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A cOOperAÇÃO instituciOnAL  
cAnAdá - bAHiA1

Tenho acompanhado e participado da colaboração canadense à 
educação baiana, quer como secretário de Educação e Cultura (1983-
1987), quer na condição de professor da Universidade Federal da Bahia. 
Fixo como início dessa participação o ano de 1983, quando ajudei na 
preparação do III Congresso da Organização Universitária Interamericana 
(OUI) (1983). Em razão dessa colaboração internacional, visitei algumas 
vezes o Canadá, máxime o Canadá de expressão francesa. Em um segundo 
momento, lecionei no Mestrado em Educação que a Universidade do 
Québec ministrou em convênio com a Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), de 1987 a 1990. Durante todos esses anos, mantive contacto 
com professores visitantes canadenses, trazidos pelo Núcleo de Estudos 
Canadenses, da UNEB, dirigido pela professora Denise Gurgel Lavallée. 
Em 1995, cumpri um programa de estágio na Universidade do Québec 
em Montréal (UQAM), tendo como parceiros os professores Gérard 
Lucas e Pierre-Yves Paradis. (BOAVENTURA, 1986)

A colaboração institucional do Canadá, na Bahia, no âmbito 
educacional, pode ser identificada em etapas, programas e momentos 
significativos que sintetizo em seis tópicos: 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. A cooperação institucional canadá-Bahia. canadart - Revista do 
Núcleo de Estudos Canadenses, Salvador, n.10, p. 97-116, 2002.
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Organização Universitária Interamericana (OUI). 1) 

Instituto de Gestão e Liderança Universitária (IGLU) 2) 

Mestrado em Educação da Universidade do Québec 3) 

Núcleo de Estudos Canadenses 4) 

Estágio na Universidade do Québec, Montréal. (UQAM) 5) 

A contribuição canadense. 6) 

ORGANIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA (OUi) E O 
INSTITUTO DE RÁDIO DIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA (irDEB)

Vale registrar um antecedente da cooperação canadense. Muito 
antes do III Congresso da OUI, ainda na década de 70, o governo baiano 
firmou convênio com a Agência Canadense para o Desenvolvimento 
Internacional (ACDI) e o Instituto de Rádio-Difusão Educativa da Bahia 
(IRDEB), efetivado com proveitosos resultados para a rádio educativa e 
impressão de material escolar. Nos anos 80, essa colaboração com o Irdeb 
continuou com o trabalho da professora Paz Buttedahl, da Universidade 
da Colúmbia Britânica, pelo International Development Research Center, 
cooperação que contou também com o professor Daniel R. Bird, dessa 
universidade, realizando inclusive, em 1986, o primeiro Curso de Pós-
Graduação em Educação de Adultos e Ensino a Distância, que contou 
com a participação de Paulo Freire. (BOAVENTURA, 1987b)

iii congresso da OUi

Os educadores baianos ainda guardam na memória a lembrança 
gratíssima deixada pela OUI no congresso realizado em Salvador, de 
4 a 8 de abril de 1983, tendo por tema: “Administração Universitária 
em Tempo de Crise: perspectivas para o ano 2000” (CONGRESSO 
DA ORGANIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA, 1983). 
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Por isso mesmo, quando visitei o Canadá, de 14 a 20 de setembro 
daquele ano, não me causou surpresa a seriedade que norteava a ação 
do dirigente da entidade em apreço, Gilles Boullet, presidente da 
Universidade do Québec e também presidente da OUI, assessorado 
pelo secretário executivo François Loriot e pela assistente Lynn Laflame. 
Outro colaborador foi o ex-vice-reitor da mesma universidade, Pierre 
Cazallis, que exercia as funções de presidente-diretor do organismo do 
governo quebequense que se encarregava das trocas internacionais em 
matéria de recursos educativos, conhecidas pela sigla Serec.

Visita oficial a Québec 

No Canadá, não existindo Ministério da Educação no plano federal, 
as províncias, que equivalem aos estados brasileiros, desfrutam de 
autonomia e organizam a educação. Assim sendo, cabe aos ministérios 
provinciais assegurar a coerência de ação no conjunto das diversas partes 
do sistema e a transmissão dos valores educacionais em consonância com 
as aspirações da população. Essas funções, em Québec, se estenderam 
a quatro domínios: no plano educativo e pedagógico, na administração 
dos recursos humanos, na gestão dos recursos financeiros e no setor dos 
recursos materiais.

Segundo a tradição parlamentar britânica, o Ministério da Educação 
do Québec era dirigido por um deputado, Camille Laurin, integrando 
o regime de gabinete. O ministro da Educação possuía gabinete 
próprio, sendo responsável pela política educacional. Logo abaixo 
vinha o subministro Jacques Girard, encarregado da administração do 
Ministério com suas direções, secretarias e coordenações. A separação 
entre a política e a administração era nítida.

Da visita que realizei em 1983, como secretário de Educação 
e Cultura, constatei que a estrutura da educação quebequense 
compreendia quatro níveis, além do pré-escolar: ensino primário, dos 
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6 aos 12 anos; ensino secundário, com três anos de formação de base 
e mais três de educação geral ou profissional; educação colegial, dos 17 
aos 20 anos, também com duas ramificações em geral e profissional; e, 
ensino universitário, com três ciclos. Vale ressaltar a importância dada 
à educação geral, sobretudo a partir do secundário. O ensino colegial, 
por sua vez, pode ser de educação geral, dando acesso à universidade, 
ou profissional, levando o educando ao mercado técnico de trabalho. É 
ministrado pelos Colégios de Educação Geral e Profissional (CEGEPS), 
na faixa situada entre o ensino secundário e o universitário. Tal tipo 
de estabelecimentos, como já foi dito e vale a pena insistir, atendem a 
dois tipos de clientela: servem aos alunos que deixaram o secundário e 
beneficiam os adultos que completam sua formação depois de integrados 
no mercado de trabalho. Quanto aos currículos, obviamente, eram, 
também, de duas ordens: gerais, cujo objetivo é preparar o alunado para 
a formação superior na universidade; e as profissionais, tendo como meta 
o aprimoramento do estudante no exercício de uma função específica. 
No relacionamento com a comunidade, os Cegeps diversificam seus 
serviços, fazendo pesquisas aplicadas, de informação e de animação junto 
às empresas e segmentos existentes, Oferecem, assim, três grupos de 
disciplinas em educação geral e nada menos de 112 cursos profissionais, 
cobrindo os grandes setores de atividades. 

Não padece dúvida que Québec encontrou lugar para a educação 
geral no seu sistema de ensino, com funções claras e definidas, levando 
ao escalão superior os estudos de primeiro ciclo, que são, geralmente, de 
três anos, com mais um para o segundo ciclo (mestrado) e dois ou mais 
para o terceiro ciclo (doutorado). 

Complementando a informação, a Universidade do Québec, na 
ocupação do seu espaço físico, em algumas de suas características, 
assemelhava-se à Universidade Estadual Paulista (UNESP). É uma 
entidade multicampi, que englobava 11 unidades em 1987. Além da 
Universidade Laval, na cidade de Québec, existem as universidades de 
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Montréal e Sherbrooke e as três universidades anglófonos de Bishop’s, 
Concórdia e McGill.

Com a direção desses organismos educacionais e com outros setores 
do governo, discuti com o professor Sérgio Matos, diretor do Irdeb, 
pontos de colaboração com vistas ao desenvolvimento da educação 
baiana, sobressaindo o projeto de TV Educativa, cuja proposta já tinha 
sido enviada pelo Irdeb. Outros projetos foram igualmente examinados, 
como o referente ao Centro de Formação em Ciências Agrícolas.

Em suma, a partir desse III Congresso da OUI, sentiu-se mais a 
presença dessa instituição no Brasil e em especial na Bahia. Com sede 
em Québec, a OUI era presidida por Giles Boullet, que emprestava à 
OUI todo o seu entusiasmo e liderança, enquanto François Loriot foi 
uma presença constante em todo e país. No Brasil, a OUI contou com 
a colaboração de Jean Posadsk, canadense residente em Natal, capital 
do Rio Grande do Norte. A província do Québec é três vezes maior 
que o território baiano. Esses relacionamentos resultaram no convênio 
assinado por mim, na qualidade de reitor da UNEB e secretário de 
Educação, com Giles Boullet.

INSTITUTO DE GESTÃO E LIDERANÇA UNIVERSITÁRIA (IGLU)

A ação da OUI ficou bem patente no curso sobre administração uni-
versitária, realizado, simultaneamente, na Fundação Getúlio Vargas, para 
o qual a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia enviou o professor 
Antônio Fábio Dantas, e na Universidade Federal de Santa Catari na. 
O instrumento operativo, dentro da OUI, foi o Instituto de Gestão 
e Liderança Universitária (IGLU), órgão promotor do treinamento. 
Os participantes, na maioria, brasileiros, eram também especialistas 
provenientes de outros países do hemisfério, como Colômbia e Mé-
xico. Três temas principais centralizaram as atenções: administração 
universitária, planejamento do ensino superior e aplicação da informática 
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à universidade. Com a ajuda financeira da Agência Canadense para o 
Desenvolvimento Internacional (ACDI), a primeira etapa foi realizada no 
Brasil e a segunda, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. No 
ano de 1984, participei da etapa no exterior, retornando ao Canadá. 

Ontário e Québec

Em 1984, os trabalhos começaram no Brasil, prosseguiram na 
Universidade de Miami (UM) e na Flórida International University 
(FIU). Seguiram-se visitas a Ontário, especialmente à York University, 
que tinha Jean McDonald como reitor e Rosemary Nielsen como 
encarregada das relações internacionais.

A conferência no Council of Ontario Universities esteve a cargo do 
Dr. E. J. Monahan, seu diretor executivo, que demonstrou com clareza 
a nova estrutura do sistema universitário da província de Ontário. Outra 
organização semelhante, mas de finalidades diversas, foi o Ontario 
Council of University Affairs, cujos objetivos foram apresentados nessa 
mesma conferência pelo Dr. R. Benxon, assistente do vice-ministro, e 
Mamie Paikin, executiva do conselho. Visita altamente proveitosa, dado o 
nível da instituição especializada em pesquisa educacional, foi a realizada 
ao Ontario Institute for Studies in Education (OISE). Os integrantes do 
estágio participaram de atividades não só no Canadá, como em outras 
organizações norte-americanas.

O iGlU na UnEB

Sumamente importante foi a duplicação do Curso de Administração 
Universitária, pelo IGLU, em 1985, que ficara a cargo da UNEB, na 
Bahia, coordenado pelo professor Alírio de Souza, da UFBA. Em fase 
de sua instalação, demonstrei aos dirigentes da OUI a viabilidade de 
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o curso ser ministrado na Bahia como serviço direto às universidades 
estaduais e do nordeste.

Além desse curso, no início de 1985, realizou-se o tão pensado 
se minário sobre o acesso à universidade pelo sistema multicampi 
(BOAVENTURA, 1987a, 1987b). O objetivo deste encontro foi 
a interiorização e a regionalização da educação superior estadual. 
Considere-se que os alunos concluintes do segundo grau têm o mesmo 
direito à educação superior que os seus colegas da capital. É preciso que 
o Estado-membro formule a sua própria estratégia de educação. Idéias 
como essas conflitam com as relações de Estado-membro x União que 
precisam ser amplamente discutidas, pois são as autoridades estaduais 
que sentem e têm que responder às demandas de suas populações.

O curso e o seminário, desenvolvidos em colaboração com a OUI, 
objetivaram desenvolver, em colaboração com a OUI: 1 - o sistema 
de formação de professores para o pré-escolar e séries iniciais; 2 - a 
investigação da vocação regional de nossas instituições de educação 
superior; 3 - os planos diretores, incluindo as partes física, acadêmica e 
financeira; (4) e as carreiras de formação profissional, como Economia, 
Contabilidade, Administração e Saúde.

A ação da OUI, como entidade interamericana, fez e muito fará 
pelo crescimento conjunto de nossas universidades, num clima de 
cooperação e compreensão dentro do hemisfério.

A Universidade do Québec, mediante o convênio firmado com a 
Secretaria de Educação, participou da implantação da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), associando-se à Organização Universitária 
Interamericana (OUI), o que viabilizou a realização, na Bahia, um total 
de cinco seminários internacionais sobre Administração Universitária.  
A aproximação acadêmica com o Canadá, em especial com a Universidade 
do Québec, concretizou a procura da referência internacional para a 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que criara em 1983. Segundo 
a experiência brasileira, apelei para os canadenses, como haviam feito 
Anísio Teixeira e Afrânio Peixoto que contrataram professores europeus 
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para a Universidade do Distrito Federal (UDF). Do mesmo modo, a 
Universidade de São Paulo (USP) contou com expressivos professores 
do nível de um Claude Lévy-Strauss, Pierre Monbeig, Roger Bastide. 
Para a UNEB, a colaboração veio do Canadá e da Universidade Paulista 
(Unesp). Esta parceria canadense ficará mais próxima e concreta com a 
realização do Mestrado em Educação pela Universidade do Québec na 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO QUÉBEC

Decorrente do acordo científico firmado entre a Universidade do 
Québec e a Universidade do Estado da Bahia, realizou-se no Campus I, 
em Narandiba (Salvador), o curso de mestrado, na área de Educação, 
de 1987 a 1990. Foi, assim, uma experiência internacional em nível 
de pós-graduação. Estruturado com base na cooperação entre os dois 
países amigos, o curso previu um envolvimento de 50% de cada uma das 
partes, cabendo ao Canadá assumir os encargos relativos ao seu pessoal 
docente e à UNEB responsabilizar-se pelos professores brasileiros.

Voltado para o aperfeiçoamento de 24 professores universitários, 
oriundos da própria UNEB, todos portadores de cursos de especialização, 
o Mestrado apresentou um elenco de 14 disciplinas, que integrou um total 
de 55 créditos, dentre os quais 21 foram relativos à dissertação final.

Planejado para dois anos, com aulas diárias, durante as quais os 
estudantes foram diretamente acompanhados pelos seus orientadores, 
vez que se achavam liberados de suas atividades e à disposição do 
programa, o mestrado oportunizou uma relação psico-pedagógica das 
mais motivadoras entre professores e alunos. Para tanto, a Universidade 
do Québec estabeleceu como critério de admissão dos candidatos 
o mínimo de 450 horas de experiência prévia na área pedagógica, 
comprovada através de minuciosa análise do curriculum vitae.
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Quanto ao corpo docente, todo ele portador de doutorado, obtido 
nas mais diversas instituições nacionais e estrangeiras, era composto 
de 11 professores, sendo 7 brasileiros e 4 canadenses. Esses docentes 
operacionalizaram o currículo, ajustando-o à realidade local pela inclusão 
da disciplina obrigatória Estudo de Problemas Brasileiros, e de temas de 
dissertação inteiramente voltados para problemas da educação brasileira 
e, sobretudo, baiana.

Alternando cursos com preparo da dissertação, isto é, apresentação 
pública da proposta de dissertação com tema, problema, revisão da 
Iiteratura e metodologia, o mestrado ofereceu formação em pesquisa, 
aproveitando as experiências de ensino dos seus participantes. Pretendeu, 
dessa maneira, formar, ao final do programa, um contingente dinâmico 
de agentes que pudessem atuar de forma crítica sobre o seu meio.

Em preparação para a realização do programa em Salvador, os 
estudantes receberam curso preparatório de língua francesa, visando à 
compreensão de textos que seriam utilizados durante as aulas. Idêntica 
providência foi tomada pelo Canadá, realizando, de janeiro a março 
de 1987, em Montréal, curso de língua portuguesa aos professores 
selecionados.

Inicialmente, causou certa dificuldade de compreensão pela natu-
reza internacional do curso, estabelecido dentro da mais perfeita coo-
peração entre os dois países amigos e, no que toca ao lado canadense 
francês, dentro do mesmo lastro comum de cultura latina. O diploma 
emitido foi da responsabilidade da Universidade do Québec, com 
reconhecida experiência em trabalhos dessa ordem em outros países. 
Pela alta credibilidade que tem esta instituição, o diploma foi entregue 
a uma clientela específica. O mestrado contou também com o valioso 
apoio de professores da comunidade acadêmica local, especialmente 
do mestrado em Educação da UFBA, que participaram em caráter de 
colaboração, proferindo palestras, compondo a comissão de apresentação 
de anteprojetos e projetos de pesquisa, oferecendo sugestões.
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A coordenação geral coube ao professor Marcel Lavallée, doutor em 
Educação pela Universidade de Bruxelas, e da professora Denise Gurgel 
Lavallée, mestre em Educação pela UFBA e ex-diretora da Faculdade de 
Formação de Professores de Alagoinhas, da UNEB.

O corpo docente 

Integraram o corpo docente: Katia Siqueira de Freitas, Ph.D. 
pela The Pennsylvania State University; Delmar E. Schneider, doutor 
pela Universidade Gregoriana; Edivaldo M. Boaventura, PhD pela The 
Pennsylvania State University; Gérard Lucas, doutor pela Universidade 
de Stanford; Jean Villeneuve, doutor pela Universidade de Otawa; 
Alberto Albergaria, doutor pela Universidade de Paris VII; além dos 
doutores Rachel Desrosiers, Canadá; e Robert E. Verhine, doutor pela 
Universidade de Hamburgo, Alemanha. A Universidade do Estado 
da Bahia contou, assim, nos seus primeiros anos, com a colaboração 
eficiente dos canadenses. 

Dentro desse quadro de cooperação, a execução do programa 
começou em 1987. E desde essa data pude acompanhar todas as 
etapas do mestrado: da assinatura do convênio à entrega dos diplomas. 
Como professor da UFBA, credenciado pela própria Universidade do 
Québec, ensinei, orientei mestrandos e participei de inúmeras bancas de 
dissertações. Portanto, durante esse período, desenvolvi uma experiência 
séria e valiosa, voltada para enriquecer a UNEB pelo aperfeiçoamento 
de seu pessoal docente em nível de uma pós-graduação bi-nacional.

Esta programação contou com a colaboração de expressiva parceria 
da comunidade acadêmica, constituída no total por cerca de 40 
professores, oriundos de diversas universidades. Dentre os encarrega-
dos das disciplinas, orientadores e co-orientadores de dissertações, 
palestrantes e membros de bancas de examinadores, desejo destacar a 
seguir dois, pelo desempenho.
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A coordenação do mestrado

É preciso, primeiramente, que se ressalte a liderança de Marcel 
Lavallée, coordenador geral do programa, que acompanhou toda e 
execução do convênio, vindo, inclusive, residir em Salvador. Não somente 
a sua competência acadêmica deve ser enfatizada, como também o modo 
hábil como soube trabalhar, conseguindo o máximo dos mestrandos, 
particularmente no que concerne à aprendizagem e aplicação da 
metodologia de pesquisa. Lavallée combinou bem competência com 
habilidade e, assim, levou o curso a bom termo. Não foi fácil ter 
sobrevivido aos obstáculos da mudança do governo estadual em 1987, 
coincidentemente com o primeiro ano de execução do convênio para 
a realização do curso. As incompreensões quase que impediram a sua 
continuidade. Mas Lavallée conseguiu superar os impasses e levar o 
programa à consecução dos seus objetivos.

Além do trabalho de Marcel Lavallée, pelo lado brasileiro, a 
professora Denise Gurgel Lavallée, coordenadora do Mestrado pela 
UNEB, mereceu um destaque especial. Conhecedora do terreno e das 
idiossincrasias baianas, tudo fez com inteligência para atenuar os choques 
e as incompreensões, ajudando a operacionalizar o acordo bilateral.

Os concluintes

Após todos esses esforços, quando presencio os resultados do 
programa (24 concluintes dentre 24 candidatos selecionados), bem como, 
na condição de assinante e responsável pelo acordo científico entre as 
duas universidades, quando avalio a significativa contribuição científica 
das dissertações, rejubilo-me com o trabalho de todos, em especial dos 
próprios mestrandos, dos professores, nacionais e estrangeiros, e dos 
dirigentes.
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Como os concluintes já lecionavam nas diversas unidades da 
UNEB, a seleção dos temas das dissertações foi inteiramente voltada 
para problemas da educação brasileira, particularmente baiana.

Além disso, a iniciativa do Mestrado de Québec, como se tomou 
conhecido, permitiu que a UNEB estabelecesse núcleos emergentes de 
pesquisadores, num programa agressivo de pós-graduação, favorecendo 
experiências inovadoras no campo da produção do saber. O Mestrado 
em Educação de Québec propiciou ainda o fomento, em nível 
institucional, das atividades de formação de pesquisador, viabilizando 
possíveis intercâmbios entre a UNEB e outras instituições nacionais e 
estrangeiras.

Em suma, os objetivos alcançados pelo Mestrado demonstraram o 
acerto da cooperação canadense, reforçando a pós-graduação da UNEB, 
no início de suas atividades acadêmicas.

As dissertações, resumidamente enunciadas, dão uma idéia dos temas 
e problemas pesquisados: Dilma Evangelista da Silva, Ensino individualizado 
no Colégio da Fundação José Carvalho; Edmundo Isidoro dos Santos, 
Alfabetização de adultos em Jacobina; Eliene Serra Ferreira, O curso noturno de 
magistério no ICEIA; Gilca A. dos Santos Assis, O desempenho dos alunos das 
séries iniciais da Escola Getúlio Vargas; Ivanise D. Q. Souza, O papel da Escola de 
Agronomia da UESB; Ivete A. Sacramento, O enfoque na literatura infantil; Ivete 
Meireles de A. Souza, A prática pedagógica do professor leigo em Jacobina; João 
Célio R. Floriano, Diagnóstico da Educação Física; José Raimundo Galvão, 
O professor leigo na região de Santo Antônio de Jesus; Lícia Q. Flavio, Ensino 
superior estadual na Bahia; Luiz Carlos dos Santos, Formação de professores para 
o ensino da Contabilidade; Marilúcia M. Santos, Desenvolvimento de RH em 
educação; Maria do Perpétuo Socorro B. Pinheiro, Uma alternativa no campo 
de estágio para alunos de Pedagogia; Regina de F. Correia, Aonde vai o egresso 
de Eletricidade do Ceteba? Rita de Cássia M. Bahia, Problemas que afetam o 
processo de ensino de Matemática; Sônia M. Monte Santo Passos, O ensino 
agrícola de 2° grau em Uruçuca; Adelaide R. Badaró, Desempenho de alunos em 
Ciências e Matemática, em Alagoinhas; Ginalva F. Alcântara, Avaliação curricular 
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do Curso de Agronomia da UESB; Josias Rocha da Silva, A formação profissional 
na escola pública de 2° grau.

O NúCLEO DE ESTUDOS CANADENSES

Todas essas realizações encontram-se no Núcleo de Estudos 
Canadenses, sediado na UNEB, campus de Narandiba. Com a criação, 
da Associação Brasileira de Estudos Canadenses (Abecan), em Curitiba, 
em 1991, sociedade sem fins lucrativos destinada a congregar estudiosos 
e interessados pela cultura, ciência e tecnologia canadenses, começam 
a surgir centros de estudos filiados nas universidades brasileiras, que 
manifestam sua intenção junto à Embaixada do Canadá.

Denominado Núcleo de Estudos Canadenses (NEC), instalaram-
se centros interdisciplinares, com especial ênfase nas literaturas e 
línguas inglesa e francesa do Canadá, sediados inicialmente em Niterói 
e depois em Curitiba, Porto Alegre e Salvador. Na UNEB, em 1992, o 
núcleo tem sua esfera de atuação voltada para toda a região Nordeste, 
enviando formulários e informações relativas a intercâmbios, seminários, 
congressos e bolsas para as mais diversas instituições. Uma referência 
especial merece a sua revista Canadart que expõe as realizações desse 
dinâmico centro.

ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE DO QUÉBEC – MONTRÉAL 
(UQAM)

No quadro do programa de bolsas de estágio do governo da Província 
do Québec, desenvolvi estudos e observações sobre o doutorado 
em Educação, na Universidade do Québec, em Montréal (UQAM) 
(BOAVENTURA, 1995, p. 79-97), precisamente no seu Departamento 
de Ciências da Educação, dirigido pelo professor Robert Féger, sob a 
orientação dos professores Gerard Lucas e Pierre-Yves Paradis, com 
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a participação da coordenadora do doutorado, professora Christianie 
Gohier. O estágio foi planejado em Salvador, com os professores Marcel 
Lavallée, da UQAM, então professor-visitante na Universidade Federal 
da Bahia, e Denise Gurgel Lavallée, diretora do Núcleo de Estudos 
Canadenses da UNEB, e executado, no primeiro semestre de 1995. Essa 
atividade foi da maior importância para mim que estava a implantar o 
doutorado em Educação da UFBA.

Trata-se de um programa de doutorado multicampi, correspondendo 
à organização da Universidade de Québec, em forma de rede; estruturado 
com base em atividades de pesquisa, sem concentração em matéria 
educacional, e interdisciplinar. Além dessas características, enfatize-se a 
estrutura curricular e alguns programas e interesses relacionados com o 
doutorado quebequense. (BOAVENTURA, 1986)

A CONTRIBUIÇÃO CANADENSE

Para concluir: a UNEB, desde a sua fundação, relaciona-se com a 
Universidade de Québec. O III Congresso da OUI possibilitou a cooperação 
como a criação do IGLU, que realizou seminários e capacitou pessoal. O 
mestrado em Educação efetivou concretamente o relacionamento, que 
prossegue com o Núcleo de Estudos Canadenses, enviando bolsistas ao 
Canadá e recebendo professores, escritores e estagiários.

Desejo enfatizar a contribuição canadense ao lado da paulista para a 
implantação e o crescimento da UNEB, conforme acentuei no depoimento 
sobre o decenário da UNEB. (BOAVENTURA, 1998, p. 244)

Desde o início, a UNEB contou com a cooperação do Canadá. 
Pode-se dizer que tudo começou com aquele congresso da Organização 
Universitária Interamericana (OUI), de 1983, onde a predominância dos 
reitores canadenses foi bem evidente. O reitor Boulet, com a experiência 
de dirigente de uma universidade multicampi, do porte da de Québec, 
apoiou a minha idéia, que cada vez mais tomava forma e conteúdo. A 
Universidade de Québec colocou à disposição seu vice-reitor para 
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assuntos internacionais, professor Pierre Casais. A sua visita foi altamente 
produtiva, principalmente pela acuidade espacial e econômica.

Iniciou-se um profícuo e duradouro, e nem sempre calmo, pe ríodo 
de relacionamento entre UNEB e Québec. Criei um centro de excelência 
para estudos universitários, mediante convênio triangular UNEB-Québec-
OUI, acordo que permitiu a participação em con gressos e cursos e a 
criação do Instituto Interamericano de Gestão e Liderança Universitária 
(IGLU). Instalei seminário sobre universidade multicampi. Professores 
foram cumprir programas de pós-gradua ção na Universidade de Québec.  
A vitória maior, a Universidade de Québec se propôs e executou um 
mestrado em Educação na UNEB, com a vinda de professores para 
ministrar aulas e realizar pesquisa, sob a direção do professor Marcel 
Lavallée. 

Para concluir a colaboração canadense no projeto da UNEB, direi 
apenas que uma universidade só é digna de ser assim chamada se estiver 
aberta para o mundo. A participação do Canadá, nos começos desta 
Universidade, empresta à UNEB uma dimensão internacional.
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