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A experiência de ser um professor-visitante 
Frank Usarski 

 
 

Após seis anos trabalhando em universidades na Alemanha, sempre na área de 
Ciências da Religião, em março de 1998 iniciei minhas atividades como professor-
visitante na PUC-SP, por meio de convênio entre o Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES/MEC), que oferece contratos de longa duração a cientistas 
alemães, com o objetivo de intensificar o intercâmbio acadêmico entre a Alemanha 
e o Brasil.  
 
Quando cheguei ao Brasil, meus conhecimentos de português estavam longe de me 
permitir dar aulas na língua deste país. Portanto, ao iniciar minhas atividades 
docentes na disciplina de Introdução à Sociologia das Novas Religiões no mestrado 
em Ciências da Religião, no primeiro semestre de 1999, dependi, em grande 
medida, da boa vontade e da perspicaz intuição de meus alunos. Nos semestres 
seguintes, quando ofereci as disciplinas Religiões Orientais e Meta-Teoria da Ciência 
da Religião, a tarefa já estava mais facilitada. Para vencer meus obstáculos 
lingüísticos, foi de extrema valia o trabalho desenvolvido junto à área de Português 
para Estrangeiros da PUC-SP, coordenada pela professora Regina Célia Pagliuchi da 
Silveira, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa. 
 
O maior domínio da língua também tem facilitado o contato com colegas brasileiros 
especialistas e interessados em temas correspondentes. Pude também aopresentar 
trabalhos em congressos, dentre os quais destacam-se, mais recentemente, o 
Encontro Anual da Associação Brasileira de História das Religiões (Recife), o 
Congresso Internacional Valores Universais e o Futuro da Sociedade (São Paulo) e a 
V Semana de Estudos da Religião da Umesp (São Bernardo).  
 
Procurando suprir a lacuna de pesquisas sobre budismo no Brasil, criei, em outubro 
1999, o Grupo de Estudo do Budismo na América Latina - Gebal, que conta com 
pesquisadores da PUC-SP e cientistas de outras universidades brasileiras. No final 
deste ano, será publicado o livro "O Budismo no Brasil", reunindo, sob minha 
organização, artigos de onze especialistas brasileiros.  
 
Quanto à orientação de alunos, confesso que demorei algum tempo para me 
adaptar àa condições locais. Na Alemanha, os contatos individuais entre 
professores e orientandos não são tão freqüentes. Além de participação em cursos, 
na maioria das vezes os candidatos à orientação apenas são atendidos por seus 
orientadores para definir o tema de pesquisa para a tese, trabalhando 
independentemente, antes e depois deste momento.  
 
Contando com os professores Maria José Rosado Nunes Maria e Edênio Valle na 
equipe da redação, lancei, em janeiro deste ano, a Revista de Estudos da Religião - 
Rever, uma revista on-line trimestral, que, como órgão de comunicação acadêmica 
entre cientistas da religião no país, também servirá de plataforma para discussões 
de âmbito internacional, divulgando ensaios de autores não-brasileiros.  
 
Três meses antes de me mudar para o Brasil, tive a oportunidade de vir a São 
Paulo e de conhecer minha futura universidade anfitriã e as condições oferecidas. 
Retornei à Alemanha convencido de que minha estadia na PUC-SP seria uma das 
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fases mais interessantes de minha vida. É com satisfação que vejo que tudo que 
vivi e produzi nos últimos quatro anos corresponde a esta expectativa.  
 
Frank Usarski 
Professor-Visitante do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião 
Artigo publicado no Boletim Rede Internacional nº 31, 09-10/01 

 


