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Intercâmbio Internacional: Para Além do Crescimento Pessoal 

Roberta Gerson Mouta 
 

Entre janeiro e março de 2000, participei pela segunda vez - como estudante do 
último ano do curso de Geografia - do Programa de Cooperação Interuniversitária 
do Governo Espanhol, junto ao Departamento de Didática das Ciências Sociais da 
Universidade de Barcelona.  
 
Acredito que para muitos estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP a 
idéia de realizar estudos em universidades estrangeiras parece impossível. 
Programas como este mostram que, com projeto consistente e bom expediente 
acadêmico, a concretização desta possibilidade pode estar bem mais próxima. 
 
Numa primeira reunião com meu tutor, professor Jaume Busquets, que realiza 
estudos na área de ensino de Geografia, definimos as atividades a serem 
desenvolvidas: acompanhamento de dois módulos do programa de doutorado em 
Didática das Ciências Sociais; visita a institutos de Ensino Médio e Fundamental 
para conhecer a prática educativa e os resultados da Reforma Educativa Espanhola 
(cujo modelo o Brasil tem seguido); realização de trabalhos de campo com 
finalidade didática; e leitura de extensa bibliografia do rico acervo de publicações 
na área de Educação da Universidade de Barcelona.  
 
Estas atividades me permitiram desenvolver um senso crítico ainda mais aguçado 
com relação à "Reforma Educativa" que o governo brasileiro vem tentando 
promover. Sem levar em conta a enorme diversidade de nosso país e preocupado 
em saltar etapas, estas tentativas não conseguem resolver questões básicas, nem 
superar o crescente sucateamento do ensino público em todos os níveis.  
 
Outro aspecto fundamental da minha estadia na Universidade de Barcelona foi o 
contato com educadores de diversos países. Na Residência Universitária, pude 
conviver com outros bolsistas da área de educação de nove países latino-
americanos. Nas aulas de doutorado, realizei ricas trocas de experiências com 
educadores espanhóis.  
 
Assim, além da dimensão acadêmica, sinto-me hoje privilegiada por ter tantos 
novos amigos espalhados pela América Latina e pelas diversas Comunidades 
Autônomas da Espanha. Sem falar da possibilidade de praticar a língua espanhola e 
aprender um pouco de catalão, uma vez que as aulas eram dadas nessa língua. 
 
De volta ao Brasil, iniciando meu mestrado em Ciências Sociais na PUC-SP, tenho 
intenção de continuar estreitando os laços de intercâmbio com a Universidade de 
Barcelona e outras universidades espanholas. Para este objetivo, creio ser 
absolutamente fundamental garantir um maior envolvimento e interesse dos 
Departamentos e Faculdades da PUC-SP – no meu caso o Departamento de 
Geografia e a Faculdade de Ciências Sociais – nas atividades de intercâmbio 
internacional, potencializando o trabalho realizado pela Assessoria de Relações 
Institucionais e Internacionais. Este tipo de atividade não deve ser benéfica apenas 
para o bolsista participante, mas para todos os estudantes e professores da 
universidade.  
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