trânsito. Além disso, 46,15% indicam grau de rápida
adaptabilidade ao modo (ao jeito) de ser do francês de Lyon e que apresentam 38,46%
de grau de rápida adaptabilidade ao clima.
A classe C é composta pelas subclasses C1 e C2. Essa classe apresenta,
portanto,dois nós significativos. O primeiro nó possui 7 variáveis ligadas pelos
respectivos níveis de similaridade.
C = C1: {[(V28.10 → V29.4) → (V29.8 → V29.13)] → [(V29.1 → (V29.2 →
V29.3)]} → C2:{[(V28.14 → V30.1.4)] → [(V30.2.1 → V30.2.4)]}
A partir da análise da subclasse C1, verifica-se que 43.59% do grupo apresenta
facilidade em utilizar serviços de lavanderia na cidade de Lyon e que 41,03% tiveram
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facilidade quando no acesso aos livros da biblioteca na universidade francesa. No que
diz respeito à facilidade acesso aos equipamentos de reprografia do tipo “xerox”,
impressão e plotagem 33,33% acharam fácil a utilização desses equipamentos. 46,15%
do grupo alega facilidade em ter acesso aos professores da instituição. Por outro lado,
no que diz respeito às etapas da matrícula em uma universidade francesa, 43,59% do
grupo apresenta certo grau de dificuldade ao fazer sua matrícula presencial por causa da
burocracia e 20,51% alega facilidade, e 20,51% alega dificuldade ao atender aos
procedimentos da matrícula online. Esta questão em particular, já foi abordada
anteriormente.Ao mesmo tempo, 28,21% do grupo assinalou ter facilidade ao acessar
seu dossiê na secretaria acadêmica, enquanto para 30,77% essa ação não foi necessária
em nenhum momento de sua estada em Lyon.
A subclasse C2, apresenta características do grupo que demonstram nas respostas
às questões V28.14 e V30.1.4 facilidade/dificuldade na compra de passagens do trem
de grande velocidade (TGV) diretamente na gare (estação). Em relação a compra de
passagens, 41,03% responderam que foi fácil a aquisição de pssagens em uma gare,
Quanto ao grau de adaptabilidade, 56,41% do grupo indicaram um processo de
adaptação rápida em participar das atividades do grupo de pesquisa. Além disso,
48,72% da amostra apresentam grau de fácil adaptabilidade ao utilizar os meios de
transporte públicos de Lyon e 51,28% em relação ao grau de adaptabilidade ao circular
a pé nas vias públicas.
Outra forma de analisar a relação entre as variáveis consideradas nesta tese é
utilizar a ASI para construir o grafo implicativo para os dados obtidos em cada amostra.
Desta forma, apresentamos a Figura 75, a seguir, com o grafo implicativo relativo à
amostra aqui tratada. Neste caso, o grafo foi construído nos níveis de confiança de 0,85
(caminho cinza), 0,90 (caminho verde) e 0,92 (caminho azul) os quais permitiram
apresentar uma estrutura interessante e ainda significativa do ponto de vista da
Estatística.
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Figura 75 - Grafo implicativo e barra de parâmetros

Fonte: Gerado pelo tratamento dos dados com utilização do CHIC 6, 2014.

A figura 75, apresenta cinco sub-estruturas que não possuem relação entre si: S1,
S2, S3, S4 e S5. A sub-estrutura S1 é representado pelo caminho: (V29.11 → V30.2.3).
Este caminho envolve as variáveis que indicam facilidade/dificuldade de acesso às
cantinas em Lyon e grau de adaptabilidade com as normas de trânsito da França, ambos
no nível de confiança (85%) nas quase-implicações entre as variáveis. Em relação a subestrutura S1 representada grau de facilidade/dificuldade em que 69,23% do grupo
responderam muito fácil (33,33 ) ou fácil(35,90) o acesso às cantinas implica que esse
número está entre os 69,23% do grupo que tiveram adaptação rápida relacionadas a
essas questões com um nível de confinça de 85%.
Na subseção S2, temos envolvidas três variáveis que denotam o grau de
adaptabilidade dos respondentes ao clima (meteorológico), ao modo (ou jeito) de ser do
francês de Lyon e à didática dos professores, ainda no menor nível de confiança.
A terceira sub-estrutura é representada pelo caminho (V28.12 → V30.1.3)
observamos que os estudantes que indicaram que tiveram facilidade no acesso à
assessoria internacional mesmo antes de ingressar na universidade quase-sempre
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indicaram que grau de adaptabilidade ao sistema de avaliação. A implicação (ou quaseimplicação) entre estas duas variáveis aponta que o acesso à assessoria internacional foi
fácil quase-implica ao mesmo tempo que se adaptaram ao sistema de avaliação utilizado
na França.
A sub-estrutura com caminhos mais complexos, pois envolvem um maior
número de variáveis inter-relacionadas é a S4. Nela percebe-se que ocorre o caminho
com maior nível de confiança (92%) que o grafo implicativo apresenta: (V29.2 →
V29.1) aponta que há uma quase-implicação entre dificuldade no acesso à matrícula
online e à matrícula presencial. Como já comentado anteriormente, e confirmado com o
uso do logiciel CHIC, que a matrícula não envolve apenas a secretaria da universidade e
o aluno, são envolvidas nesse processo: o aluno → a secretaria → o professor
orientador → a escola doutoral → a administração geral da instituição. Todas essas
fases estão no entorno das três etapas da matrícula: (a) pedagógica, (b) administrativa e
(c) financeira (ressalte-se que a Universidade pública na França não é gratuita). Esse
processo torna a matrícula mais trabalhosa e exige tempo para a sua finalização. Todas
as etapas podem sem feitas online. Isso facilita bastante para os estudantes estrangeiros.
Principalmente dos alunos de cotutela que já retornaram para os seus países de origem,
mas continuam vinculados à instituição.
Essa burocracia permite ao Estado francês por meio do Campus-France
imigração, por exemplo, acompanhar a vida escolar dos estrangeiros. A doutoranda
(Entrevistada 14) em cotutela experienciou esse controle quando foi renovar a carte de
séjour na prefeitura da cidade.
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Chegamos lá, eu e meu esposo, para ampliar o prazo de permanência
na França porque o prazo venceria antes da finalização do ano letivo.
Demos entrada no processo e ficamos aguardando a data para
entrevista e solicitação da carte de séjour que é um documento de
identidade e substitui, em alguns países da Europa o passaporte.
Passados alguns dias [...] recebi uma intimação para comparecer com
urgência, caso contrário sofreria sanções. [...] Alegavam que faltava
apresentar as notas em meu dossiê de estudante. Como sou estudante
de doutorado em cotutela, estou dispensada das atividades de sala de
aula.[...] Assim, solicitei ser atendida pela supervisora na prefeitura.
[...] sorte que meu marido estava lá, em mesma situação que a minha,
aluno de doutorado em cotutela, e já havia recebido o documento para
receber a carte de séjour até 2016. Levei um tempão para a
funcionária da emigração entender a minha situação, pois ela não
conhecia o trâmite acadêmico. [...] Após dar a explicação de que a
funcionária pediu, por não conhecer o sistema da universidade, a
supervisora deu o ok e meu pedido continuou a tramitação.
(ENTREVISTADA 14, 2013).

Nessas questões delicadas que extrapolam o ambiente acadêmico e que envolve
polícia de imigração e justiça federal, a competência linguística e a inteligência
emocional são fundamentais, primeiro para explicar em que situação o estudante está na
França, e em segundo, para se defender de um possível engano.
Passamos por uma situação difícil, semelhante, na hora de fazer a
matrícula para o ano de 2013-2014. Ao comparecer no órgão de
migração que funciona no período de matrícula dentro das
Universidades, foi constatado que, ao chegar em Lyon, França,o visto
foi validado mas não foi dada a entrada no sistema informatizado da
imigração e da polícia federal francesa. É como se estivéssemos na
cladestinidade na Europa. Fiquei desesperado, chinguei em português
[...], fiz cara feia, e falei meia dúzia de vezes “c’est l’incompétence”,
eles pediram “pardon, pardon” e resolveram a situação em uma
semana. (ENTREVISTADO 17, 2014).

Ainda detalhando a sub-estrutura S4, verificamos que ela trata apenas variáveis
que indicam algum tipo de facilidade/dificuldade que os respondentes apresentaram em
sua estada na cidade de Lyon. No caminho implicativo V29.5 → V28.4 → V29.1
observa-se que o acesso à reserva de sala de aula na universidade para estudo dirigido
ocorreu com facilidade o que quase-implicou na facilidade em pagar contas e, por si,
quase-sempre implicou na dificuldade na matrícula presencial (no nível de confiança
85%). Ao mesmo tempo, esse caminho pode ser iniciado na facilidade em ter acesso à
assessoria internacional (como estrangeiro que necessita de apoio e solução para a
dificuldadede fazer a matrícula junto à instituição) e no comércio com facilidadeem usar
cartão de crédito do Brasil.
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Para os caminhos (V29.2 → V29.1) e (V29.2 → V29.3) observa-se que há, ao
mesmo tempo, uma quase-implicação entre os que tiveram “dificuldade no acesso à
matrícula online” e a “dificuldade na matrícula presencial” e “facilidade no acesso à
informação sobre o seu dossiê (comprovante de matrícula) na secretaria acadêmica”.
A observação dos caminhos (V28.3 → V28.4 → V29.1) e (V28.3 → V28.2)
aponta para duas quase-implicações no mesmo nível de confiança (85%). A primeira
indica que “a facilidade em usar o cartão de crédito brasileiro”, a “facilidade de pagar
contas” e a “dificuldade em fazer a matrícula presencial” estão interligadas a um nível
de confiança 85%. Ao mesmo tempo, a segunda quase-implicação ocorre no mesmo
nível de confiança e estabelece que “a facilidade em usar o cartão de crédito brasileiro”
quase-implica na “facilidade em fazer retiradas e depósitos em dinheiro” na rede
bancária de Lyon. São questões práticas do dia a dia que envolve habilidade em usar os
equipamentos eletrônicos e a competência linguística necessária para ler as instruções.
As variáveis descritas acima, implicam ou quase-implicam, conforme a teoria da
ASI, variáveis que tratam de relações acadêmicas e não acadêmicas principalmente
relacionadas ao dia a dia dos brasileiros em mobilidade acadêmica na cidade de Lyon,
França, em relação às atividades comerciais como o uso do crédito, a aquisição de bens
como telefone portátil, ou mesmo o aluguel de casa, pagamento de contas, uso do
transporte público e etc.; como nas relações no ambiente acadêmico: como fazer
matrícula, acesso à assessoria internacional, à biblioteca, aos professores, ao diretor de
tese, entre outras atividades.

3.3.

Interpretações e discussões

As reflexões que norteiam este trabalho e as análises dos dados construídos se
centram na mobilidade acadêmica internacional e foram aos poucos sendo desenhadas
no decorrer desta pesquisa, na medida em que objetivo era alcançado por meio das
análises das distinções entre mobilidade acadêmica e migração de estudantes no cenário
da internacionalização da Educação Superior e das políticas pertinentes ao tema, e que
tomaram como referência as estratégias, nos âmbitos: sociocultural, tecnológico
elinguístico, desenvolvidas por estudantes brasileiros no exercício das práticas do dia a
diana cidade de Lyon.
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Assim, todos os passos dados para esse fim: a revisão da literatura, a pesquisa de
campo, as reflexões, a participação nas discussões em grupos de pesquisa (no Brasil e
na França), em seminários que tratam do assunto principal desta tese e pelo franco
diálogo com pesquisadores signatários da Riaipe/Alfa possibilitaram a (re)configuração
da pergunta de partida e consolidação dos rumos deste estudo.
Para atender ao seu objetivo, foram tratados os conceitos de mobilidade, fazendo
a diferenciação entre o que é mobilidade e migração de estudantes, a construção do
conceito de mobilidade acadêmica e o processo de internacionalização da Educação
Superior, trazendo o panorama das políticas de mobilidade na Europa e na América
Latina, destacando o exercício prático diário dos estudantes brasileiros em mobilidade
na cidade francesa de Lyon.
Por entender que o objeto desta tese é multidimensional em suas concepções e
relações (macro, meso e micro), lançamos mão de metodologias dispostas no universo
científico, intercruzando-as na medida do possível: metodologia da mobilidade de
Bassand e Brulhardt (1980), conceitos-chave da Etnometodologia de Coulon (1995) e
os observados na Metodologia da Curva “U” de Lysgaard (1955).
Para uma melhor visualização e estudo do fenômeno, optamos pela análise
macrossociológica esboçada nas descrições das políticas e microssociológicas
verificadas nas situações vividas pelos alunos brasileiros, em mobilidade acadêmica, na
cidade francesa de Lyon. Incluímos o nível mesossociológico para destacar o papel das
instituições que regulamentam e exercem as políticas, destacadas neste trabalho como as
instituições de pesquisa e de Ensino Superior do Brasil e da França.
A mobilidade é um fato social total e nos dias hodiernos se apresenta como mais
um conceito, mais um conjunto de informações, mais uma forma de conceber o fluxo de
estudantes que se deslocam no espaço físico ou no ciberespaço para atender
necessidades específicas de formação, e está diretamente relacionado ao fenômeno da
mundialização/globalização e ao processo de internacionalização do Ensino Superior.
Para a sua compreensão foi necessário utilizar uma abordagem interdisciplinar
que envolvesse elementos históricos, antropológicos, geográficos, econômicos,
políticos, sociais e psicológicos. A sua compreensão vai além de um único espaço de
conhecimento e o seu sentido é resultante da cooperação entre essas áreas do saber. Isso
é verificado ao considerar a mobilidade como um fato social total.

256
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 e 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, para conhecer aspectos relacionados à interação desses estudantes com a
realidade do espaço acadêmico e do espaço fora da academia.
O conceito chave da realização da prática nos proporcionou um conhecimento
não literário das relações que são estabelecidas pelo estudante no estrangeiro,
construídas em seu dia-a-dia. Percebemos que de fato há diferenças de várias ordens de
tratamento entre o estudante migrante e o estudante em mobilidade acadêmica
internacional e que o sucesso da mobilidade está diretamente associada às experiências
de cada estudante em relação as situações e contextos do cotidiano e de seu preparo
psico-social para enfrentá-los.
Por outro lado, o conceito chave da indicialidade concebida por Coulon nos
proporcionou perceber que é por meio da línguagem que a vida social é constituída. As
relações no estrangeiro e o sucesso do estudante brasileiro em mobilidade acadêmica
internacional na cidade de Lyon dependem da línguagem, da forma como ela é
constituída, da forma como ela é usada nos mais variados contextos comunicativos no
cotidiano.
O conceito da reflexibilidade, em Coulon, nos proporcionou perceber que as
decisões tomadas que produziram ações práticas pelos estudantes, objeto desta pesquisa,
não resultaram efeitos somente sobre as outras pessoas, mas também, sobre os próprios
estudantes, nos processos de interação.
Ao mesmo tempo, o conceito de noção de membro nos proporcionou perceber
que à medida que os estudantes estrangeiros (em especial os estudantes brasileiros desta
pesquisa), avançam no domínio das competências interculturais necessárias para a
superação do choque-cultural e para o aperfeiçoamento da etapa de adaptação e
aculturação, passam a desenvolver o sentimento de pertencimento à cultura local. Nessa
altura, ele já domina a línguagem da comunidade, já conhece a rede de significados que
compõem a comunicação e se sente incluído pelo meio.
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Assim, continuando o entrelaçamento entre teoria e prática, abordadas nesta tese,
consideramos que a fase de lua de mel está aquirepresentada pelo período de chegada
do estudante na cidade francesa, marcada pelas descobertas das diferenças e
encantamento pelas singularidades e belezas do lugar. Esse também é o período que o
estudante se assemelha ao turista, em relação aos serviços consumidos e interesses pelo
local. Com o passar do tempo, a fase de encantamento vai cedendo lugar à fase seguinte,
representada pelos ciclos de crise, ansiedade, e em alguns casos depressão.
Em sequência, observa-se a fase do choque cultural representada como a fase
de estranhamento, de discordância, de melancolia e tristeza. Inicia-se com a chegada
dos primeiros problemas, das dificuldades de compreensão da lógica de funcionamento
das instituições, das regras e rotinas que são diferentes das do país de origem. A falta de
comunicação e interação com as pessoas do lugar provocam efeitos negativos do
choque-cultural. Essa fase tende ao fim quando o estudante consegue superar a crise e
busca compreender os contextos e cenários que tem de confrontar em seu dia a dia.
Assim, estabelece-se a fase da recuperação. Esta representa a fase de superação
e desenvolvimento das competências necessárias para o convívio social dentro e fora da
academia. É o período em que se busca recuperar o ânimo, em que se busca aperfeiçoar
o idioma, aumenta o interesse pelo funcionamento das organizações/instituições e o
entendimento o comportamento das pessoas do lugar.

Essa fase colabora com o

desenvolvimento da fase seguinte que é a fase da adaptação. As pessoas adaptadas aos
contextos e cenários do lugar aos poucos vão se aculturando e aperfeiçoando as práticas
do dia a dia à luz da cultura local.
Como última fase, foi observado na amostra considerada indícios da fase da
adaptação. Nesta fase, começa-se a observar o exercício de competências culturais pelo
estudante, no ambiente acadêmico ou não. Ele exercita sua autonomia em suas decisões.
Seus hábitos se assemelham em muito aos hábitos das pessoas da comunidade em que
ele está inserido. Já não precisa de orientação quanto a tomada de decisões. Ele é capaz
de decidir, pois já domina os códigos locais, já compreende melhor a lógica das
instituições e pessoas, pois já consegue levar em consideração aspectos sociais e
culturais do lugar.
Esse estudo não se encerra aqui, não reúne todas as respostas e nem fora essa a
nossa pretensão. O material produzido durante a pesquisa de campo sugere que podem
ser feitas outras reflexões com os dados construídos a partir das amostras aqui
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consideradas, pois não foi totalmente utilizado, ensejando a possibilidade de
continuação, ampliação bem como, aprofundamento das questões e resultados
alcançados nesta tese. Além disso, considere-se a continuidade dos estudos, em parceria
com o grupo de pesquisa Adatic da Université Lyon 2 e o GA da Universidade Federal
da Bahia.
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CONCLUSÕES FINAIS
Esse trabalho foi motivado por questões que surgiram em nossa prática diária
como assistente de pesquisas na Rede Ibero-Americana de Investigação do Ensino
Superior (Riaipe). Muito embora o foco principal dos estudos da Rede fosse a equidade
e coesão social no Ensino Superior, uma das sub-temáticas tratava do fluxo estudantil
entre universidades estrangerias.
A necessidade de compreender a natureza e as possíveis causas desses fluxos,
nos leveram a estabelecer a distinção entre dois movimentos: a migração de estudantes
caracterizado pelo rompimento das relações cotidianas do espaço de origem e a
mobilidade acadêmica internacional caracterizado pelo não rompimento dessas relações
(vide Quadro 3).
Concentramos nossos esforços em compreender o movimento estudantil no
interior do fenômeno denominado mobilidade acadêmica internacional. Ao optar por
essa temática para investigação, nos defrontamos com a possibilidade de pecorrer vários
caminhos de pesquisas, entre eles escolhemos, então, investigar as políticas públicas de
mobilidade acadêmica internacional e fazer um estudo exploratório da vida dos alunos
brasileiros em mobilidade acadêmica na cidade de Lyon, França.
Assim procedendo, identificamos dois universos de pesquisas distintos: o
primeiro formado por alunos de graduação que tem como ênfase o Programa Ciência
sem Fronteiras, e o outro, formado por alunos de pós-graduação e pesquisadores regidos
pelo PNPG. Optamos por investigar esse último cenário, sendo os sujeitos da pesquisa,
os estudantes brasileiros de pós-graduação e pesquisadores.
Chegando ao termo de nossa investigação, nos deparamos com a difícil tarefa de
por um ponto final, de formular uma conclusão para um estudo tão rico, complexo e
interdisciplinar

que

envolve

ações

governamentais,

rotinas

institucionais

e

singularidades do dia a dia desses sujeitos, que ao descrevê-lo seria o suficiente para
elucidar as inquitações da pesquisa, mas optamos em descrever as grandes linhas de
nosso percurso.
Assim, iniciamos essa jornada com a crença de que encontraríamos um quadro
teórico que pudéssemos utilizar como modelo e que nos auxiliasse nas mensurações e
análises, tanto no âmbito governamental e institucional quanto nas relações
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interculturais. Não demorou muito para percebermos o quanto era ingênua essa
espectativa.
Na medida em que avançávamos, a ausência desse quadro teórico bem delineado
ia se tornando um fardo, caminhávamos entre os estudos existentes de migração,
interculturalidade, relações internacionais e internacionalização do Ensino Superior,
mas nenhum deles representava uma área de conhecimento independente com um
núcleo sólido de estudos que nos oferecesse a segurança metodológica necessária para
prosseguir. Descobrimos que a melhor maneira de conhecer o fenômeno que nos
propúnhamos a estudar era ouvir nossos sujeitos, os próprios alunos que vivenciaram a
experiência da mobilidade na cidade francesa de Lyon.
Dessa forma, optamos pela pesquisa quantitativa-qualitativa tendo como centro
um grupo de estudantes de pós-gradução e pesquisadores pós-doutores que estudaram
ou ainda estudam nas instituições de Ensino Superior da cidade de Lyon, no período
2010 - 2013. Pela complexidade do estudo e pelas caracterísitcas da amostra,
consideramos que o estudo exploratório respondeira aos objetivos da pesquisa.
Nessa direção, o presente trabalho foi dividido em 3 partes: A primeira parte
relativa ao marco teórico conceitual dividido em 4 capítulos; a segunda parte relativa
aos aspectos metódológicos da pesquisa divido em três capítulos; e a terceira parte
relativa aos resultados e perspectivas da pesquisa divididos em três capítulos.
Na primeira parte, objetivamos delimitar e contextualizar o conceito-tema de
nossa pesquisa, apresentando as principais formas como o termo mobilidade tem sido
abordado, em algumas áreas, ao longo do tempo, em especial na história da
universidade e no processo de internacionalização da Educação Superior. Como
também os conceitos aplicados ao movimento que a mobilidade representa no contexto
da migração e do intercâmbio para estudos.
Mudando do campo dos conceitos e sentidos, para a esfera das representações,
apresentamos a mobilidade acadêmica internacional, como um instrumento de políticas
públicas que, ao mesmo tempo, colabora com a formação de indivíduos, com a
ampliação das redes de pesquisas no âmbito das instituições, e também, com o avanço
do processo de internacionalização da instituição Ensino Superior. Nesse sentido, O
tema foi tratado nas esferas da macrossociologia e da microssociologia, como sugerido
por Bassand & Brulhardt(1980) sendo incorporado a essas dimensões a dimensão meso
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por compreendermos que as instituições, como executoras das políticas de mobilidade,
precisavam ter um destaque separado dos agentes elaboradores das políticas e das
pessoas que estão sujeitas a essas políticas.
Quanto a abordagem metodológica, nos apoiamos nos conceitos-chave da
etnometodologia de Coulon (2005), com base nos estudos de Garfinkel (1992), com
especial atenção aos conceitos-chave de prática e indicialidade observados ao longo da
teoria curve-U, de Lysgaard (1955), ao tratar do choque cultural e das estratégias
utilizadas nos processos de superação e de adaptação no âmbito cultural, social,
tecnológico e linguístico, desenvolvidas pelos estudantes brasileiros em mobilidade
acadêmica na cidade de Lyon.
Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, tratamos de definir ações
apresentadas nos seguintes objetivos específicos: (I) Caracterizar e diferenciar migração
de estudantes e mobilidade acadêmica internacional; (II) Caracterizar como se
constituem as políticas públicas de mobilidade estudantil no Brasil e na França no
contexto da internacionalização do Ensino Superior; (III) Apreender como as
universidades francesas atuam frente à recepção de estudantes em processo de
mobilidade acadêmica; e (IV) Identificar como as relações estabelecidas dentro e fora
da universidade dependem do desempenho dos estudantes nos âmbitos cultural, social,
tecnológico e lingüístico. Essas ações alcançaram os resultados descritos, a seguir:


Caracterizar e diferenciar migração de estudantes e mobilidade acadêmica
internacional.
Como verificado, a migração é uma forma de mobilidade residencial, para fora

do ciclo social, que causa mudanças no movimento cotidiano das pessoas de forma
duradoura ou permanente. O estudante migrante é aquele que rompeu, temporaria ou
definitivamente, com o ciclo social de seu país de origem, para desenvolver outro ciclo
social no país de destino. A universidade é um exemplo de uma instituição nesse novo
ciclo, como bancos, mercados, empregos e vínculos que se estabelecem em uma
perspectiva duradoura e sem previsão de término.
Já o estudante em mobilidade acadêmica internacional, embora esteja fora do
ciclo social constituído em seu país de origem, se encontra nessa situação de forma
temporária (mínimo de 4 meses e máximo de 3 anos), e de forma semelhante,
estabelecem alguns vínculos institucionais representativos como a universidade,o grupo
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de pesquisas e a instituição de fomento, responsáveis pelo apoio e superte ao estudante
enquanto ele estiver no exterior. Os elementos que compõem o ciclo social estabelecido
pelo estudante em mobilidade no exterior, podem constituir vínculos temporários ou
permanentes.
Os vínculos temporários são àqueles estabelecidos com prazo de duração, que
compreende o lapso de tempo em que o estudante permanecerá fora de seu país de
origem. E os vínculos de longa duração, são aqueles sem prazo determinado para o seu
fim, e que irão durar, mesmo com o retorno do estudante para o seu país de origem. O
importante quanto a esse tipo de vínculo, é a construção dos laços entre pessoas e entre
instituições de ensino e grupos de pesquisas de países diferentes (país de origem e país
de destino). Nesse sentido, o processo de internacionalização da Educação Superior se
fortalece.


Caracterizar como se constituem as políticas públicas de mobilidade estudantil
no Brasil e na França no contexto da internacionalização do Ensino Superior.
As políticas públicas de mobilidade na França, como em toda a Europa, tem

como referência a Declaração de Bolonha assinado em 19 de junho de 1999, em que os
países se comprometeram a reunir esforços para permitir a livre circulação de estudantes
entre os países e incentivar a mobilidade criando oportunidades de estudo, estágio e
integração entre programas. Para tanto, foi adotado um sistema único com graus
acadêmicos de fácil equivalência, metodologias de trabalho compatíveis entre outras
ações complementares. Na França, em particular, a mobilidade é motivada por meio de
vários fatores, tais como programas regionais e comunitários de bolsas voltados tanto
para os estudantes nacionais como os estrangeiros, programas de residência estudantil,
atividades curriculares comuns entre outras ações. As políticas de mobilidade fazem
parte do programa em prol do fortalecimento do espaço europeu de Ensino Superior
(EEES) que combina todas as ações do processo de internacionalização do Ensino
Superior.
As políticas de mobilidade no Brasil têm como marco inicial a criação dos
órgãos de fomento a pesquisas CNPq (1951) subordinado ao Ministério de Ciências e
Tecnologias e a Capes (1951) subordinada ao Ministério de Educação e Cultura.
Atualmente, essas agências trabalham articuladas para atender ao Plano Nacional de
Pós-Graduação, elaborados periodicamente desde a sua criação, em 1970, que vê na
mobilidade acadêmica internacional uma maneira de fomentar pesquisas e formação de
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quadros de excelência e do programa "Ciência Sem Fronteiras", criado em 2011, que
vem dinamizando a mobilidade internacional também no ensino de graduação.
As políticas apresentam dinâmicas diferentes porque buscam resultados em
dimensões diferentes. Enquanto a França, em parceria com mais de 20 países signatários
do acordo de Bolonha (1999), se articula nas dimensões macro e meso para criação de
um espaço acadêmico único, resultante do processo de internacionalização e das
experiências intercuturais de cada estudante, no Brasil, as políticas visam a formação de
quadros especializados e de excelência fora do País, na expectativa de que, ao retornar
ao País de origem, eles possam colaborar com o processo de inovação técnico-científica
nas respectivas áreas de saber de cada estudante.
Essa concepção vai impactar diretamente no montante investido. A França busca
consolidar um espaço comum de conhecimento, saberes, experiências e convívio de
culturas. O Brasil busca formar quadros de excelência, privilegiando, inclusive, algumas
áreas específicas consideradas estratégicas. Tanto a França quanto o Brasil estão no
processo de internacionalização da educação superior, as estratégias utilizadas por cada
um desses Países levam a diferentes resultados.


Apreender como as universidades francesas atuam frente à recepção de
estudantes em processo de mobilidade acadêmica.
A França registrou em 2013, a presença de 53.298 estudantes estrangeiros em

sala de aula. Do espaço comum europeu apenas 24,5%, contra 66,8% de africanos e
asiátricos e 8,5% de americanos. São vários idiomas e dialetos diferentes, que
acompanham a cultura e as referências de origem de cada estudante. A Universidade
francesa recebe a todos, sem distinção de credo, cor ou sexo e criou ao longo dos anos
uma estrutura mínima para receber todos esses estudantes que vem do estrangeiros.
A Universidade francesa disponibiliza cursos de língua francesa; instituições
governamentais e não governamentais disponibilizam bolsas de estudo e auxílio
moradia. Há um tratamento diferenciado nos serviços de migração: a renovação de visto
para estudante é obtido na própria universidade. Uma vez matriculado em uma
instituição de ensino, o estudante estrangeiro tem o mesmo direito que um estudante
francês. E isso é muito importante para o estudante estrangeiro.


Identificar como as relações estabelecidas dentro e fora da universidade
dependem do desempenho dos estudantes nos âmbitos cultural, social,
tecnológico e lingüístico.
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Verificamos que a interação representa as várias maneiras de como as
comunidades dialogam e constroem as relações no cotidiano. A identidade e a origem
cultural ou histórica, facilitam as relações estabelecidas nas comunidades acadêmicas e
não acadêmicas. Mas quando se mora em uma comunidade onde as pessoas não têm
uma identidade histórica ou cultural comum, as relações são construídas a medida em
que as pessoas se conhecem e se deixam conhecer levando em consideração os diversos
ambientes, contextos e cenários.
Nesse sentido, a pré-disposição para conhecer o lugar, compreender a lógica de
funcionamento das coisas, as rotina das instituições e a forma de ser das pessoas,
ajudam o estudante estrangeiro a superar o choque-cultural e lhe auxilia no processo de
adaptação nos âmbitos cultural, social, tecnológico e linguístico. E podem contribuir
positivamente na formação acadêmica e pessoal do estudante.
Essa pré-disposição para conhecer a cultura e fazer as atividades práticas do dia
a dia fomenta o desenvolvimento do estudante autônomo, capaz de ir e vir, concordar,
discordar e tomar decisões. A autonomia é resultante das competências interculturais
aprendidas e aprimoradas ao longo do processo de superação e adaptação ao meio. Na
compreensão dos contextos e adequação do comportamento aos cenários.
Esse processo não é fácil e demanda esforços por parte dos estudantes. Das
competências usuais, a linguística sobrepõem-se as outras, porque facilita o processo de
interação e integração dos sujeitos dentro e fora da universidade. E isso ocorre na
medida em que se vai estabelecendo contatos, conhecendo pessoas e tomando
consciência dos limites impostos pela própria cultura.
A competência linguística auxilia, também, na compreensão dos símbolos e
manuseio da línguagem técnica usual no ambiente tecnológico, que compreende a
operação do simples equipamento de repografia, compra de tíquetes para o transporte
até o uso do logiciel que é utilizado nos trabalhos e ambientes acadêmicos. Diferente do
Brasil, em que existe a relação direta entre o consumidor e o prestador de serviços, em
que esse esse já fornece o serviço pronto, como por exemplo, no transporte público,
existe a mediação do cobrador, no posto de gasolina existe a mediação do bombeiro, no
consultório médico existe a mediação do(a) atendente, na lavanderia existe a pessoa que
recebe as roupas sujas e devolve lavadas e etc. Na França, e em especial na cidade de
Lyon, se paga pelo uso do equipamento que vai produzir ou garantir a prestação de
serviços ou venda do produto, sem o auxílio das pessoas, como por exemplo, abastecer

265
o automóvel no posto de gasolina sem o auxílio de um bombeiro, lavar as próprias
roupas na lavanderia ou utilizar os postos de auto-serviço dentro e fora da universidade.
Diante do exposto e
 Considerando que a mobilidade acadêmica internacional, não se caracteriza como um
movimento migratório de estudantes para outros países, mas como um fenômeno
contemporâneo, com características próprias, resultante do acelerado processo de
mundialização/globalização;
 Considerando que a mobilidade acadêmica internacional, reduz as distâncias entre as
instituições universitárias de todo o mundo e os centros tecnológicos e científicos de
excelência, se constituindo em um instrumento dinamizador dos saberes e
disseminação das ciências;
 Considerando que as políticas públicas de mobilidade acadêmica internacional são
um importante instrumento dinamizador do fluxo de estudantes e pesquisadores entre
instituições internacionais que fortalecem o processo de internacionalização do
Ensino Superior e a possível criação de um espaço comum de interação científica
entre grupos de pesquisas de várias nacionalidades;
 Considerando que o sucesso das políticas de mobilidade dependem do sucesso dos
estudantes em suas atividades acadêmicas e sociais nos países de destino;
 Considerando que esse sucesso depende diretamente do desenvolvimento das
competências interculturais e principalmente da competência lingüística que
possibilita a superação do choque-cultural e auxilia na adaptação dos estudantes
imersos em outros países e em outra culturas;
 Considerando ainda, que as políticas públicas brasileiras de mobilidade acadêmica
internacional têm avançado, ainda que timidamente, no processo de
internacionalização do Ensino Superior.
Conclui-se que a internacionalização do Ensino Superior pode, em muito,
colaborar com o desenvolvimento técnico-científico dos países que integram esse
processo, e que as políticas de mobilidade acadêmica internacional vêm contribuíndo
para o aumento do fluxo de estudantes e pesquisadores estrangeiros nos grandes centros
universitários e de institutos de pesquisas, e entre esses, os estudantes de pós-graduação
e pesquisadores brasileiros, cujo número vem aumentando ano a ano, possibilitando a
formação de um quadro de técnicos e pesquisadores de referência internacional, o que
ocorrerá, se os conteúdos teóricos, as técnicas e as habilidades disponíveis nesses
centros de excelência, como é o caso dos disponibilizados pelas universidades e centros
de pesquisas de Lyon, sejam assimilados e adquiridos pelos estudantes brasileiros em
mobilidade acadêmica naquela cidade.
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Portanto, em relação às hipóteses defendidas ao longo deste trabalho, tivemos a
oportunidade de vê-las comprovadas, ora na confrontação bibliográfica e documental,
como verificadas nos capítulos das partes 1 e 2; ora na investigação de campo, como
verificada nos capítulos da parte 3 ou ora vivenciado nos contextos e cenários da vida
de estudante brasileiro, em mobilidade acadêmica internacional, na cidade francesa de
Lyon, como verificamos em todo o corpo desta tese.
Neste sentido, é confirmada a hipótese de que a mobilidade acadêmica
internacional não se caracteriza como uma forma de migração de estudantes para o
estrangeiro, mas como um fenômeno contemporâneo resultante do processo sistemático
e regulado de internacionalização do Ensino Superior. Para tanto, a mais de uma década,
vem sendo fortalecida por meio de políticas públicas, programas e projetos das
instituições universitárias, de pesquisas e de fomento às relações internacionais, em prol
da democratização do conhecimento produzido em parceria com centros de excelência
em que os pesquisadores brasileiros, sem perderem o vínculo com suas instituições de
origem, as representam e consolidam a participação de seus respectivos grupos e
núcleos de pesquisas.
Por outro lado, é confirmada a hipótese de que as políticas públicas de
mobilidade acadêmica sistematizam e regulam a dinamização do processo de interação
entre instituições de Educação Superior estrangeiras com reduzido número de "fuga de
cérebros", na medida em que controlam a possibilidade de migração definitiva para os
países de destino. Isso ocorre porque, diferente de migração de estudante, a mobilidade
acadêmica tem como suporte básico a vinculação do aluno com instituições do país de
origem, tais como: (I) matrícula na instituição universitária de origem; (II) se servidor
público, afastamento das atividades funcionais, mas com a manutenção dos salários;
(III)

envolvimento

do(s)

orientador(a)

no

acompanhamento

das

atividades

desenvolvidas pelos orientandos no exterior; (IV) Controle rigoroso dos órgãos de
migração, para que o aluno não permaneça no país de destino mais tempo do que o
necessário acordado entre os institutos de pesquisa e universidades.
E, além disso, é confirmada a hipótese de que o choque-cultural se constitue
como um importante processo formativo na vida do estudante em mobilidade acadêmica
internacional, na medida em que a sua superação promove o processo de adaptação e o
desenvolvimento das competências interculturais necessárias a interação e a autonomia,
e promove o processo de tomada de decisões. Nesse processo (recuperação e adaptação)
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por que passam os estudantes brasileiros, as políticas internas das instituições que os
recebem, são elementos importantes para favorecer a interação social dentro e fora da
academia, contribuindo para assimilação cultural e um melhor desempenho acadêmico,
fatores que são determinantes para o sucesso das políticas públicas de mobilidade
brasileira, contribuindo para o alargamento do processo de internacionalização da
Educação Superior.
Nesse sentido, com base nos resultados da pesquisa recomenda-se:
a) Maior participação dos grupos de pesquisas na consolidação de espaços de
referências no país estrangeiro, não apenas para as articulações técnico-científicas, mas
com uma rede de apoio ao estudante em mobilidade. Esse apoio reduz os efeitos
negativos do choque-cultural e ajuda no processo de superação;
b) Seleção dos estudantes em um período de, no mínimo, 12 meses antes da
viagem, para um preparo que envolva, além do idioma, informações socioculturais e
funcionais das instituições, contextos e cenários possíveis de serem encontrados no país
destino;
c) Presença dos PPG's na indicação de professores ou pesquisadores, que tenham
vivenciado uma experiência de mobilidade como estudante ou pesquisador, como
responsáveis por passar informações referentes ao funcionamento das instituições e da
infra-estrutura do lugar. E que esses professores/pesquisadores juntamente com os
orientadores dos estudantes em mobilidade acompanhem a vida acadêmica do
pesquisador e o oriente, no sentido de maximizar a experiência no exterior;
d) Criação de políticas para o acompanhamento dos egressos da mobilidade,
aproveitando os saberes e as experiências adquiridas no estrangeiro, no próprio PPG de
origem, evitando, dessa forma, que o investimento público não se torne ganho exclusivo
das instituições privadas, na medida em que os egressos destes estágios no exterior são
absorvidos, no retorno, por instituições não públicas;
e) Tornar cada estudante em mobilidade acadêmica internacional, um canal de
comunicação com o grupo de pesquisas que ele é integrante no estrangeiro, viabilizando
a elaboração e produção conjunta de trabalhos científicos, recepção de estudantes e
pesquisadores e propiciando a ida de outros estudantes para aquela cidade, universidade,
laboratório e grupo de pesquisas que participou.
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Finalmente, a realização da presente tese, sem a pretensão de esgotar o assunto,
permitiu que fossem identificadas possíveis estudos futuros e perspectivas para o
aprofundamento deste tema de pesquisa, como: (I) o estudo do impacto da mobilidade
acadêmica internacional no desenvolvimento das Universidades baianas; (II) o estudo
das políticas de internacionalização na América Latina e do fluxo da mobilidade na
região; (III) o estudo da vida do estudante estrangeiro no terrritório brasileiro; e, (IV) o
estudo das políticas públicas nas estruturas macro, meso e micro que poderão ser
melhor detalhadas em outros estudos sobre mobilidade acadêmica internacional. Além
do uso do ASI como modelo de análise em outros estudos na área da educação e gestão.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO
Estimado(a) colaborador(a), este questionário é parte de uma pesquisa sobre a Mobilidade
Acadêmica Internacional cujo objetivo é conhecer aspectos da vida cotidiana do estudante
brasileiro em Lyon-Fr., desenvolvido por Paulo Cesar Marques de Andrade Santos e dirigida
pelo Dr. Jean-Claude Régnier (Lyon 2 - França) e Dra. Rosilda ARRUDA FERREIRA (UFBA Brasil), para o qual pedimos a sua colaboração e estamos comprometidos com o anonimato total
de respostas. Agradecemos a sua colaboração.
Data:
/
/ 2013
email para futuros contatos (escrever unicamente em letra maiúscula):

QUESTIONÁRIO
1 Parte – Dadosgerais
[V1] Masculino ( )
Feminino ( )

[V2] Data de nascimento:

[V3] Estado brasileiro de
origem:

Code de l'anonymat

[V4] Estado civil :
[V5] Quanto tempo (em meses) você está morando em Lyon-Fr.?
[V6] Preencha de acordo com o que se aplica a sua situação:
Vindas a França
1eme séjour
2eme séjour
3eme séjour
4eme séjour

Duração

Motivo principal

[V7] Natureza de séjour:
Vindas a
França
1eme séjour
2eme séjour
3eme séjour
4eme séjour

Sanduíche
(
(
(
(

)
)
)
)

Cotutela
( )
( )
( )
( )

Codireção
( )
( )
( )
( )

EstágioPósDoutoral
(
(
(
(

Estudointegral

)
)
)
)

( )
()
( )
( )

OutroQual
(
(
(
(

)
)
)
)

[V8] Você reside com:
1_Sozinho 2_Amigo
3_Amigos 4_Familía 5_Pessoas de 6_Outra. Qual ?
do
franceses
outras
____________________
mesmoPaís
nacionalidades
[V9] Você veio para:
DEUG ou
L1, L2

Licence
ou L3

Master
1

Master 2,
DEA,
DESS

Doctorat

Post
Doctorat

Outro:_____________________

[V10] Você desenvolve suas atividades academicas em que universidade?
1_Em Lyon:

Lyon 2

2_ No Brasil (se for o caso):

[V11] Financiamento Institucional
Bolsista:
( ) Sim
( )
Não

Agência:
( )
Capes
( )
CNPq

Tipo:
( ) Doutorado Pleno
( ) Sanduíche
( ) Ciências
s/fronteiras

Ciências s/fronteiras:
(
) Graduação
( ) Doutorado
( ) Pós-doutorado

Outra: (agência/tipo)
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( )

2 – Motivos para vir estudar na França.
[V12] Escolha entre os motivos abaixo cinco que se aplicam ao seu caso e os enumere de
acordo o grau de influência (1 menor influência – 5 maior influência)
Meus estudos exigem uma experiência acadêmica fora do País e escolhi vir para Lyon-Fr
Sempre tive Interesse em estudar em uma Universidade na cidade de Lyon-Fr
Enriquecermeuhistóricoacadêmico
Melhorarmeucurriculo
Aumentar minhas chances de empregabilidade ao retornar ao Brasil
Aprender e/ou aperfeiçoar a competência linguística
Saber falar fluentemente o francês
Adiquirir novas experiências
Atender a necessidade de entretenimento e atrações culturais
Atender a necessidade de autonomia
Conhecer pessoas e fazer novos amigos
Encontrar uma pessoa para constituir família
Estabelecer ou fortalecer contatos acadêmicos para rede de pesquisa e extensão universitárias
Desejo de conhecer a França e outros países da Europa
Ter ajuda financeira de familiares
Qualificação profissional para colocação no mercado de trabalho francês
Morar definitivamente em Lyon-Fr.

3 parte – Competência linguística
[V13] Você se considera com habilidade para
Alemão
Compreender a expressão
oral em
Compreender a expressão
escrita em
Expressar-se oralmente de
modo adequado em
Expressar-se
adequadamente por meio
da escrita em¢

Inglés

Espanhol

Francês

Italiano

Português

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Outros/Qual ?
(

)________

( )__________
( )__________
( )__________

V[14]Que idiomas são exigidos na Universidadepara o desenvolvimento das atividades listadas
abaixo?
Em sala de aula
Laboratórios de
Pesquisas
Recursosbibliográficos

Alemão
( )

Inglês
( )

Espanhol
( )

Françês
( )

Italiano
( )

Português
( )

Autro. Qual?
________________

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

________________

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

________________

[V15] No que diz respeito ao desenvolvimento de sua competência linguística para a prática do
Francês, você se preparou por quanto tempo (em meses) no
Brasil?__________________________
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[V15.1]De que maniera?
1_Fez curso 2_Estudou
de Francês
em Escola
na
de Língua
Universidade francesa

3_Estudou 4_Fez
5_Estudou 6_Participou 7_Outra
com
curso a
Sozinho
De grupo de
Professor Distância
estudo
particular

[V15.2] Essa preparação foi suficiente para fazer uso da língua francesa em seu cotidiano em
Lyon-Fr? ( ) sim ( ) não
[V15.3] Indique com que frequência, usando a escala abaixo, você teve dificuldades de se fazer
entender na língua francesa:
Não se aplica Jamais As vezes Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
0
1
2
3
4
5
Ao fazer compras em uma loja de auto-serviço
Ao fazer compras em uma padaria, tabacaria, feira e etc
Ao fazer as tarefas escolares em sala de aula
Ao fazer as tarefas escolares em grupo fora da sala de aula
Nas reuniões informais com conhecidos franceses
Ao fazer um pedido de refeição no restaurante
Aocontarumapiada
Aofalargíria
Aofalaraotelefone

NC
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

[V15.4] Usando a mesma ascala usada para responder a questão anterior, indique com que
frequência você teve dificuldade de compreender o que a(s) pessoa(s) falavam com você ...
Ao fazer compras em uma loja de auto-serviço
Ao fazer compras em uma padaria, tabacaria, feira e etc
Ao fazer as terefas escolares em sala de aula
Ao fazer as tarefas escolares em grupo fora da sala de aula
Nas reuniões informais com conhecidos franceses
Ao fazer um pedido de refeição no restaurante
Aoouvirumapiada
Aofalargíria
Aofalaraotelefone

NC
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

[V16] Você continua estudando francês após sua chegada em Lyon-Fr?

( ) sim (

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

) não

[V17] Por que Você continua estudando Francês ?
[V17.2] De que maneira?
Fazendo
curso na
Universidade

2_Estudando
em Escola de
Língua
francesa

3_Estudando
com
Professor
particular

4_Fazendo
curso a
Distância

5_Estudando
Sozinho

6_Participando
De grupo de
estudo

[V18] Qual o tipo de habilidade linguística você pretende com esse curso:
Ser capaz de compreender e trocar informações com perguntas e respostas breves, em um
contexto comunicativo claro e concreto
Ser capaz de compreender, se relacionar e interagir utilizando uma línguagem simples
exercitando a capacidade de se expressar oralmente e por escrito em situações do dia a dia e
aspectos culturais.
Ser capaz de compreender e de se expressar oralmente e por escrito em contextos
comunicativos do seu ambiente quotidiano e resolver problemas automaticamente.
Ser capaz de compreender e se expressar oralmente e por escrito automaticamene em
situações gerais, trocando informações, falar de seus habitos pessoais e sobre temas que lhes

7_Outra
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são familares ou de intersse e discute sobre experiências proprias.
Ser capaz de compreender e se expressar oralmente e por escrito em varias situações com
estruturas linguísticas complexas com fluidez e espontaneidade
Ser capaz de se expressar oralmente e por escrito de maneira apropriada em qualquer
situação, dominar elementos lingüísticos e culturais próprios de um falante nativo e sabe
distinguir os diferentes significados de um vocábulo

[V19] Depois de quanto tempo de sua chegada em Lyon-Fr., você pode conversar por mais de
10 minutos em francês?
1_No mesmo dia 2_No 1º
3_No 2º
4_No 3º
5_No
6_No 5o
7_A partir
que cheguei em
mês
mês
mês
4º.mês
mês
do 6º mes
Lyon
[V20] Quando você não consegue se expressar no idioma francês, você utiliza outro idioma?
( ) sim ( ) não
[V20.1] Em caso afirmativo,
[V20.2]qual?_________________________________________________________________
[V20.3] por que? ______________________________________________________________
4 Parte – Modo de ser e agir na cidade de Lyon
[V21] Como foi sua PRIMEIRA experiência nas situações abaixo ?
Utilize a escala a seguir para responder
Não se Foi
Foi
Foi difícil,
aplica
muitofácil
fácil
mas conseguir
1

2

3

4

Foi muito difícil e
precisei de orientação
para conseguir
5

Abriruma conta bancária
Fazer retiradas e depósitos de dinheiro
Usar o cartão de crédito que trouxe do Brasil
Pagamento de contas
Escolha da empresa de serviços de celular
Aluguel de moradia
Aluguel de carro
Compra de tíquetes para andar de ônibus, metrô ou Tramway
Localização de endereços e referências
Serviços de lavanderia
Compra de preservativos tarde da noite
Pegarumtáxi
Compra de passagens de TGV na Gare
Outro:

Foi muito difícil e
mesmo com orientação
não consegui
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

[V22] Qual o grau de facilidade/dificuldade de acesso você encontrou nas situações sitadas abaixo ?
Utilize a escala a seguir para responder:
Não
Muitofácil Fácil
Dificil por
Muito difícil por
Muito difícil mesmo com auxilio
se
causa da
causa da
de funcionários da universidade
aplica
burocracia
burocracia
1
2
3
4
5
6
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Acessoà matricula online
Acesso à matricula presencial
Acesso a informações sobre o seu dossiê na secretaria acadêmica
Acesso a livros emprestados na biblioteca
Acesso à reserva de sala de aula na universidade para estudo
dirigido
Acesso à reserva de sala na biblioteca para grupo de estudo
Acesso aos computadores para pesquisa na biblioteca
Acesso aos equipamentos de repografia (xerox, impressão,
plotagem)
Acessoaorestauranteuniversitário
Acesso às informações sobre as atividades acadêmicas da
universidade (Fóruns, palestras, mesas redondas, etc)
Acessoàs cantinas
Acesso àassessoriainternacional
Acesso aos professores da instituição
Acesso ao seu orientador de tese

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

[V23 ]Como você avalia seu processo de adaptação em relação a uiversidade e outras questões do seu
cotidiano na cidade de Lyon?
Utiliza a escala a seguir para responder.
Nãoestouadaptad AdaptaçãoMuitolent
Adaptaçãolent Adaptaçãorápid AdaptaçãomuitoRápid
o
a
a
a
a
1
2
3
4
5
[ V23.1]Com relação a Universidade
Didática dos professores
Currículodas disciplinas
Sistemade avaliação
Atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa.
Rotinas acadêmicas: horários, atividades extra-classe e etc

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

[V23.2]Com relação ao cotidiano(use a mesma escala utilizada acima)
Aosmeios de transporte
Aos horários de funcionamento das repartições publicas
As normas de trânsito
A circulação a pé nas vias públicas
Ao modo (ao jeito) de ser do francês de Lyon
Ao clima

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

[V24]Utilizando a escala abaixo, com que frequência você realiza visitas:
Nunca
1 vezporsemana
1 vezpormês
1 vez a cada trimestre
1

2

3

4

1 vez durante todo o
séjour
5
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[V24.1]Frequência de visita
Ao museu
Ao cinema
Ao parque
A feira de arte
Visitas a lugares históricos
Aos shows públicos
A Balada (discoteca)
Aoteatro
Aocultoreligioso
Aos passeios promovidos pelos grupos de pertinência (Curso, Universidade
etc)
A programas só com amigos brasileiros que moram em Lyon
A Programas com amigos estrangeiros que moram em Lyon (ir ao restaurante,
passeio ao parque etc)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

[V25] Usando a escala de 0 a 100% como você organiza seu tempo na cidade de Lyon em:
1
2
3
4
5
6
7
8
XX

Atividades na unviversidade (aula,
orientação, palestras, seminarios etc)
Atividades culturais
Biblioteca e laboratôrios
Estudo em casa
Pesquisa de Campo
Lazer
Atividades domésticas
Total

100%

[V26] Podemos agendar uma entrevista pelo Skype? ( 45 a 60 minutos) no máximo (

) sim

(

)não
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APÊNDICE B - EXTRATO DO CHIC
DADOS DA AMOSTRA
[V1.1; V1.2; V28 a V30]

V1.1 - Sexo masculino
V1.2 - Sexo feminino
V28 e 29 - Escala Fácil/Difícil
V30 - Escala adaptado/não adaptado
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OCORRÊNCIA - MÉDIA - DESVIO PADRÃO

Ocorrência

Média

Desvio padrão

V1.1

: 16.00

0.40

0.49

V1.2

: 23.00

0.57

0.49

V28.1

: 13.60

0.34

0.28

V28.2

: 15.40

0.38

0.25

V28.3

: 11.00

0.27

0.27

V28.4

: 12.20

0.30

0.25

V28.5

: 16.00

0.40

0.25

V28.6

: 20.80

0.52

0.33

V28.7

: 5.80

0.15

0.22

V28.8

: 15.00

0.37

0.19

V28.9

: 15.80

0.39

0.18

V28.10

: 13.00

0.32

0.20

V28.11

: 3.20

0.08

0.19

V28.12

: 15.00

0.37

0.28

V28.13

: 14.00

0.35

0.23

V28.14

: 18.40

0.46

0.24

V29.1

: 18.60

0.47

0.32

V29.2

: 12.60

0.31

0.30

V29.3

: 14.00

0.35

0.28

V29.4

: 11.20

0.28

0.18

V29.5

: 7.60

0.19

0.24

V29.6

: 7.60

0.19

0.21

V29.7

: 10.20

0.25

0.17

V29.8

: 12.20

0.30

0.20

V29.9

: 12.80

0.32

0.19

V29.10

: 14.40

0.36

0.21

V29.11

: 10.60

0.26

0.19

V29.12

: 7.60

0.19

0.22

V29.13

: 12.80

0.32

0.23

V29.14

: 9.20

0.23

0.19

0.58

0.26

V30.1.1 : 23.25
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V30.1.2 : 26.00

0.65

0.22

V30.1.3 : 22.50

0.56

0.30

V30.1.4 : 24.50

0.61

0.24

V30.1.5 : 28.25

0.71

0.18

V30.2.1 : 33.50

0.84

0.20

V30.2.2 : 21.25

0.53

0.32

V30.2.3 : 26.50

0.66

0.28

V30.2.4 : 28.25

0.71

0.24

V30.2.5 : 21.50

0.54

0.28

V30.2.6 : 20.25

0.51

0.31

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO
[V1.1; V1. 2; V28 a V30]

V1.1 - Sexo masculino
V1.2 - Sexo feminino

290
V28 e 29 - Escala Fácil/Difícil
V30 - Escala adaptado/não adaptado
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO: ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DOS DADOS CONSTRUÍDOS
1a. PARTE : DADOS GERAIS
[V1] Sexo
[V1.1] Masculino
[V1.2] Feminino
[V1.3] Não informado

Sexo/Gênero
Homem
Mulher
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
16
23
39

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V2] Data de nascimento:
[V2.1] 1960 - 1965
[V2.2] 1965 – 1970
[V2.3] 1970 – 1975
[V2.4] 1975 - 1980
[V2.5] 1980 - 1985
[V2.6] 1985 - 1990
[V2.7] 1990 - 1995
[V2.8] 1995 - 2000

Total
41,03
58,97
100
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Faixa etária:
1960 – 1965
1965 – 1970
1970 – 1975
1975 – 1980
1980 – 1985
1985 – 1990
1990 – 1995
1995 – 2000
Total

Frequência
2
8
3
9
5
10
2
0
39

Total
5,13
20,51
7,69
23,08
12,82
25,64
5,13
0
100

Frequência
0
18
6
15
0
39

Total
0
46,15
15,38
38,46
0,00
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V3] Região brasileira de origem:
[V3.1] Norte
[V3.2] Nordeste
[V3.3] Sul
[V3.4] Suldeste
[V3.5] Centro-Oeste

Região brasileira de origem:
Norte
Nordeste
Sul
Suldeste
Centro-Oeste
Total
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V4] Estado civil:
[V4.1] Solteiro
[V4.2] Casado
[V4.3] Desquitado ou separado judicialmente
[V4.4] Divorciado
[V4.5] Viúvo
[V4.6] União estável

Estado civil
Solteiro
Casado
Desquitado ou separado judicialmente
Divorciado
Viúvo
União estável
Total

Frequência
22
15
0
1
0
1
39

%
56,41
38,46
0,00
2,56
0,00
2,56
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
[V5] Quanto tempo (em meses) você está morando
em Lyon-Fr.?
[V5.1] menos de 3 meses
[V5.2] 3 - 6 meses
[V5.3] 6 - 9 meses
[V5.4] 9 - 12 meses
[V5.5] mais de 12 meses

Quanto tempo (em meses) você está
Frequência
%
morando em Lyon-Fr.?
2
5,1282
menos de 3 meses
10
25,641
3 - 6 meses
6
15,385
6 - 9 meses
4
10,256
9 - 12 meses
17
43,59
mais de 12 meses
39
100
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V6] Vindas a França para:
[V6.1] 1º Séjour
[6.1.1] Turismo
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[6.1.2] Estudo do idioma francês
[6.1.3] Estudo acadêmico
[6.1.4] A trabalho

[V6.2] 2º Séjour
[6.2.1] Turismo
[6.2.2] Estudo do idioma francês
[6.2.3] Estudo acadêmico
[6.2.4] A trabalho

[V6.3] 3º Séjour
[6.3.1] Turismo
[6.3.2] Estudo do idioma francês
[6.3.3] Estudo acadêmico

Vindas à França
1º Séjour
2º Séjour
3º Séjour

Frequência
24
14
1
39

%
61,538
35,897
2,5641
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

1º Séjour
Turismo
Estudo
Trabalho
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
24
0
24

%
0
61,538
0
61,538
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2º Séjour
Turismo
Estudo
Trabalho
Total

Frequência
1
12
1
14

%
7,1429
85,714
7,1429
100

Frequência
0
0
1
1

%
0
0
2,5641
2,5641

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

3º Séjour
Turismo
Estudo
Trabalho
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V7] Natureza do séjour acadêmico
[V7.1] Sanduíche
[V7.2] Co-tutela de Tese
[V7.3] Co-direção de estudo
[V7.4] Estudo Integral
[V7.5] Estágio pós-doutoral

Natureza do séjour acadêmico
Sanduíche
Co-tutela de Tese
Estudo Integral
Estágio pós-doutoral
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
16
5
11
7
39

%
41,026
12,821
28,205
17,949
100

[V9] Universidade francesa em que desenvolve suas atividades acadêmicas
[V9.1] Université Lyon 1
[V9.2] Université Lyon 2
[V9.3] Université Lyon 3
[V9.4] ENS – Lyon
[V9.5] IUFM
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Universidade francesa em que desenvolve suas atividades
acadêmicas
Université Lyon 1
Université Lyon 2
Université Lyon 3
ENS – Lyon
IUFM
Total

Frequência

%

6
27
3
2
1
39

15,38
69,23
7,69
5,13
2,56
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V10] Universidade Brasileira a que está vinculado
[V10.1] UFBA
[V10.2] UFRN
[V10.3] UFPE
[V10.4] UFRJ
[V10.5] UFRGS
[V10.6] UFMG
[V10.7] USP
[V10.8] UNICAMP
[V10.9] UNESP
[10.10] UFRP
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Universidade Brasileira que está vinculado
UFBA
UFRN
UFPE
UFRJ
UFRGS
UFMG
USP
UNICAMP
UNESP
UFRP
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
2
3
11
1
2
2
3
1
2
1
28

%
7,1429
10,714
39,286
3,5714
7,1429
7,1429
10,714
3,5714
7,1429
3,5714
100

Frequência
25
14
39

%
64,103
35,897
100

[V11] Bolsista
[V11.1] Sim
[V11.2] Não

Bolsista
Sim
Não
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[12] Agência de Fomento
[V12.1] CAPES
[V12.2] CNPq
[V12.3] FAPESP
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[V12.4] Crous
[12.5] ALBAN

Agência de Fomento
CAPES
CNPq
FAPESP
Crous
ALBAN
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
%
18
72,00
4
16,00
1
4,00
1
4,00
1
4,00
25
100,00

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V13] Pelo Programa Ciências sem Fronteiras
[V13.1] Mestrado pleno
[V13.2] Mestrado Sanduíche
[V13.3] Doutorado Pleno
[V13.4] Doutorado Sanduíche
[V13.5] Pós-doutorado
[V13.6] Co-tutela de tese

Curso
Mestrado pleno
Mestrado Sanduíche
Doutorado Pleno
Dt Sanduíche
] Co-tutela de tese
Pós-Doutorado
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
%
0
0,00
0
0
4
17,39
13
56,52
4
17,39
4
17,39
25
108,70
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[V14] Por outros programas?
[V14.1] Mestrado pleno
[V14.2] Mestrado Sanduíche
[V14.3] Doutorado Pleno
[V14.4] Doutorado Sanduíche
[V14.5] Co-tutela de tese
[V14.6] Pós-Doutorado

Pelo Programa Ciências sem Fronteiras
Mestrado pleno
Mestrado Sanduíche
Doutorado Pleno
Doutorado Sanduíche
Pós-doutorado
Co-tutela de tese
Sub total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
0
2
1
3
0
6

%
0
0
8
4
12
0
24

Por outros programas?
Mestrado pleno
Mestrado Sanduíche
Doutorado Pleno
Doutorado Sanduíche
Co-tutela de tese
Pós-Doutorado
Sub total
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
1
0
3
12
2
1
19
25

%
4
0
12
48
8
4
76
100

Distribuição de Bolsas pelos programas
Pelo Programa Ciências sem Fronteiras
Pelos Programas Tradicionais
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
6
19
25

%
26,087
82,609
100
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
2a. PARTE : MOTIVAÇÃO
[V15] Motivos que lhe trouxeram a Lyon-Fr
[V15.1] Meus estudos exigem uma experiência acadêmica fora do País e escolhi vir
para Lyon-F
[V15.2] Sempre tive Interesse em estudar em uma Universidade na cidade de LyonFr
[V15.3] Enriquecer meu histórico acadêmico
[V15.4] Melhorar meu curriculo
[V15.5] Aumentar minhas chances de empregabilidade ao retornar ao Brasil
[V15.6] Aprender e/ou aperfeiçoar a competência linguística
[V15.7] Saber falar fluentemente o francês
[V15.8] Adiquirir novas experiências
[V15.9] Atender a necessidade de entretenimento e atrações culturais
[V15.10] Atender a necessidade de autonomia
[V15.11] Conhecer pessoas e fazer novos amigos
[V15.12] Encontrar uma pessoa para constituir família
[V15.13] Estabelecer ou fortalecer contatos acadêmicos para rede de pesquisa e
extensão universitárias
[V15.14] Desejo de conhecer a França e outros países da Europa
[V15.15] Ter ajuda financeira de familiares
[V15.16] Qualificação profissional para colocação no mercado de trabalho francês
[V15.17] Morar definitivamente em Lyon-Fr
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3a. PARTE : COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
[V16] Você se considera com habilidade para
[V16.1] Compreender a expressão oral em:
[V16.1.1] Alemão
[V16.1.2] Inglês
[V16.1.3] Espanhol
[V16.1.4] Francês
[V16.1.5] Italiano
[V16.1.6] Portugês
[V16.1.7] Russo

Compreender a expressão oral em:
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Português
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
34
28
37
6
39
1

sim
0
87,179
71,795
94,872
15,385
100
2,5641

[V16.2] Compreender a expressão escrita em:
[16.2.1] Alemão
[16.2.2] Inglês
[16.2.3] Espanhol
[16.2.4] Francês
[16.2.5] Italiano
[16.2.6] Português
[16.2.7] Russo

Compreender a expressão escrita em:
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Portugês
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
22
23
37
4
39
1

Sim
0
56,41
58,97
94,87
10,26
100
2,56
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[V16.3] Expressar-se oralmente de modo adequado em:
[V16.3.1] Alemão
[V16.3.2] Inglês
[V16.3.3] Espanhol
[V16.3.4] Francês
[V16.3.5] Italiano
[V16.3.6] Portugês
[V16.3.7] Russo

Expressar-se oralmente de modo adequado em:
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Portugês
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
21
14
34
0
39
1

Sim
0
53,846
35,897
87,179
0
100
2,5641

[V16.4] Expressar-se adequadamente por meio da escrita em:
[16.4.1] Alemão
[16.4.2] Inglês
[16.4.3] Espanhol
[16.4.4] Francês
[16.4.5] Italiano
[16.4.6] Portugês
[16.4.7] Russo

Expressar-se adequadamente por meio da escrita em:
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Portugês
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
19
10
28
0
39
1

Sim
0
48,718
25,641
71,795
0
100
2,5641

[V17] Idiomas exigidos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas em
Lyon-Fr
[V17.1] Em sala de aula:
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[V17.1.1] Alemão
[V17.1.2] Inglês
[V17.1.3] Espanhol
[V17.1.4] Francês
[V17.1.5] Italiano
[V17.1.6] Portugês
[V17.1.7] Russo

Em sala de aula:
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Portugês
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
14
2
35
0
7
0

%
0
35,897
5,1282
89,744
0
17,949
0

Frequência
0
13
0
39
0
9
0

%
0
33,333
0
100
0
23,077
0

[V17.2] Laboratórios de Pesquisas
[V17.2.1] Alemão
[V17.2.2] Inglês
[V17.2.3] Espanhol
[V17.2.4] Francês
[V17.2.5] Italiano
[V17.2.6] Portugês
[V17.2.7] Russo

Laboratórios de Pesquisas
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Portugês
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
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[V17.3] Recursos bibliográficos
[V17.3.1] Alemão
[V17.3.2] Inglês
[V17.3.3] Espanhol
[V17.3.4] Francês
[V17.3.5] Italiano
[V17.3.6] Portugês
[V17.3.7] Russo

Recursos bibliográficos
Alemão
Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Portugês
Russo
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
23
9
31
0
9
0

%
0
58,974
23,077
79,487
0
23,077
0

[V18] Quanto tempo de preparo linguístico para vir a França
[V18.1] menos de 6 meses
[V18.2] 6 a 12 meses
[V18.3] 12 a 18 meses
[V18.4] 18 a 24 meses
[V18.5] mais de 24 meses

Quanto tempo de preparo linguístico para vir a França
Menos de 6 meses
6 a 12 meses
12 a 18 meses
18 a 24 meses
Mais de 24 meses
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
8
9
5
4
13
39

%
20,513
23,077
12,821
10,256
33,333
100
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[V19] Aonde você se preparou linguisticamente para vir à França?
[V19.1] Fez curso de francês na Universidade
[V19.2] Estudou em Escola de língua francesa
[V19.3] Estudou com Professor particular
[V19.4] Fez curso a distância
[V19.5] Estudou sozinho
[V19.6] Participou de grupos de estudo
[V19.7] Estudou o Idioma em paralelo ao português

Aonde você se preparou linguísticamente para vir à França?
Fez curso de francês na Universidade
Estudou em Escola de língua francesa
Estudou com Professor particular
Estudou sozinho
Estudou o idioma paralelo ao português
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
10
14
21
9
2

%
25,641
35,897
53,846
23,077
5,1282

[V20] ] Essa preparação foi suficiente para fazer uso da língua francesa em seu
cotidiano em Lyon-Fr?
[V20.1] Sim
[V20.2] Não

Essa preparação foi suficiente para fazer uso da língua
francesa em seu cotidiano em Lyon-França?
Sim
Não
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

29
10
39

74,359
25,641
100

[V21] com que frequência você teve dificuldades de se fazer entender na língua
francesa:
[V21.1] Ao fazer compras em uma loja de auto-serviço
[V21.1.1] Não se aplica
[V21.1.2] Jamais
[V21.1.3] Às vezes
[V21.1.4] Frequentemente
[V21.1.5] A maior parte do tempo
[V21.1.6] Sempre
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Com que frequência você teve dificuldades de se fazer
entender na língua francesa:
Ao fazer compras em uma loja de auto-serviço
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

4
8
21
6
0
0
39

10,256
20,513
53,846
15,385
0
0
100

[V21.2] Ao fazer compras em uma padaria, tabacaria, feira e etc
[V21.2.1] Não se aplica
[V21.2.2] Jamais
[V21.2.3] Às vezes
[V21.2.4] Frequentemente
[V21.2.5] A maior parte do tempo
[V21.2.6] Sempre
[V21.3] Ao fazer as tarefas escolares em sala de aula
[V21.3.1] Não se aplica
[V21.3.2] Jamais
[V21.3.3] Às vezes
[V21.3.4] Frequentemente
[V21.3.5] A maior parte do tempo
[V21.3.6] Sempre

Ao fazer as tarefas escolares em sala de aula
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
8
6
15
10
0
0
39

[V21.4] Ao fazer as tarefas escolares em grupo fora da sala de aula
[V21.4.1] Não se aplica
[V21.4.2] Jamais
[V21.4.3] Às vezes
[V21.4.4] Frequentemente

%
20,513
15,385
38,462
25,641
0
0
100
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[V21.4.5] A maior parte do tempo
[V21.4.6] Sempre

Ao fazer as tarefas escolares em grupo fora da sala de aula
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
16
2
13
8
0
0
39

%
41,026
5,1282
33,333
20,513
0
0
100

[V21.5] Nas reuniões informais com conhecidos franceses
[V21.5.1] Não se aplica
[V21.5.2] Jamais
[V21.5.3] Às vezes
[V21.5.4] Frequentemente
[V21.5.5] A maior parte do tempo
[V21.5.6] Sempre

Nas reuniões informais com conhecidos franceses
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Tatal
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V21.6] Ao fazer um pedido de refeição no restaurante
[V21.6.1] Não se aplica
[V21.6.2] Jamais
[V21.6.3] Às vezes
[V21.6.4] Frequentemente
[V21.6.5] A maior parte do tempo
[V21.6.6] Sempre

Frequência
2
2
31
4
0
0
39

%
5,1282
5,1282
79,487
10,256
0
0
100
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Ao fazer um pedido de refeição no restaurante
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
2
8
25
4
0
0
39

%
5,1282
20,513
64,103
10,256
0
0
100

[V21.7] Ao contar uma piada
[V21.7.1] Não se aplica
[V21.7.2] Jamais
[V21.7.3] Às vezes
[V21.7.4] Frequentemente
[V21.7.5] A maior parte do tempo
[V21.7.6] Sempre

Ao contar uma piada
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V21.8] Ao falar gíria
[V21.8.1] Não se aplica
[V21.8.2] Jamais
[V21.8.3] Às vezes
[V21.8.4] Frequentemente
[V21.8.5] A maior parte do tempo
[V21.8.6] Sempre

Frequência
10
0
9
13
4
3
39

%
25,641
0
23,077
33,333
10,256
7,6923
100
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Ao falar gíria
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
10
0
9
17
1
2
39

%
25,641
0
23,077
43,59
2,5641
5,1282
100

Frequência
0
2
22
13
2
0
39

%
0
5,1282
56,41
33,333
5,1282
0
100

[V21.9] Ao falar ao telefone
[V21.9.1] Não se aplica
[V21.9.2] Jamais
[V21.9.3] Às vezes
[V21.9.4] Frequentemente
[V21.9.5] A maior parte do tempo
[V21.9.6] Sempre

Ao falar ao telefone
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V22] Com que frequência você teve dificuldade de compreender o que a(s)
pessoa(s) falavam com você ...
[V22.1] Ao fazer compras em uma loja de auto-serviço
[V22.1.1] Não se aplica
[V22.1.2] Jamais
[V22.1.3] Às vezes
[V22.1.4] Frequentemente
[V22.1.5] A maior parte do tempo
[V22.1.6] Sempre

Ao fazer compras em uma loja de auto-serviço
Não se aplica

Frequência
5

%
12,821
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10
16
8
0
0
39

Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

25,641
41,026
20,513
0
0
100

[V22.2] Ao fazer compras em uma padaria, tabacaria, feira e etc
[V22.2.1] Não se aplica
[V22.2.2] Jamais
[V22.2.3] Às vezes
[V22.2.4] Frequentemente
[V22.2.5] A maior parte do tempo
[V22.2.6] Sempre

Ao fazer compras em uma padaria, tabacaria, feira e etc
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V22.3] Ao fazer as tarefas escolares em sala de aula
[V22.3.1] Não se aplica
[V22.3.2] Jamais
[V22.3.3] Às vezes
[V22.3.4] Frequentemente
[V22.3.5] A maior parte do tempo
[V22.3.6] Sempre

Frequência
2
9
21
7
0
0
39

%
5,1282
23,077
53,846
17,949
0
0
100
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Ao fazer as tarefas escolares em sala de aula
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
8
7
21
3
0
0
39

%
20,513
17,949
53,846
7,6923
0
0
100

[V22.4] Ao fazer as tarefas escolares em grupo fora da sala de aula
[V22.4.1] Não se aplica
[V22.4.2] Jamais
[V22.4.3] Às vezes
[V22.4.4] Frequentemente
[V22.4.5] A maior parte do tempo
[V22.4.6] Sempre

Ao fazer as tarefas escolares em grupo fora da sala de aula
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
10
3
22
4
0
0
39

%
25,641
7,6923
56,41
10,256
0
0
100

[V22.5] Nas reuniões informais com conhecidos franceses
[V22.5.1] Não se aplica
[V22.5.2] Jamais
[V22.5.3] Às vezes
[V22.5.4] Frequentemente
[V22.5.5] A maior parte do tempo
[V22.5.6] Sempre

Nas reuniões informais com conhecidos franceses
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente

Frequência
0
5
23
11

%
0
12,821
58,974
28,205
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A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

0
0
39

0
0
100

[V22.6] Ao fazer um pedido de refeição no restaurante
[V22.6.1] Não se aplica
[V22.6.2] Jamais
[V22.6.3] Às vezes
[V22.6.4] Frequentemente
[V22.6.5] A maior parte do tempo
[V22.6.6] Sempre

Ao fazer um pedido de refeição no restaurante
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V22.7] Ao contar uma piada
[V22.7.1] Não se aplica
[V22.7.2] Jamais
[V22.7.3] Às vezes
[V22.7.4] Frequentemente
[V22.7.5] A maior parte do tempo
[V22.7.6] Sempre

Frequência
0
8
26
5
0
0
39

%
0
20,513
66,667
12,821
0
0
100
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Ao contar uma piada
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
6
1
10
12
9
1
39

%
15,385
2,5641
25,641
30,769
23,077
2,5641
100

[V22.8] Ao falar gíria
[V22.8.1] Não se aplica
[V22.8.2] Jamais
[V22.8.3] Às vezes
[V22.8.4] Frequentemente
[V22.8.5] A maior parte do tempo
[V22.8.6] Sempre

Ao falar gíria
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V22.9] Ao ao conversar ao telefone
[V22.9.1] Não se aplica
[V22.9.2] Jamais
[V22.9.3] Às vezes
[V22.9.4] Frequentemente
[V22.9.5] A maior parte do tempo
[V22.9.6] Sempre

Frequência
9
1
5
10
8
6
39

%
23,077
2,5641
12,821
25,641
20,513
15,385
100
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Ao ao conversar ao telefone
Não se aplica
Jamais
Às vezes
Frequentemente
A maior parte do tempo
Sempre
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
6
13
13
5
2
39

%
0
15,385
33,333
33,333
12,821
5,1282
100

Frequência
34
5
39

%
87,1795
12,8205
100

[V23] Continua estuando o Idioma francês em Lyon-Fr?
[23.1] Sim
[23.2] Não

Continua estuando o Idioma francês em Lyon-Fr?
[23.1] Sim
[23.2] Não
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[24] De que forma você continua estudando francês em Lyon?
[V24.1] Fazendo curso de francês na Universidade
[V24.2] Estudando em Escola de Língua francesa
[V24.3] Estudando com Professor particular
[V24.4] Fazendo curso a Distância
[V24.5] Estudando sozinho
[V24.6] Participando de grupos de estudo

De que forma você continua estudando francês em Lyon?
Fazendo curso de francês na Universidade
Estudando em Escola de Língua francesa
Estudando com Professor particular
Fazendo curso a Distância
Estudando sozinho
Participando de grupos de estudo
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
17
23
2
3
22
11
78

%
21,795
29,487
2,5641
3,8462
28,205
14,103
100

[V25] Tipo de habilidade linguística que se pretende alcançar:
[V25.1] Ser capaz de compreender e trocar informações com perguntas e respostas
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breves, em um contexto comunicativo claro e concreto
[V25.2] Ser capaz de compreender, se relacionar e interagir utilizando uma línguagem
simples exercitando a capacidade de se expressar oralmente e por escrito em
situações do dia a dia e aspectos culturais
[V25.3] Ser capaz de compreender e de se expressar oralmente e por escrito em
contextos comunicativos do seu ambiente quotidiano e resolver problemas
automaticamente
[V25.4] Ser capaz de compreender e se expressar oralmente e por escrito
automaticamene em situações gerais, trocando informações, falar de seus
habitos pessoais e sobre temas que lhes são familares ou de intersse e discute
sobre experiências proprias.
[V25.5] Ser capaz de compreender e se expressar oralmente e por escrito em varias
situações com estruturas linguísticas complexas com fluidez e espontaneidade
[V25.6] Ser capaz de se expressar oralmente e por escrito de maneira apropriada em
qualquer situação, dominar elementos lingüísticos e culturais próprios de um
falante nativo e sabe distinguir os diferentes significados de um vocábulo

Tipo de habilidade linguística que se pretende ancançar:
Ser capaz de compreender e trocar informações com perguntas
e respostas breves, em um contexto comunicativo claro e
concreto
Ser capaz de compreender, se relacionar e interagir utilizando
uma línguagem simples exercitando a capacidade de se
expressar oralmente e por escrito em situações do dia a dia e
aspectos culturais
Ser capaz de compreender e de se expressar oralmente e por
escrito em contextos comunicativos do seu ambiente
quotidiano e resolver problemas automaticamente
Ser capaz de compreender e se expressar oralmente e por
escrito automaticamene em situações gerais, trocando
informações, falar de seus habitos pessoais e sobre temas que
lhes são familares ou de intersse e discute sobre experiências
proprias.
Ser capaz de compreender e se expressar oralmente e por
escrito em varias situações com estruturas linguísticas
complexas com fluidez e espontaneidade
Ser capaz de se expressar oralmente e por escrito de maneira
apropriada em qualquer situação, dominar elementos
lingüísticos e culturais próprios de um falante nativo e sabe
distinguir os diferentes significados de um vocábulo
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

1

2,5641

2

5,1282

2

5,1282

13

33,333

10

25,641

11
39

28,205
100
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[V26] Depois de quanto tempo após a chegada em Lyon-Fr, você pôde conversar
em Francês por mais de 10 minutos?
[V26.1] No mesmo dia que cheguei em Lyon
[V26.2] No 1º mês
[V26.3] No 2º mês
[V26.4] No 3º mês
[V26.5] No 4º.mês
[V26.6] No 5o mês
[V26.7] A partir do 6º mês
Depois de quanto tempo após a chegada em Lyon-Fr, você pôde conversar em
Francês por mais de 10 minutos?

Frequência

%

No mesmo dia que cheguei em Lyon

7

17,949

No 1º mês

8

20,513

No 2º mês

6

15,385

No 3º mês
No 4º.mês
No 5º mês
A partir do 6º mês

12
1
2
3

30,769
2,5641
5,1282
7,6923

Total

39

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V27] Quando você não consegue se expressar na idioma francês, você utiliza outro
idioma?
[V27.1] Nunca
[V27.2] Inglês
[V27.3] Italiano
[V27.4] Espanhol
[V27.5] Português
[V27.6] Russo

Quando você não consegue se expressar na idioma francês, você
utiliza outro idioma?
Nunca
Inglês
Italiano
Espanhol
Português
Russo
Total

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

11
22
0
1
4
1
39

28,205
56,41
0
2,5641
10,256
2,5641
100
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4a. PARTE : MODO SE SER E AGIR EM LYON-Fr
[V28] Grau de facilidade/dificuuldade
[V28.1] Abrir uma conta bancária
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Abrir uma conta bancária
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui
Total

Frequência
12
4
10
9
4
0
39

%
30,769
10,256
25,641
23,077
10,256
0
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V28.2] Fazer retiradas e depósitos de dinheiro
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Fazer retiradas e depósitos de dinheiro
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V28.3] Usar o cartão de crédito que trouxe do Brasil:
[V28.1.1] Não se aplica

Frequência
1
16
12
6
1

%
2,5641
41,026
30,769
15,385
2,5641

3

7,6923

39

100
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[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Usar o cartão de crédito que trouxe do Brasil
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
12
10
12
2
0

%
30,769
25,641
30,769
5,1282
0

3
39

7,6923
100

[V28.4] Pagamento de contas
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

[V28.4] Pagamento de contas
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V28.5] Escolha da empresa de serviços de celular
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir

Frequência
10
10
9
7
3

%
25,641
25,641
23,077
17,949
7,6923

0

0

39

100
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[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Frequência
%
Escolha da empresa de serviços de celular
5
12,821
Não se aplica
6
15,385
Foi muito fácil
17
43,59
Foi fácil
4
10,256
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
7
17,949
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui
0
0
39
100
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V28.6] Aluguel de moradia
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Aluguel de moradia
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
4
6
5
8
12

%
10,256
15,385
12,821
20,513
30,769

4

10,256

39

100

[V28.7] Aluguel de carro
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Aluguel de carro
Não se aplica

Frequência
25

%
64,103
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Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

3
8
2
1

7,6923
20,513
5,1282
2,5641

0

0

39

100

[V28.8] Compra de tíquetes para andar de ônibus, metrô ou Tramway
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Compra de tíquetes para andar de ônibus, metrô ou Tramway
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
15
14
8
2

%
0
38,462
35,897
20,513
5,1282

0

0

39

100

[V28.9] Localização de endereços e referências
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Localização de endereços e referências
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui

Frequência
0
12
15
11
1

%
0
30,769
38,462
28,205
2,5641

0

0
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Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

39

100

[V28.10] Serviços de lavanderia
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Serviços de lavanderia
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
6
9
17
6
1

%
15,385
23,077
43,59
15,385
2,5641

0

0

39

100

[V28.11] Compra de preservativos tarde da noite
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Compra de preservativos tarde da noite
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
32
2
1
4
0

%
82,051
5,1282
2,5641
10,256
0

0

0

39

100

322
[V28.12] Acesso à assessoria internacional
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Acesso à assessoria internacional
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi dificil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui
Total

Frequência
8
6
13
7
3
2
39

%
20,513
15,385
33,333
17,949
7,6923
5,1282
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V28.13] Pegar um táxi
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Pegar um táxi
Não se aplica
Foi muito fácil
Foi fácil
Foi difícil mas consegui
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui
Total

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
7
7
14
9
2
0
39

%
17,949
17,949
35,897
23,077
5,1282
0
100
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[V28.14] Compra de passagens de TGV na gare
[V28.1.1] Não se aplica
[V28.1.2] Foi muito fácil
[V28.1.3] Foi fácil
[V28.1.4] Foi dificil mas consegui
[V28.1.5] Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
[V28.1.6] Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não consegui

Compra de passagens de TGV na gare
Frequência
Não se aplica
2
Foi muito fácil
8
Foi fácil
10
Foi dificil mas consegui
12
Foi muito difícil e precisei de ajuda para conseguir
7
Foi muito difícil, e mesmo com auxilio de terceiros, não
consegui
0
Total
39
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

%
5,1282
20,513
25,641
30,769
17,949
0
100

[V29.1] A matrícula presencial
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V28.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

A matrícula presencial
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
9
2
4
17
3

%
23,077
5,1282
10,256
43,59
7,6923

4

10,256

39

100
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[V29.2] Acesso à matrícula online
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso à matrícula online
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
15
3
8
8
5

%
38,462
7,6923
20,513
20,513
12,821

0
39

0
100

[V29.3] Acesso a informações sobre o seu dossiê na secretaria acadêmica
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso a informações sobre o seu dossiê na secretaria
acadêmica
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

12
3
11
8
5

30,769
7,6923
28,205
20,513
12,821

0

0

39

100
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[V29.4] Acesso a livros emprestados na biblioteca
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso a livros emprestados na biblioteca
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
6
13
16
4
0

%
15,385
33,333
41,026
10,256
0

0
39

0
100

[V29.5] Acesso à reserva de sala de aula na universidade para estudo dirigido
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso à reserva de sala de aula na universidade para estudo
dirigido
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

22
2
9
6
0

56,41
5,1282
23,077
15,385
0

0

0

39

100
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[V29.6] Acesso à reserva de sala na biblioteca para grupo de estudo
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso à reserva de sala na biblioteca para grupo de estudo
Frequência
Não se aplica
19
Muito fácil
8
Fácil
6
Dificil por causa da burocracia
6
Muito difícil por causa da burocracia
0
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
0
Total
39
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

%
48,718
20,513
15,385
15,385
0
0
100

[V29.7] Acesso aos computadores para pesquisa na biblioteca
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso aos computadores para pesquisa na biblioteca
Frequência
Não se aplica
8
Muito fácil
13
Fácil
15
Dificil por causa da burocracia
3
Muito difícil por causa da burocracia
0
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
0
Total
39
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

%
20,513
33,333
38,462
7,6923
0
0
100
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[V29.8] Acesso aos equipamentos de reprografia (xerox, impressão, plotagem)
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso aos equipamentos de reprografia (xerox, impressão,
Frequência %
plotagem)
6
15,385
Não se aplica
13
33,333
Muito fácil
Fácil
12
30,769
Dificil por causa da burocracia
8
20,513
Muito difícil por causa da burocracia
0
0
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade
0
0
39
100
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V29.9] Acesso ao restaurante universitário
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso ao restaurante universitário
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia

Frequência
4
13
17
3

%
10,256
33,333
43,59
7,6923

Muito difícil por causa da burocracia

2

5,1282

Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade 0
Total
39
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

0
100
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[V29.10] Acesso às informações sobre as atividades acadêmicas da universidade
(Fóruns, palestras, mesas redondas, etc)
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso às informações sobre as atividades acadêmicas da
universidade (Fóruns, palestras, mesas redondas, etc)
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência

%

3
8
24
2
0

7,6923
20,513
61,538
5,1282
0

2

5,1282

39

100

[V29.11] Acesso às cantinas
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso às cantinas
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
8
13
14
4
0

%
20,513
33,333
35,897
10,256
0

0

0

39

100
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[V29.12] Acesso à assessoria internacional
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso à assessoria internacional
Frequência
Não se aplica
19
Muito fácil
7
Fácil
8
Dificil por causa da burocracia
5
Muito difícil por causa da burocracia
0
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
0
Total
39
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

%
48,718
17,949
20,513
12,821
0
0
100

[V29.13] Acesso aos professores da instituição
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso aos professores da instituição
Frequência
Não se aplica
10
Muito fácil
2
Fácil
18
Dificil por causa da burocracia
9
Muito difícil por causa da burocracia
0
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
0
Total
39
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

%
25,641
5,1282
46,154
23,077
0
0
100
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[V29.14] Acesso ao seu orientador de tese:
[V29.1.1] Não se aplica
[V29.1.2] Muito fácil
[V29.1.3] Fácil
[V29.1.4] Dificil por causa da burocracia
[V29.1.5] Muito difícil por causa da burocracia
[V29.1.6] Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da universidade

Acesso ao seu orientador de tese
Não se aplica
Muito fácil
Fácil
Dificil por causa da burocracia
Muito difícil por causa da burocracia
Muito difícil mesmo com auxilio de funcionários da
universidade
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
10
16
9
4
0

%
25,641
41,026
23,077
10,256
0

0

0

39

100

[V30] Grau de adaptabilidade
[V30.1] Em relação a universidade francesa
[V30.1.1] Didática dos professores
[V30.1.1.1] Não estou adaptado
[V30.1.1.2] Adaptação muito lenta
[V30.1.1.3] Adaptação lenta
[V30.1.1.4] Adaptação rápida
[V30.1.1.5] Adaptação muito rápida

Didática dos professores
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
4
0
14
19
2
39

%
10,256
0
35,897
48,718
5,1282
100
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[V30.1.2] Curriculo das disciplinas
[V30.1.2.1] Não estou adaptado
[V30.1.2.2] Adaptação muito lenta
[V30.1.2.3] Adaptação lenta
[V30.1.2.4] Adaptação rápida
[V30.1.2.5] Adaptação muito rápida

Curriculo das disciplinas
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
3
21
11
4
39

%
0
7,6923
53,846
28,205
10,256
100

Frequência
4
4
13
12
6
39

%
10,256
10,256
33,333
30,769
15,385
100

[V30.1.3] Sistema de avaliação
[V30.1.3.1] Não estou adaptado
[V30.1.3.2] Adaptação muito lenta
[V30.1.3.3] Adaptação lenta
[V30.1.3.4] Adaptação rápida
[V30.1.3.5] Adaptação muito rápida

Sistema de avaliação
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V30.1.4] Atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa
[V30.1.4.1] Não estou adaptado
[V30.1.4.2] Adaptação muito lenta
[V30.1.4.3] Adaptação lenta
[V30.1.4.4] Adaptação rápida
[V30.1.4.5] Adaptação muito rápida
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Atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
3
0
12
22
2
39

%
7,6923
0
30,769
56,41
5,1282
100

[V30.1.5] Rotinas acadêmicas: horários, atividades extra-classe e etc
[V30.1.5.1] Não estou adaptado
[V30.1.5.2] Adaptação muito lenta
[V30.1.5.3] Adaptação lenta
[V30.1.5.4] Adaptação rápida
[V30.1.5.5] Adaptação muito rápida

Rotinas acadêmicas: horários, atividades extra-classe e etc
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
0
8
27
4
39

%
0
0
20,513
69,231
10,256
100

[V30.2] Com relação ao cotidiano
[V30.2.1] Aos meios de transporte
[V30.2.1.1] Não estou adaptado
[V30.2.1.2] Adaptação muito lenta
[V30.2.1.3] Adaptação lenta
[V30.2.1.4] Adaptação rápida
[V30.2.1.5] Adaptação muito rápida

Aos meios de transporte
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
0
2
18
19
39

%
0
0
5,1282
46,154
48,718
100

333

[V30.2.2] Aos horários de funcionamento das repartições públicas
[V30.2.2.1] Não estou adaptado
[V30.2.2.2] Adaptação muito lenta
[V30.2.2.3] Adaptação lenta
[V30.2.2.4] Adaptação rápida
[V30.2.2.5] Adaptação muito rápida

Aos horários de funcionamento das repartições públicas
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
6
5
8
16
4
39

%
15,385
12,821
20,513
41,026
10,256
100

[V30.2.3] As normas de trânsito
[V30.2.3.1] Não estou adaptado
[V30.2.3.2] Adaptação muito lenta
[V30.2.3.3] Adaptação lenta
[V30.2.3.4] Adaptação rápida
[V30.2.3.5] Adaptação muito rápida

As normas de trânsito
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V30.2.4] A circulação a pé nas vias públicas:
[V30.2.4.1] Não estou adaptado
[V30.2.4.2] Adaptação muito lenta
[V30.2.4.3] Adaptação lenta
[V30.2.4.4] Adaptação rápida
[V30.2.4.5] Adaptação muito rápida

Frequência
3
0
6
24
6
39

%
7,6923
0
15,385
61,538
15,385
100
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A circulação a pé nas vias públicas
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
0
3
7
20
9
39

%
0
7,6923
17,949
51,282
23,077
100

[V30.2.5] Ao modo (ao jeito) de ser do francês de Lyon
[V30.2.5.1] Não estou adaptado
[V30.2.5.2] Adaptação muito lenta
[V30.2.5.3] Adaptação lenta
[V30.2.5.4] Adaptação rápida
[V30.2.5.5] Adaptação muito rápida

Ao modo (ao jeito) de ser do francês de Lyon
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

[V30.2.6] Ao clima:
[V30.2.6.1] Não estou adaptado
[V30.2.6.2] Adaptação muito lenta
[V30.2.6.3] Adaptação lenta
[V30.2.6.4] Adaptação rápida
[V30.2.6.5] Adaptação muito rápida

Frequência
6
0
14
18
1
39

%
15,385
0
35,897
46,154
2,5641
100
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Ao clima
Não estou adaptado
Adaptação muito lenta
Adaptação lenta
Adaptação rápida
Adaptação muito rápida
Total
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Frequência
7
4
10
15
3
39

%
17,949
10,256
25,641
38,462
7,6923
100

