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O dOutOrAdO eM educAÇÃO  
dA universidAde de QuÉbec 

interdiscipLinAr e MuLticAMpi1

UNIVERSIDADE DE QUÉBEC

No quadro do programa de bolsas de estágio do governo da pro-
víncia do Québec, no Canadá, desenvolvemos um estudo sobre o 
doutorado em Educação, na Universidade do Québec, em Montréal 
(UQAM). Teve lugar no seu Departamento de Ciências da Educação, 
dirigido pelo professor Robert Féger, sob a orientação dos professores 
Gérard Lucas e Pierre-Yves Paradis, com a participação da coordenadora 
do doutorado, professora Chistiane Gohier. O estágio foi planejado, em 
Salvador, com os professores Marcel Lavallée, da UQAM, professor-
visitante na Universidade Federal da Bahia, e Denise Gurgel Lavallée, 
diretora do Núcleo de Estudos Canadenses (UNEB), no primeiro 
semestre de 1995.

Trata-se de um programa de doutorado em Educação multicampi, 
correspondendo à organização da Universidade de Quebec, em forma de 
rede; estruturado com base em atividades de pesquisa, sem concentração 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. Doutorado em Educação da Universidade de Québec: interdis-
ciplinar e multicampi. canadart – revista do núcleo de Estudos canadenses, Salvador, v.A, p. 
35-52, jan./dez. 1996. relato do estágio na Universidade de Québec, em Montréal (UQAM), ca-
nadá, apresentado à cooperação técnica internacional do governo do Québec e ao programa 
de pós-Graduação e pesquisa em Educação da UFBA, em 1995.
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em matéria educacional e interdisciplinar. Além dessas características, 
o relato enfatiza a estrutura curricular e alguns programas e interesses 
relacionados com o doutorado quebequense.

ORGANIZAÇÃO MULTICAMPI, PESQUISA E INTERDISCIPLINARIDADE

Para bem compreender a característica multicampi deste doutorado, 
é preciso ter em vista a forma de organização acadêmica da Universidade 
do Québec. Criada pela Loi de I’Université du Québec2, sancionada em 
18 de dezembro de 1968, é uma corporação, conforme o Código Civil, 
integrada por diversas universidades. Atualmente, conta com 6: Montréal, 
Trois-Rivieres, Chicoutimi, Rimouski, Hull, Albitibi-Témiscamingue e 
5 outras unidades: Instituto Armand-Frappier, Instituto Nacional de 
Pesquisa Cientifica, Escola Nacional de Administração Pública, Escola 
de Tecnologia Superior e a Tele-Universidade (FRANÇA. Ministère de 
l’Éducation. 1995). Como universidade em forma de rede, tem sede 
social na cidade de Québec, capital da Província. Em 1994, l’université en 
réseau completou o seu jubileu. (FERRETTI, 1994)

Isto posto, um protocolo de intenções estabeleceu as modalidades 
de associação entre as partes constituintes, cabendo à Universidade 
do Québec, em Montréal (UQAM), sediar o programa de doutorado, 
que é gerido por um comitê composto de professores indicados pelas 
universidades da rede, por estudantes e um representante da comunidade 
educacional. Tivemos oportunidade de nos reunir com componentes 
desse comitê de administração: professores Christiane Gohier, diretora; 
Paul Laurin, de Trois-Rivieres; Larraine Savois-Zajc, de Hull; Carol 
Landry, de Rimouski; Jean Villeneuve, da UQAM, e Marta Anadon, de 
Chicoutimi.

Assim como os professores, a admissão dos alunos ao doutorado 
relaciona-se com as universidades integrantes. Não somente o acesso, 

2 Recueil des lois de l’éducation, codification administrative, Québec, s.d., p. 257-271.
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mas também as responsabilidades, a gestão, a alocação de recursos 
humanos e materiais, a maneira como os currículos integram os catálogos 
de cada universidade e o financiamento, tudo isso está disciplinado 
pelo protocolo, que minudencia a indicação e duração do mandato dos 
professores, as atividades de gestão e outras particularidades. O referido 
documento foi aprovado pelo conselho superior da Universidade do 
Québec, em 19 de março de 1987. No particular deste doutorado em 
Educação, o protocolo confirma e reafirma a organização multicampi na 
universidade quebequense3.  

A segunda característica que gostaríamos de destacar é a posição 
central e predominante que a pesquisa ocupa nesse tipo de programa. 
O doutorado em Educação da UQAM compreende modalidades 
de disciplinas e atividades, todas voltadas para a pesquisa. Assim, 
cursos, seminários, leituras dirigidas, residências, estágios e oficinas 
instrumentalizam procedimentos de investigação. Algumas atividades 
são comuns e obrigatórias, outras individualizadas.

É um doutorado que não possui área de concentração em Currículo, 
nem em Psicologia e nem tampouco em Administração Educacional ou 
outra Ciência da Educação. O conteúdo da investigação se encontra no 
problema da tese escolhido pelo estudante, que pode ser tanto uma 
questão de ensino, de avaliação, como outra. Assim entendido, a ênfase 
nas atividades de pesquisa justifica o título de PhD proporcionado pelo 
doutorado.

Formar pesquisadores para a investigação em Educação é o 
primeiro objetivo. Os procedimentos para a investigação encaminham 
o aluno para os principais tipos de pesquisa: fundamental, aplicada e 
pesquisa-ação, bem assim, em conformidade com as combinações: 
teórico-empírica, exploratório-verificadora, descritivo-experimental. 
O documento Cheminement et caractéristiques de la recherche et de la these 

3 protocole d’ Entente entre l’Université du Québec à Montréal et l’Université du Québec à 
chicoutimi et al. concernant le programme de Doctorat en Éducation, Montréal, 1987.
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au doctorat en Éducation4 descreve e orienta o aluno para as principais 
colocações da investigação científica.

Para tanto, a tese doutoral é considerada como um trabalho maior 
empreendido para a obtenção do grau pertinente. É o resultado de um 
longo processo de investigação pelo qual são avaliados conhecimentos e 
habilidades do candidato. Como bem estabelece esse documento, tanto 
a pesquisa como a tese estão inscritas no centro das preocupações do 
programa. Tudo isso se verifica quer no plano dos critérios de admissão, 
nos seus objetivos, objeto de estudo e estrutura da tese, quer no plano 
do funcionamento acadêmico, pelos comitês de pesquisa e atividades 
coletivas.

Assim, o programa objetiva uma formação em pesquisa segundo 
um enfoque macroscópico e interdisciplinar, conforme os diversos tipos 
admissíveis de pesquisa fundamental, aplicada ou pesquisa-ação - que 
permitem construir novos modelos de explicação ou de intervenção.  
O objeto de estudo nessas situações privilegia os elementos: sujeito, 
objeto, agente e meio; e as relações pedagógicas entre esses elementos, 
ou seja, o ensino (agente-sujeito), a didática (agente-objeto) e a apren-
dizagem (sujeito-objeto).

No plano de tese, duas condições devem ser explicitadas: um projeto 
aceitável como objeto de tese doutoral e uma tese cujo texto final deve 
ser aceito, antes e após a defesa, pelo comitê de pesquisa e por três outros 
examinadores. Aliás, não somente este documento, o Cheminement, como 
outro que trata da Description et caractéristiques du programme et des activités 
DME du doctorat en Éducation5, direciona o programa. As funções dos 
professores-orientadores e co-orientadores de pesquisa estão também 
previstas desde a habilitação, os comitês de pesquisa, a escolha e designação 
dos membros desses comitês, sua natureza, funções, responsabilidades 
e previsão de litígios (FONCTIONS..., 1993). Por fim, um quarto 
documento, intitulado Procédures administratives relatives à la these de doctorat 

4 Université du Québec à Montréal, Doctorat en Éducation, 1994.
5 Université du Québec à Montréal, Doctorat en Éducation, 1993.
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en Éducation6, disciplina o depósito, a avaliação e a conservação das teses 
referentes ao doutorado associado às partes constituintes (constituantes) 
da rede da Universidade do Québec, prevendo formato, detalhes, nomes 
dos membros do júri, publicação da tese, emissão do diploma etc.  
Em suma, toda a programação a ser cumprida durante o curso de 
doutorado encontra-se minuciosamente descrita e prevista.

Além de ser um programa com participação de toda a rede multi cam-
pi e estruturado na pesquisa, é também um doutorado interdisci plinar,  
isto é, mono-pluri-multi-inter e transdisciplinar do saber.

O problema da tese deve estar relacionado a várias interfaces 
do conhecimento. Entenda-se por pesquisa a exploração de uma 
questão ainda não resolvida. A nosso modo de ver, essa exigência de 
interdisciplinaridade se harmoniza muito bem com a natureza mesma 
da Educação, concebida como saber prático, no sentido aristotélico, 
aplicado a campos concretos, como, por exemplo, o desempenho do 
aluno no pré-escolar, no curso primário ou no secundário, seja ainda 
como problema a avaliação de um grupo de alunos ou a aprendizagem 
de um homem adulto em busca da sua autorrealização. Em entrevista 
com um aluno do doutorado, ficou bem claro o caráter interdisciplinar 
do curso. O problema apresentado deve comportar larga abordagem 
pelos mais variados aspectos.

O doutorado deve encaminhar os problemas vividos pelo professor 
em uma situação de aprendizagem, dentro de perspectiva global, graças 
ao enfoque intervencionista de tipo interdisciplinar.

Acreditamos que, na variedade das múltiplas Ciências da Educação, 
na classificação organizada a partir das disciplinas existentes ou na 
classificação de acordo com a prática educativa, como propõe Gaston 
Mialaret e (1993) e segundo o ponto de vista do interlocutor Pierre-
Yves Paradis, a interdisciplinaridade torna-se uma exigência altamente 
acadêmica. A compreensão das condições gerais e locais da Educação 

6 Université du Québec à Montréal, Doctorat en Éducation, 1993.
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tem sido possível muito tradicionalmente através da História, Sociolo-
gia, Antropologia, Demografia, Economia, Administração da Educação 
e Educação Comparada. Levem-se em consideração as cíências que 
estudam as situações e os fatos da Educação pelas angulações da Fisiologia, 
Psicologia e Psico-sociologia, bem assim da Didática e da Teoria dos 
Currículos, das Ciências dos Métodos e das Técnicas Pedagógicas e a 
Ciência da Avaliação.

Visualizando a prática educativa, segundo Mialaret, três são os 
enfoques:

1) as funções de decisão ou da escolha de uma política, no nível 
nacional, por exemplo, pelo ministro da Educação; 2) as funções de 
gestão e de administração – lembremo-nos que, quando falamos 
em Educação, referimo-nos não somente ao processo educativo, ao 
conteúdo e ao produto, mas também à Educação como instituição, com 
suas estruturas, funcionamento e financiamento; 3) as funções da ação 
prática educativa.

Tudo isso nos conduz a estabelecer três pólos com Mialaret: 
primeiramente, aqueles que decidem, formulando as políticas educa-
cionais; em seguida, aqueles que decidem, formulando as políticas 
educacionais de ensino; e, enfim, aqueles que praticam o ensino, 
educando formalmente na escola. Na complexidade dos paradigmas, das 
tensões e das intervenções necessárias, as Ciências da Educação estão 
relacionadas com as três funções enumeradas, isto é, com o ator, com o 
administrador e com o tomador de decisões.

Ao lado da interdisciplinaridade, teríamos muitos outros aspectos a 
sublinhar, dentre eles a contribuição do doutorado para o melhoramento 
das relações entre a universidade e o meio educativo, entre pesquisadores 
e práticos da Educação, professores, sobretudo; bem assim, a utilização 
dos resultados da pesquisa para a escola. Todavia, vamos explorar um 
pouco a estrutura curricular do programa.
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ESTRUTURA CURRICULAR DO PROGRAMA

A escolaridade (21 créditos) pode ser entendida conforme as 
disciplinas e atividades:

atividades comuns e obrigatórias oferecidas e desenvolvidas a) 
pela UQAM, seguindo as condições definidas para cada uma: 
seminário de pesquisa-orientação, seminário de pesquisa-
síntese, pesquisa em Educação, residência I, residência;

atividades individualizadas: uma atividade obrigatória – leitura b) 
dirigida I – e duas outras disciplinas apropriadas conforme a 
escolha entre as existentes em nível de mestrado e doutorado, 
na UQAM ou em outra qualquer universidade; uma dessas 
disciplinas pode ser a atividade leitura dirigida II;

estágios: estágio em pesquisa I e estágio em pesquisa II;c) 

pesquisa: oficina de pesquisa (exame de qualificação) e redação d) 
da tese.

No conjunto das disciplinas e atividades, sobressaem as comuns e 
obrigatórias oferecidas pela UQAM e nela desenvolvidas. É importante 
destacar também que as disciplinas são ofertadas em períodos específicos. 
Dentro dessa diretriz, o seminário de pesquisa-orientação, primeira 
das atividades comuns e obrigatórias, só é possível no início do ano 
letivo, isto é, no outono, no começo de setembro. Do mesmo modo, 
o seminário de pesquisa-síntese só é oferecido no inverno seguinte. 
Assim, se o aluno tomar o seminário de orientação em um ano, ele só 
poderá fazer o seminário de síntese no inverno seguinte. Entre esses 
dois seminários de pesquisa, o estudante poderá completar o currículo 
com uma das residências, leituras dirigidas, estágios ou disciplinas de 
sua escolha. Vamos destacar do currículo os dois seminários de pesquisa 
– orientação e síntese – pela sua importância no desenvolvimento da 
proposta de tese.
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Seminário de pesquisa-orientação

Ao iniciar seu doutorado, o estudante apresenta o projeto de 
pesquisa. Começa assim a sua escolaridade. Ele não é obrigado a 
principiar pelo seminário de pesquisa-orientação. Entrevistamos dois 
alunos brasileiros que não começaram por essa atividade, só a iniciaram 
dois semestres depois.

O seminário de pesquisa-orientação apresenta os seguintes 
componentes:

um professor o dirige e é assistido por três outros colegas de 1) 
diferentes disciplinas;

o estudante deve apresentar seu projeto levando em consideração 2) 
o conjunto das variáveis do problema;

o professor orientador faz a apresentação, assiste à exposição e 3) 
toma parte nos debates;

os professores aproveitam as apresentações para situar o estudo 4) 
dos problemas dentro de uma larga visão, tornada possível pela 
contribuição das diferentes disciplinas e pela exposição dos 
diversos aspectos metodológicos, segundo os quais os projetos 
apresentados podem ser realizados;

a avaliação incidirá sobre a qualidade da exposição do estudante 5) 
e acerca de sua participação no seminário;

o aluno que expôs recebe as reações do coordenador do 6) 
seminário, dos professores e de dois colegas sobre o problema 
(la problématique) e o quadro teórico;

o aluno, de posse de todos esses elementos, prepara uma 7) 
segunda exposição, integrando todas as observações, para efeito 
de avaliação.

O seminário de pesquisa-orientação é ministrado conjuntamente 
com a disciplina Pesquisa em Educação e a atividade residência I.
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Seminário de pesquisa-síntese

No espaço de pelo menos dois semestres, o estudante deverá estar 
apto para tomar o seminário de pesquisa-síntese. Quanto à composição e 
aos elementos, é semelhante ao anterior. Acerca do projeto de pesquisa, 
o candidato anuncia seu problema e os enfoques que privilegiam os 
métodos que empregará. Ao final desse seminário, o aluno deverá ter seu 
projeto formado de três partes: problema, quadro teórico e metodologia. 
Com esses três capítulos, poderá se inscrever na oficina de pesquisa 
(atelier de recherche), que corresponde ao nosso exame de qualificação.

Tivemos a oportunidade de participar de um seminário de pesquisa-
síntese, apresentado pela estudante Suzanne Laurin, em 16 de março, 
cujo título era: A seleção dos conhecimentos disciplinares pelo professor; estudo 
das relações significantes entre a prática dos professores e a cultura: o caso da 
Geografia no nível colegial. Dois alunos adrede indicados e munidos do 
projeto de pesquisa, coordenadores, professores, orientador e co-
orientador reagiram ao texto da estudante, recebendo de volta o seu 
ponto de vista, estabelecendo-se o debate.

O mecanismo das atividades comuns e obrigatórias desenvolve o 
projeto de tese e possibilita a sua estruturação, planejamento e execução. 
Essas observações no doutorado da UQAM permitiram verificar o acerto 
da harmonização dos seminários; principalmente o encaminhamento do 
problema, do quadro teórico e da metodologia. Com isso se prepara o 
que chamam la synthese.

Atividades outras do doutorado

A ênfase nos procedimentos explicitados pelos seminários de pesquisa 
não deve ocultar as demais disciplinas e atividades do programa:

Pesquisa e Educação - é uma disciplina teórica, que acompanha 
o seminário de pesquisa-orientação, com ampla abordagem episte-
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mológica; não mostra os passos de uma investigação do mestrado, mas 
a problemática da pesquisa fundamental, aplicada e pesquisa-ação, bem 
assim o enfoque interdisciplinar;

Leituras dirigidas I e II - cada candidato ao doutorado submeterá 
ao seu comitê um programa de leitura em função do seu projeto de 
pesquisa com uma abordagem interdisciplinar; leitura dirigida I é 
obrigatória, a II é opcional;

Residência I e II - o estudante admitido no programa deve 
obrigatoriamente se inscrever em tempo integral, em residência I, 
durante todo o semestre; essa atividade acompanha o seminário de 
pesquisa-orientação; ambas são avaliadas segundo a notação sucesso-
reprovação pelo seu orientador e correspondem mais ou menos à nossa 
pesquisa orientada;

Estágio I e II - os estágios são períodos de trabalho na ou fora da 
universidade, em laboratórios, centros de pesquisa, serviços pedagógicos, 
organismos universitários ou outras organizações reconhecidas pelo 
comitê de pesquisa; possibilitam complementar a formação pela iniciação 
em outros enfoques disciplinares, em trabalhos de equipe, direção de 
trabalhos de pesquisa, ensino, supervisão e planejamento de ensino, 
organização de serviços de pesquisa educacional etc.; esses estágios 
devem estabelecer uma interação contínua entre o meio universitário 
e a prática; um deles deverá ser em ambiente diferente daquele onde o 
candidato habitualmente exerce sua atividade profissional; verificamos 
estudantes brasileiros estagiando com o professor Renald Legendre, autor 
do Dictíonnaire actuel de l‘éducation (LEGENDRE, 1993), em pesquisa de 
conceitos e termos; em suma, o estágio se efetiva no milieu avec des équipes 
de recherche;

Oficina de pesquisa - concluídos os seminários e estágios 
com sucesso, o estudante pode se inscrever para o exame de síntese, 
composto pelo comitê de pesquisa e por um outro professor; é o exame 
de qualificação com todas as suas exigências, conforme a tradição anglo-
saxônica; o estudante deve apresentar os três primeiros capítulos de sua 
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tese: o problema, o quadro teórico e a metodologia. Só a unanimidade 
concede a promoção.

Em síntese, o que se pode inferir nessa apreciação da estrutura 
curricular é a explicitação, acompanhamento, planejamento e execução 
do projeto de pesquisa do candidato em um programa de doutorado, com 
vários instrumentos e mecanismos para sua formação de pesquisador. 
Sem perder suas características culturais, é muito mais um programa 
de doutorado na tradição anglo-saxônica do que no estilo europeu 
ocidental.

PROGRAMAS E INTERESSES RELACIONADOS COM O DOUTORADO

A análise da documentação, as inúmeras entrevistas, visitas e conta-
ctos, principalmente com a comunidade acadêmica da UQAM e com 
outras pessoas e organizações, despertaram uma série de interesses que 
se concertam perfeitamente com os objetivos do estágio.

Estudo sobre a Universidade do Quebéc (UQ) - Especialmente 
com o professor Pierre-Yves Paradis nos detivemos na documentação 
sobre a criação e evolução da UQ, no contexto das universidades 
quebequenses. A documentação recebida do Ministério da Educação do 
Québec7, a análise de outros documentos, incluindo o financiamento 
do ensino superior, a visita ao Ministério, em Québec, especialmente, o 
encontro com Louis Gendreau e Jean-Paul Broudehoux, permitiram o 
aprofundamento de algumas questões da Educação Superior8, Destaque 
especial merece L’université en réseau: les 25 ans de l’Université du Québec, de 
Lucia Ferretti, que possibilitou o acesso a um trabalho historiográfico 
que marca o desenvolvimento dessa instituição. É inspiradora a sua obra 
pela abordagem de uma universidade recente que procura se afirmar e 
afirmar a cultura quebequense. A metodologia utilizada para a história 

7 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de les Sciences. l’Université au Québec, 1990.
8 Ministère des relations internationales du Québec, Québec today, 1988.
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da Universidade pode ser aplicada no estudo da Universidade Federal da 
Bahia ou outra corporação de educação superior. Ferreti mostra como 
surgiu a idéia de uma universidade multicampi, as crises intestinas, o 
restabelecimento de novos equilíbrios e o momento presente.

Educação na perspectiva planetária – Por meio de Gérard 
Lucas, tivemos acesso a L’Éducation planétaire, projet des universités francophones 
de l’est du Canadá (SELBY, 1993, p. 12-30). Concordamos com ele, a 
tendência é usar “Educação Planetária” de preferência a “Educação 
Global”. Em francês, complementa Lucas, “global” é um conceito ligado 
à totalidade, aliás, como também em português. A expressão inglesa 
Global Education, já utilizada no Brasil, corresponde melhor em francês à 
Éducation Planétaire. O enfoque desenvolvido por Lucas se baseia em cinco 
volets: a paz, os direitos humanos, o meio-ambiente, o desenvolvimento 
melhorado e a compreensão internacional.

O problema se coloca: por que uma educação em perspectiva 
mundial? Há inúmeras respostas: os povos, como as nações, estão 
integrados em redes crescentes de interdependência, a escola do século 
XXI deve ajudar a abrir o mundo, a pensar mundialmente etc. Para tanto, 
despreza-se o paradigma mecânico pelo paradigma sistêmico. É preciso 
estabelecer as ligações de interdependência, isto é, uma interação forte 
entre os povos pelos valores e uma educação que aproxime o Oriente 
do Ocidente.

A educação em uma perspectiva mundial não se constitui em uma 
disciplina didática, mas influencia os métodos e os conteúdos desse 
mesmo ensino e da aprendizagem. Dentro dessa mundialização, os 
alunos desenvolvem um conhecimento crítico dos desafios, uma tomada 
de consciência da interdependência mundial que lhes permite acrescer 
habilidades para tratar dessas questões.

Essa preocupação holística possibilita adquirir valores que tornarão 
prioritários o desenvolvimento durável, a justiça social para os habi tan-
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tes do mundo inteiro, a paz, os direitos humanos e as estratégias de 
desenvolvimento econômico, social e cultural benéficas para todos os 
homens e todas as mulheres.

Acreditamos que, na escala global, mundial, planetária ou holística, 
conforme as especificidades dessas denominações, os alunos estarão 
aptos a se afirmar como cidadãos responsáveis e empenhados na criação 
de um futuro aceitável para si, para sua comunidade e para todos os 
habitantes do planeta.

Ainda explorando a palavra, Educação Global “tem por finalidade 
favorecer nas pessoas a compreensão das múltiplas dimensões do 
mundo atual e futuro e a participação eficaz dos desafios inerentes”.  
É a conceituação de Renald Legendre, no seu já citado dicionário. Este 
excelente dicionário, que está sendo traduzido para o português, considera 
que a Educação Global se apóia nos princípios do universalismo, da 
pluralidade, da diversidade, adotando o approach sistêmico das realidades 
complexas, relações e interações, na perspectiva histórica e planetária.

Caracteriza-se por visar a uma melhor compreensão dos diferentes 
sistemas interligados: físicos, biológicos, sociais, econômicos, políticos, 
tecnológicos, dando uma atenção especial às diferentes culturas e 
civilizações. Enfim, um mundo onde vive uma comunidade global deve 
desenvolver uma cidadania também global. A conclusão desse enfoque 
planetário é a adaptação dos currículos escolares às novas realidades 
contemporâneas.

Educação relativa ao meio-ambiente (ERE) - O próprio 
enunciado já revela influência do ponto de vista da professora Lucie 
Sauvé, da UQAM, em consonância com o seu livro, Pour une éducation 
relative à l’environnement éléments de design pédagogique9. Especialista na 
matéria, consultora internacional, trabalha no projeto sobre a Amazônia 
(EDAMAZ), com inclusão do Brasil, Colômbia e Bolívia.

9 Montréal,Guérin,1994.
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APLICAÇÕES E APROXIMAÇÕES

Há inúmeros aspectos observados no programa de doutorado em 
Educação da UQAM que induzem certos melhoramentos no curso de 
doutorado em Educação da UFBA, como um doutorado multicampi, que 
se caracteriza pela explicitação dos processos e etapas na investigação.

De pronto, os seminários de pesquisa de orientação e síntese muito 
contribuíram para a melhor estruturação dos seminários de projeto de 
tese do doutorado em Educação. A experiência adquirida ao longo do 
estágio foi debatida na pós-graduação em Educação, tendo-se falado 
sobre Educação Planetária (BOAVENTURA, 1995a), na Academia 
Baiana de Educação, e acerca de Montréal, cidade universitária, bilingue 
e subterrânea, na Academia de Letras da Bahia (BOAVENTURA, 1995b). 
Em ambas as comunicações objetivaram-se certos aspectos da cultura 
quebequense, como o érable.

O que ocorre na UQAM é um modelo inspirador para as universidades 
brasileiras, que, de forma geral, têm desenvolvido um doutorado às vezes 
bem facilitado. Um doutorado se faz, como na experiência quebequense 
relatada, com pesquisas, leituras dirigidas, residências no campus, estágios 
em centros de pesquisa e oficinas de investigação, com a participação de 
professores com diversas formações.

Por fim, o estágio se insere no contexto da cooperação entre Québec 
e Bahia.

Há etapas nessa colaboração que começam com o congresso da 
Organização Universitária Interuniversitária (OUI), em 1983, seguida 
do convênio assinado com o seu então presidente, Giles Boulet, que 
possibilitou o mestrado em Educação, ministrado pela Universidade do 
Québec em Montréal (UQAM), na Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB).

A instalação do Núcleo de Estudos Canadenses, dirigido por Denise 
Gurgel Lavallée e vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
e Estudantis da UNEB, tem operacionalizado essa aproximação 
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universitária. A revista Canadart é a melhor expressão dessa frutífera 
aproximação acadêmica.

Tanto a Província do Québec como o Estado da Bahia têm culturas 
muito próprias, isto é, letras, costumes e culinária. Pelo Québec, 
latinamente considerado, nos sentimos mais próximos do domínio 
do Canadá. Mais uma vez repetimos que são os contatos humanos 
que aproximam muito mais os povos do que os tratados formais e 
diplomáticos de paz.

Nesse feixe de relacionamentos, destacamos, propositadamente, 
como símbolo da amizade canadense-baiana, MarceI Lavallée, professor 
da UQAM e professor-visitante da UFBA.

Assim, nos acostumamos a ver as imagens do Canadá através do 
Québec, com a duplicidade ou multiplicidade de sua cultura, que antes 
de ser britânica e francesa é, sobretudo, americana. E a melhor maneira 
de sentir a plenitude americana é pelo som da nona sinfonia, Do novo 
mundo, de Antonin Dvorak.

Pois bem, a cooperação internacional entre as nossas universidades 
é um instrumento de aproximações para a construção da paz, do 
entendimento e diminuição da violência.

André Jolin, da cooperação internacional do Québec, tem pos-
sibilitado importantes encontros e reencontros, construtores da 
comunidade canadense-baiana. Vejo-o no centro desse feixe de relações 
interpessoais, onde nos encontramos, baianos e quebequenses. Nós, 
baianos, aportamos principalmente os componentes de sentimentos, 
de música e de cores. Com sentimentos, sim, que são o forte da nossa 
civilização de misturas, com o amálgama de ritmos, corpos, crenças e 
energias.

Assim, o relato do estágio na Universidade do Québec em Montréal 
(UQAM) foi desenvolvido segundo as características do seu doutorado 
em Educação a um só tempo multicampi e interdisciplinar. A estrutura 
curricular enfatizou, sobremodo, os seminários voltados para a orientação 
e a síntese na preparação das teses. A educação planetária, a história 
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da universidade do Québec, bem assim a educação relativa ao meio 
ambiente, foram projetos observados que se integram ao estágio.
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