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RESUMO 
 
São antigas as considerações acerca da importância da 
experiência do mundo real no ensino e o privilégio dado à 
aprendizagem pela experiência em oposição à escolástica e à 
retórica. Também o cosmopolitismo tem sido considerado 
relevante para a formação dos cidadãos como cidadãos do 
mundo. As mudanças recentes no ensino superior na Europa 
apontam também para estas duas metas. Apontam para o 
desenvolvimento de competências, a criação de condições 
para que todos os cidadãos possam ter acesso à 
aprendizagem ao longo da vida, o reconhecimento da 
experiência profissional e a internacionalização do ensino 
superior. Interrogamo-nos sobre como é que estas questões 
se colocam no ensino a distância e mais especificamente no 
ensino mediado pelas tecnologias digitais, o ensino online, o 
e_learning. Também nos interrogamos sobre como os três 
grandes processos de formação superior – investigação, 
ensino, e intervenção/acção sobre a realidade, se articulam 
no ensino online. Finalmente, as diversas abordagens 
disciplinares ou interdisciplinares do real apontam para 
métodos específicos de investigação, de ensino e 
intervenção/acção? 
 
Palavras-chave: aprendizagem experiencial, cosmopolitismo, 
processo de Bolonha, ensino online, investigação /ensino 
/extensão universitária 
 

INTRODUÇÃO 
 

São antigas as considerações acerca da importância da 
experiência do mundo real na construção do conhecimento e 
no ensino e o privilégio dado à aprendizagem pela 
experiência ou à aprendizagem experiencial em oposição à 
escolástica e à retórica. Para Aristóteles, existe um único 
mundo: este em que vivemos. Só nele encontramos as bases 
sólidas para empreender investigações filosóficas. São o 
deslumbramento e a inquietação decorrentes da experiência 
do mundo que nos faz reflectir e filosofar para o entender. 
Também Kant privilegiava a experiência do mundo real em 
relação à razão que, sozinha, não apenas tem limites mas 
pode ser enganosa (Dewey). Daí a ênfase dada à 
aprendizagem pela experiência, o conhecimento do mundo. 
 

Quando eu reconheci, imediatamente nas 
minhas aulas (carreira) académica, que 
existia uma grande negligência entre os 
estudantes jovens, que eles aprendiam cedo a 
raciocinar, sem possuir conhecimento 
histórico suficiente que pudesse tomar o 
lugar da [falta] de experiência: eu decidi 

tornar a história da condição presente da 
Terra ou da geografia, em seu sentido mais 
amplo, uma síntese simples e agradável, que 
poderia servir para prepará-los para a razão 
prática… (Kant citado por Fischer, 2009: 144) 

 
A aprendizagem experiencial mereceu a atenção de muitos 
pedagogos, filósofos e cientistas sociais e é abundantemente 
referida

1
  (Dewey,1938; Kolb,1984; Luckner &Nadler, 1992; 

Joplin, 1995) O modelo do assenta em quatro princípios ou 
fases ou estágios que apresentamos à luz de nossa 
experiência de ensino, do ensino online e da realização do 
trabalho de campo em antropologia: a primeira fase baseada 
na experiência vivida no quotidiano dos indivíduos e ou nas 
experiências planeadas – como é o caso do trabalho de 
campo em antropologia, experiência laboratorial, realização 
de um filme ou mesmo a participação num curso online, o 
indivíduo apreende pelos sentidos essa experiência (muitas 
formas de apreensão da experiência) devendo passar para 
uma segunda fase da reflexão e reflexividade a tomada de 
consciência e de si próprio e do objecto do conhecimento, 
isto é, do que viram, sentiram e pensaram durante a 
experiência vivida e como se situaram nela (com seus 
saberes, suas emoções, sua cultura), a reflexividade e 
reflexão sobre a experiência vivida permite o 
desenvolvimento de uma terceira fase de generalização ou 
criação de princípios que possibilitem a adaptação da 
experiência anterior a novas situações, isto é, a passagem a 
uma fase de aplicação, de resolução de problemas de 
possibilidade de confronto com o imprevisto.  
 
Outra questão colocada também por Kant é o 
cosmopolitismo. Ávido leitor de literatura de viagens, 
interessado em estabelecer relações da Antropologia com a 
Geografia - desde que Kant introduziu o curso de 
Antropologia alternava-o com o curso de Geografia, 
habitante em Konigsberg que Foucault descreve como 
“capital administrativa, cidade universitária e centro 
comercial, cruzamento, próximo do mar teve um valor 
pedagógico constante na compreensão do homem como um 
cidadão do mundo inteiro” (Foucault) comentava que a 
antropologia deveria interessar a um público 
crescentemente esclarecido, aberto a uma reflexão pluralista 
e cosmopolita. Num recente trabalho Michael Fisher - Não 
perguntem o que é o homem mas o que se pode esperar 
dele, interroga-se “que diferença teria feito se Kant se 
tivesse sentado [noutros lugares… enumera outros lugares] 
nódulos em redes globais de troca cultural? Na verdade os 

                                                 
1
 A Association for Experiential Education (AEE – Associação para a 

Educação Experiencial) é uma associação sem fins lucrativos, 
dedicada à educação experiencial e aos estudantes, educadores e 
profissionais seguindo os seus princípios filosóficos. Uma grande 
variedade de membros compõem a nossa associação inclusive 
operadores de percursos de aventura, escolas, colégios e pessoal 
universitário e da faculdade; terapeutas, formadores de educação ao 
ar livre, especialistas de desenvolvimento organizacional, 
profissionais experimentados trabalhando nos espaços privados ou 
académicos sem fins lucrativos e membros de muitas outras áreas 
da educação experiencial.» 



 
 

 

 

filósofos realistas pragmáticos consideram que objectos 
(entidades) como os eletrões são reais na medida em que os 
actores humanos podem usá-los ou em que suas formas 
representadas ou instrumentalizadas possam efectuar 
mudanças no mundo (Iam Hacking). As comunidades virtuais 
são reais. 

A tecnologia é apenas uma das muitas forças 
que guiam a história humana. A política, a 
religião, a economia, as ideologias, as 
rivalidades militares e culturais são pelo 
menos tão importantes como a tecnologia. A 
tecnologia dá-nos apenas ferramentas. Os 
desejos e instituições humanas decidem o 
modo como essas ferramentas são 
usadas(Dyson, 1999:15).  
 

1. Mudanças no ensino superior na europa  
 
Estes dois princípios, ou estas duas metas, estão presentes 
nas recentes mudanças que tem decorrido no ensino 
superior na Europa. Estes apontam para o reconhecimento 
de saberes profissionais, o desenvolvimento de 
competências, a criação de condições para que todos os 
cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao longo da 
vida, o reconhecimento da experiência profissional e a 
internacionalização do ensino superior.  
 
O reconhecimento de saberes profissionais constitui uma 
abertura do ensino superior à sociedade e considera a 
Universidade e suas tradicionais funções de investigação e 
formação e extensão (intervenção/acção sobre a realidade) 
como força dinâmica de transformação social e cultural e de 
inovação baseado no conhecimento e na criatividade. A esta 
ideia associam-se os conceitos de empregabilidade e de 
desenvolvimento de competências. 
 
Empregabilidade entendida como capacidade de um 
indivíduo encontrar ou manter um emprego num contexto 
socioeconómico determinado (Minarelli, 1995). Este 
conceito é recente e remete simultaneamente para as 
capacidades indivíduos (empenhamento, actividade, 
capacidade adaptação á mudança, polivalência, espírito 
critico e inovador, etc.), para o mercado de trabalho 
(mundializado, competitivo, tecnológico, mutante) e para o 
contexto socioeconómico e cultural resultante do advento 
da tecnologia da informação, globalização da produção, 
abertura das economias, mundialização do capital e 
constantes e complexas mudanças. Neste contexto a 
investigação e o conhecimento apresentam-se como 
indissociáveis de uma formação de qualidade, que permita 
aos estudantes realizar seus projectos pessoais e 
profissionais e inserir-se de forma criativa e activa nas 
dinâmicas das sociedades contemporâneas marcadas por 
acelerados processos de mudança social, cultural e 
tecnológica.  
 
A legislação que institui em Portugal o processo de Bolonha, 
decreto-lei 74/2006, refere que se torna necessário a 
“transição de um sistema de ensino baseado na ideia da 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no 
desenvolvimento de competências”. É pois reconhecida quer 
pela repetição insistente desta necessidade de mudança, o 
decreto-lei repete cinco vezes esta afirmação, quer pela sua 
formulação explícita “a questão central no Processo de 
Bolonha é reconhecida como a da mudança do paradigma de 
ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de 
conhecimentos, para um modelo baseado no 
desenvolvimento de competências, onde se incluem quer as 
de natureza genérica – instrumentais, interpessoais e 
sistémicas – quer as de natureza específica associadas à área 
de formação, e onde a componente experimental e de 
projecto desempenham um papel importante”. Considera 
ainda que o modelo de ensino baseado na transmissão – 
aquisição de conhecimentos é “questão crítica central em 
toda a Europa, com particular expressão em Portugal”. Se 
corretamente identificado o problema, talvez seja nesta 
transição ou transformação que poderemos identificar a 
natureza da mudança e perspectivar o desenvolvimento de 
“boas práticas”.  
 
A noção de competências e, associada a esta a de 
empregabilidade, adquirem aqui uma particular relevância. 
Herdada do mundo empresarial por via da formação 
profissional, a noção de competências invadiu o discurso 
pedagógico contemporâneo. Poderá constituir apenas um 
disfarce modernista das práticas mais tradicionais e 
selectivas, como nos alerta Bernard Rey (2005) ou apenas 
uma mudança superficial, mudança de palavras de uma 
instituição que, de formas muito diversas, vem revelando 
uma extraordinária capacidade de fazer tudo da mesma 
maneira não obstante as contínuas reformas. Bernard Rey e 
a sua equipa referem a dimensão construtivista e 
antropológica do conceito. Construtivista, porque as 
competências são construídas a partir de situações-
problema que o professor deve criar. Antropológica, na 
medida em que estas competências não inscrevem uma 
visão utilitarista, ao serviço do uso concreto e imediato. Elas 
encontram-se inscritas na sua dimensão cultural e articulam-
se com interrogações basilares, que lhes atribuem sentido. A 
noção de competência conserva traços do mundo laboral – 
capacidade individual de adaptação a situações inéditas e 
consequentemente o domínio de processos e a capacidade 
de os mobilizar para um problema inédito. No ensino, 
articulam-se a tensão de duas competências específicas de 
cada um dos sistemas - atingir os objectivos finais de 
formação (capacidade reflexiva) e a capacidade de dar 
resposta a situações inéditas (a acção).  
 
Parecem consensuais algumas vantagens de um ensino 
baseado no desenvolvimento de competências. Apontam-se 
algumas: desfragmentação e sentido da globalidade da 
formação, motivação para a aprendizagem activa, atribuição 
de uma finalidade aos saberes académicos; contribuição par 
tornar a aprendizagem numa transformação profunda dos 
estudantes; contribuindo para a redução da selectividade 
académica (escolar) e da “cultura de insucesso” (Rey, 2005). 
 



 
 

 

 

Constitui um grande desafio e uma tarefa de dificuldade 
acrescida para professores e investigadores: identificar 
competências, investigar e produzir materiais que possam 
ser integrados no ensino, desenvolver metodologias 
adequadas à sua concretização, proceder à sua avaliação 
académica e de inserção no processo social. Esta “transição”, 
de pôr em prática este novo paradigma ou modelo de ensino 
para que aponta o Processo de Bolonha, é, em nosso 
entender e nos documentos do Processo de Bolonha, o 
cerne da mudança do ensino superior na Europa e que traz 
encargos acrescidos e novas atitudes para os intervenientes 
no processo – professores, investigadores, estudantes e 
instituições de ensino e de investigação. 
 
Identificamos na primeira abordagem desta problemática 
três vias simultâneas neste desafio. A primeira focaliza a 
proximidade em relação ao terreno, isto é, privilegia um 
ensino experiencial resultante de uma aproximação entre 
investigação e ensino manifesta sobretudo na ideia de acção 
e de resolução de problemas. A segunda via é a de 
desenvolvimento de formas de aprendizagem colaborativa – 
as comunidades de prática poderão ter neste contexto um 
particular interesse no desenvolvimento de uma 
aprendizagem colaborativa, a utilização das tecnologias 
digitais com suas extraordinárias potencialidades de 
comunicação, de reconfiguração do espaço-tempo e de 
novas linguagens (ou de estabelecer novas ligações entre 
elementos constitutivos das linguagens), de tratar maior 
quantidade de informação e de recolha, armazenamento e 
tratamento de informação, de “convergência cultural”. Estes 
constituem instrumentação indispensável para esta 
mudança. Finalmente, a aprendizagem centrada na procura 
de soluções ou resolução de problemas remete 
necessariamente para questões de natureza interdisciplinar 
que abordarei mais abaixo. 
 
É conveniente recordar o que Ben Shneiderman do Human-
Computer Interaction Laboratory da Universidade de 
Maryland refere acerca da nova educação: acentua o 
pensamento crítico, estratégias analíticas, o trabalho em 
rede (amigos, colegas, familiares, cidadãos, mercado) e estes 
exigem o aprimorar capacidades de comunicação e 
criatividade. A nova informática poderá contribuir para este 
objectivo a partir de quatro actividades fundamentais 
entendidas de forma complementar:  
 
1) Actividades de recolha de informação pré-elaborada nas 
bases documentais (bibliotecas, bases de dados, websites, 
recursos abertos) e de factos e situações do quotidiano 
(observação, registo e tratamento da informação). Para tal a 
necessidade de ferramentas para avaliar a validade dos 
recursos e dados encontrados (qualidade e diversidade da 
informação e das suas fontes).  
 
2) Actividades de relacionamento, incentivo ao trabalho de 
grupo, desenvolvimento de actividades de comunicação, 
sociabilidade, exigências de autonomia e trabalho do aluno. 
Trabalho de grupos e colaboração.  
 

3) Actividades de criação, isto é, a fusão entre a 
aprendizagem e o trabalho criativo ou realização criativa. 
Desenvolvimento de projectos ambiciosos. 
 
4) Finalmente a doação / dádiva. Esta enfatiza os projectos 
orientados para serviços que venham a ser significativos (e 
úteis) para alguém fora da própria aula ou situação de 
ensino. Salientámos a importância da extensão universitária 
nas múltiplas formas de intervir na sociedade não apenas de 
uma forma crítica mas também criativa. 
 
2. Variantes curriculares específicas 
 
No caso da área disciplinar a que me tenho dedicados nas 
duas últimas décadas - a antropologia, antropologia visual, 
antropologia digital ou virtual (dinâmicas sociais e culturais 
na era digital), antropologia da comunicação, media e 
mediações culturais, em que a construção do saber se realiza 
a partir da experiência de terreno (por terreno entenda-se 
não apenas a sua concepção clássica mas também as formas 
de real imaginado, comunidades imaginadas, comunidades 
virtuais – ver acima Ian Hacking), da observação, do 
contacto, da relação, a dimensão experiencial da 
aprendizagem é, em absoluto, necessária. A dimensão 
experiencial da aprendizagem não exclui nem a reflexão 
teórica (e a transmissão/aquisição/apropriação dos saberes 
teóricos) nem competências básicas (metodologia e 
tecnologia da investigação) que permitam a realização a 
partir da experiência de terreno, que articulem, cada vez 
mais, a interacção do processo exploratório e explanatório 
como faces de uma mesma atividade. A aprendizagem 
colaborativa em antropologia verifica-se desde o terreno – 
antropologia partilhada desenvolvida por Rouch que 
desenvolvo noutras publicações. Torna-se necessário, 
mesmo como preparação próxima à abordagem de terreno, 
o desenvolvimento de formas colaborativas de desenho ou 
redesenho de projectos de pesquisa tendo em conta a 
necessidade de profunda transformação dos indivíduos 
(sujeitos aprendentes), de modo a permitir a definição e 
desenvolvimento de uma estratégia de aprendizagem e de 
passagem ao terreno. A finalidade, porém, que 
desfragmenta e dá coerência à formação e que mais motiva 
para uma aprendizagem activa é a resolução de problemas – 
elaboração de projectos de pesquisa, adaptação do projecto 
ao terreno, realização de filmes ou produtos 
multimédia/hipermédia e sua justificação no âmbito de um 
projecto de pesquisa, elaboração de um projecto de uma 
mostra temática de cinema (multimédia, hipermédia, 
videojogos) num quadro previamente determinado – quadro 
de realização de uma tese, de uma actividade de formação, 
da programação de uma videoteca ou cinemateca, realização 
uma exposição (fotográfica, de pintura, de objectos ou 
integrando diversos media) temática. 
 
Articulamos assim competências diversificadas. 
Competências elementares ou processuais como teorias, 
métodos e técnicas de investigação que permitam 
desenvolver acções parcelares – realizar a observação, fazer 
entrevista, escrever notas de terreno e o diário de campo, 



 
 

 

 

organizar informação, consultar e saber utilizar a informação 
local (fontes documentais primárias) e global (fontes 
documentais secundárias) e a utilização das tecnologias de 
documentação – câmaras fotográfica, de vídeo, microfones e 
gravadores áudio, programas informáticos, etc. 
 
Bernard Rey e a sua equipa definem um segundo grau de 
competências que denomina competências elementares 
interpretativas (ou de enquadramento) da situação 
(48:2005). No exercício que estamos a fazer de definição de 
competências, no âmbito da antropologia, da antropologia 
visual ou da antropologia digital, as competências de 
segundo graus poderão situar-se a nível da “simulação” ou 
antecipação – elaborar um projecto de pesquisa, realizar as 
escolhas – problemática, terreno, métodos, técnicas e 
tecnologias, definir estratégias, preparar a passagem ao 
terreno reunir as condições para uma consequente 
realização, ou de realização de exercícios parcelares – 
analisar um filme, proceder à análise de dados previamente 
fornecidos. Estas competências de segundo grau exigem 
uma vasta gama de competências elementares e as escolhas 
autónomas mais convenientes face a uma situação inédita. 
Exige pois o exercício (acção, actividade, tarefa) das 
competências elementares (procedimento automatizado), o 
confronto e interpretação da situação e a realização 
autónoma de escolhas perante uma situação nova – situação 
ou enquadramento. 
 
As competências complexas, ou de terceiro grau estão 
orientadas para o saber escolher e combinar, 
adequadamente, diversas compe-tências elementares, a fim 
de a ultrapassar ou dar resposta a uma situação nova e 
complexa. Estas competências englobam um forte 
componente interdisciplinar

2
  e a capacidade de desenvolver 

                                                 
2
 Não é simples, nem pacífico o debate em torno da 

interdisciplinaridade. Em primeiro lugar, porque há um consenso em 
torno do disciplinar. Este funciona como forma clássica de produção 
de uma cultura com uma linguagem – jargão próprio de cada 
disciplina; métodos de investigação específicos; regras e 
constrangimentos institucionais – formação e investigação 
organizada em disciplinas; reconhecimento ou aceitação dos limites 
– dificuldade ou impossibilidade de um investigador se tornar perito 
de diversas disciplinas. Disciplinar remete também para um processo 
disciplinador que assegura que as disciplinas se alinhem (Hacking, 
2003), se organizem no conjunto dos saberes, definam suas 
fronteiras, relações interdisciplinares privilegiadas, necessariamente 
flutuantes (flexíveis e fluidas) ao longo do tempo. Em segundo lugar, 
há uma multiplicidade de conceitos em torno da disciplinaridade 
(pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade) 
ou para além desta a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade 
induz na ideia de algo que está para além da disciplinaridade, 
através, ou ao revés, da disciplinaridade na procura de uma linha de 
reflexão (ou da problematização) acerca de problemas concretos. 
Sugere a ideia de passagem (de prática liminar) de saber transversal 
estimando sinergias de encontro entre disciplinas e uma actividade 
transformadora e formadora de novos campos de pesquisa. 
Finalmente, o discurso sobre a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade são ricos em paradoxos e a sua prática, por 
vezes, oportunista (Sperber, 2003) ou exclusivamente voltada para a 
valorização económica da pesquisa (Pestre, 2003). 

uma acção coerente. Constitui na nossa área disciplinar um 
ritual de passagem – “em primeiro lugar é exigido ao 
investigador um percurso original confronto com o novo, 
com uma nova situação; em segundo lugar é uma passagem 
para outro lugar, o terreno, onde o antropólogo vai viver 
essa experiência única que pressupõe uma separação da 
situação anterior; uma crise de adaptação ao terreno; uma 
concentração de intenções, uma densificação de objectivos e 
a definição de estratégias e realização de acções orientadas 
para a concretização desses objectivos; a conclusão de um 
percurso através da apresentação de resultados esperados, 
susceptíveis de o credibilizar para a reentrada na instituição 
com um status diferente do da partida; Em terceiro lugar, em 
consequência desta passagem, o antropólogo mergulha 
numa fase liminar em que o seu estatuto é ambíguo, o seu 
percurso sujeito a múltiplas turbulências e provas no meio 
das quais vive e constrói a experiência de terreno numa 
situação de negociação e consenso, base comum de 
compreensão, entre oponentes ou participantes no 
processo. Finalmente este período liminar é um período de 
intenso trabalho de produção, passagem da experiência de 
terreno ao texto e ao filme, através do qual o antropólogo 
espera transmitir o conhecimento adquirido a outrem, 
credibilizar-se de forma a obter o reconhecimento para a 
reentrada, através de um acto de instituição, na tribo dos 
antropólogos ou dos antropólogos cineastas. As produções 
do antropólogo inserem-se nas convenções narrativas ou 
discursivas autorizadas pela antropologia que em períodos 
de turbulência e crise das representações se tornam 
instáveis e susceptíveis de novas experiências na escrita, no 
audiovisual e sobretudo no potencial comum para o 
desenvolvimento de uma ciência antropológica audiovisual” 
(Ribeiro, 2001).  
 
Podemos, ou melhor, devemos continuar esta reflexão 
explorando novas temáticas, novos terrenos e novos media, 
a convergência destes (Stam, 2000, Jenkins, 2006) e a 
articulação entre áreas disciplinares específicas mas de 
grande proximidade – antropologia e comunicação, cultura e 
desenvolvimento local, interculturalidade em ambientes 
virtuais… 
 
Exemplo paradigmático e a proximidade entre antropologia 
e comunicação qualquer que seja a sua aparente 
dissemelhança são de facto muito próximas uma da outra 
quando as observamos bem de perto. Ambas estudam o 
homem perante o seu semelhante, a natureza dos laços 
sociais, os sistemas de símbolos e interacções que 
constituem as relações, as comunidades, as organizações. 
Vejamos o que dizem dois autores Marc Augé e Pierre Levy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Marc Auge Pierre Levy 

 
A antropologia trata do 
sentido que os homens em 
colectividade atribuem à 
sua existência. O sentido é a 
relação, e em ocorrência, o 
essencial das relações 
simbólicas e afectivas entre 
homens pertencentes a uma 
colectividade particular
  

 
O objecto das ciências da 
informação e da 
comunicação é o estudo das 
relações entre seres, signos 
e coisas constituindo o 
universo Humano. 

 
  
Este parece pois ser centro da nossa convergência, 
divergência e identidade e objecto da reflexão antropológica 
atual. Urge explorá-las no novo quadro das mudanças pelas 
quais igualmente passamos ou passaremos.  
 

[A etnologia ou antropologia] Considera que 
o mundo mudou e que é essa mudança que é 
preciso estudar?.... Terão hoje ainda sentido 
certas distinções disciplinares? Quando fala 
de antropologia, não estará a evocar 
investigações muito próximas das da 
sociologia ou daquilo a que hoje chamamos 
ciências da comunicação? (Augé, 2006: 
27,28). 

 
 
3. Efeito de sociedade no processo de ensino 
 
As reformas que se prevêem ao abrigo do processo de 
Bolonha permitem o acesso de estudantes provenientes não 
apenas das formas tradicionais de acesso ao ensino superior 
mas também a estudantes que tragam para os ambientes de 
formação experiências profissionais de valor reconhecido. 
Esta medida, não sendo radicalmente nova, tem particular 
interesse para nossas áreas de formação – do audiovisual, da 
cultura visual, das novas tecnologias, de novas linguagens 
(de novas e antigas linguagens).  
 
A chegada à universidade de estudantes com experiências 
profissionais relevantes trará, com certeza, um efeito de 
sociedade para o ensino superior, para os saberes e para as 
práticas académicas. Em primeiro lugar, porque exige à 
Universidade que se pronuncie sobre esses saberes, os tome 
em conta, os considere relevantes e os reconheça. Em 
segundo lugar, uma vez aceites na Universidade, poderão 
criar formas dinâmicas de tensão entre as práticas e 
competências profissionais, e os saberes, reflexão e 
competências académicas e proporcionar processos de 
socialização e trabalho conjunto de estudantes provenientes 
da via escolar e da via profissional. Finalmente, institui a 
formação ao longo da vida e consequentemente a 
possibilidade de retorno à Universidade e a necessidade da 
Universidade acompanhar os processo de mudança nas 
diversas áreas disciplinares, permitindo manter a 
continuidade da relação entre a Universidade e os antigos 

alunos, dando-lhe uma dimensão mais pragmática e 
motivada às já existentes e desenvolvidas pelas associações 
de antigos alunos. 
 
Espera-se, com esta situação, trazer para dentro do ensino 
superior (para as diferentes áreas do saber) novas 
problemáticas mas também as respostas das experiências 
profissionais e a dinâmica dos actores sociais. Não se esgota 
a Universidade no saber académico, não se fecha em sua 
torre de marfim. Poderá assim contribuir para a ruptura com 
a “extraordinária capacidade da escola de construir o velho a 
partir do novo” (Meirieu, 2005). 
 
4. Mobilidade virtual e interculturalidade 
 
Para nós, o fomento da mobilidade de estudantes e 
professores é uma forma de pensar a identidade num triplo 
sentido. A de nos questionarmos sobre quem somos e o que 
trazemos para este encontro; quem é o outro e o que nos 
propõe; o que podemos construir conjuntamente. 
Poderíamos referir três princípios organizadores do encontro 
– o princípio da identificação própria, de reciprocidade ou 
reconhecimento do outro, e o princípio de comunidade ou 
de construção conjunta de saberes. Trata-se pois de um 
complexo desafio cultural ou intercultural, de procura de 
uma base comum de compreensão, de uma espécie de lugar 
intermediário entre duas ou mais culturas. É «um momento 
de pensamento intercultural» como afirma James Clifford 
(1880:529). Trata-se, pois, de um trabalho simultaneamente 
antropológico e comunicacional. Não apenas pelo ritual do 
encontro mas também pela sua “dimensão dinâmica de 
construção, de negociação e de contestação dos pontos de 
vista” (Kilani, 1994:34).  
 
Encontro intercultural e comunicacional entre parceiros com 
narrativas histórico-cultural diversas, semeada, 
frequentemente, de conflitos e tensões, alianças e 
desconfianças, boas intenções e ambiciosas expectativas, 
mas também entre matrizes e tradições académicas 
específicas dos sistemas de ensino superior de cada país. A 
mobilidade exige-nos pois um melhor conhecimento de nós 
próprio em relação ou confronto com o outro e a exploração 
de vias de negociação e realização de projectos concretos. A 
realização destes encontros permite ela própria o exercício 
deste processo “a complexa interligação de acontecimentos 
culturais transmite por si própria, informações ao que 
participam nesses acontecimentos” (Leach, 1976:10).  
 
Na verdade, não nos fazemos compreender somente pela 
linguagem falada, escrita ou expressa. Comunicamos pelo 
contacto, pelo corpo através de diversas formas de 
apresentação, expressão e de representação, pela utilização 
e apropriação das técnicas e das tecnologias, pela 
argumentação, pelas respostas às situações. Estes rituais de 
encontro indispensáveis ao aparecimento e à prática da 
sociedade e de todas as formas de vida colectiva, da política 
à economia, da arte à cultura, da educação e da formação 
ajudam-nos a ordenar e a interpretar o mundo e a nossa 
própria situação, a vivê-lo e a construí-lo intelectualmente. 



 
 

 

 

Tornam possível simultaneamente a continuidade e a 
mudança, a estrutura e os laços sociais, as experiências da 
passagem e a transcendência (Wulf 2005: 11).  
 
Esta mobilidade de professores e estudantes é de particular 
importância na Europa. São relevantes os números e as 
experiências vividas. A Comissão Europeia estabeleceu uma 
meta que até 2012, 3 milhões de estudantes devem 
participar no programa ERASMUS. Ainda que os números 
reais tenham ficado aquém das metas e expectativas são 
relevantes os números, os trabalhos de investigação 
produzidos acerca deste fenómeno, os resultados e os 
testemunhos (blogs) dos participantes nos programas. Não 
devemos esquecer, porém, que o programa deu apenas 
resposta a 20% dos estudantes europeus. Mas o que 
acontece com os restantes 80% dos estudantes? O programa 
ERASMUS não só responde a uma percentagem reduzida de 
estudantes, como também está a desacelerar devido à 
situação de crise económica na Europa – redução de verbas 
e de apoios à mobilidade de estudantes e professores. Os 
elevados custos que estes programas acarretam, levaram a 
União Europeia a procurar alternativas e, como tal, nada 
melhor que utilizar os recursos das novas tecnologias da 
informação e comunicação, que constituem um inovador 
instrumento na criação de ambientes de ensino-
aprendizagem. Estes começam a ser credibilizados e já que 
contribuem para um profundo e vasto desenvolvimento 
cognitivo. 
 
Nos ambientes virtuais, esse contacto com a alteridade é 
facilmente conseguido e constitui mesmo prática quotidiana, 
sobretudo entre as gerações mais jovens. Esta mobilidade 
on-line pode ser assim entendida como a possibilidade de 
viajar no mundo virtual e através do acesso tecnológico 
realizar a transposição de eventuais barreiras/fronteiras 
impostas pelo local e pelo desconhecimento dos usos, 
códigos, línguas e linguagens que dão forma ao mudo virtual, 
sem esquecer de que se trata de um mundo real, de uma 
sociabilidade real embora configurada pelos novos meios de 
interação. 
 
O Campus Virtual e a Mobilidade Virtual poderão oferecer 
oportunidades educacionais que não são mais dependentes 
da localização e permitir a colaboração com os alunos e 
professores estrangeiros e, assim, promover a compreensão 
intercultural. Para além destes aspectos transculturais e 
mobilidade, a Campus Virtual tem um enorme potencial para 
contribuir e aumentar a participação na aprendizagem ao 
longo da vida: Os alunos aprendem a partir de suas casas, 
após o trabalho, no tempo em que está disponível para eles. 
Esta mudança responde ao programa de trabalho definido 
sobre o prosseguimento dos objectivos dos sistemas de 
educação e formação na Europa da Comissão Europeia. As 
questões chave que são mencionados para alcançar a 
implementação do objectivo estratégico de facilitar o acesso 
de todos aos sistemas de educação e formação são não só a 
educação e formação para que os adultos possam 
efectivamente participar e conciliar a sua participação na 
aprendizagem com outras responsabilidades familiares e 

atividades profissionais ou outras mas também a promoção 
de aprendizagens flexíveis para todos. É, portanto, de 
extrema importância que os decisores estejam conscientes 
das possibilidades e armadilhas de campus virtuais e os 
professores, investigadores e estudantes preparados para 
novas mudanças que apontam para concretização deste 
objetivo preconizado no Processo de Bolonha. As tecnologias 
estão disponíveis mas são “apenas ferramentas. Os desejos e 
instituições humanas decidem o modo como essas 
ferramentas são usadas" (Dyson, 1999:15). 
 
5. Sistema europeu de créditos curriculares 
 
Formalmente a internacionalização da formação coloca-nos, 
a uns e a outros, perante a adopção do sistema europeu de 
créditos curriculares (ECTS – European Credit Transfer and 
Acumulation System). Esta a condição básica para a 
compatibilidade e o reconhecimento de graus e períodos de 
estudo do Espaço Europeu de Ensino Superior. Esta situação 
abre perspectivas de concretização de projectos conjuntos 
de investigação e de formação.  
 
A adopção do sistema de créditos realizar-se-á num curto 
espaço de tempo. A meta apontava para 2010. Processou-se 
a partir da decisão legislativa. A concretização do processo 
de trocas demorará mais tempo e depende das iniciativas 
locais das universidades europeias e da abertura a países 
terceiros. Como referiu Carlos Reis em 2005 a importância 
da internacionalização mas também do reconhecimento “do 
capital científico, pedagógico e técnico de valor inestimável” 
de cada Universidade. Consequentemente a harmonização 
não se realiza apenas com as determinações do processo de 
Bolonha, mas também com plano estratégico e a 
optimização de recurso das Universidades (Reis, 2006:24-
25). 
 
Colocamo-nos aqui perante algumas situações complexas. 
Em primeiro, a dificuldade de criar ou desenvolver os 
processos de cooperação internacional a partir de decisão 
burocrática, do excesso burocrático, da assinatura de 
convénios e cartas de intenções que muitas vezes não 
passam disso mesmo. Em segundo lugar, o estímulo á 
cooperação individualizada que se nos afigura necessária 
mas a insuficiente. Quais os desafios da concertação entre a 
iniciativas individuais e a sua inserção no quadro de 
cooperação entre universidades?  
 
Coloquemo-nos ainda mais algumas questões. No quadro da 
internacionalização qual a relação que se estabelece entre os 
países centrais com sistemas mais solidificados e melhor 
financiados e os sistemas periféricos mais instáveis e 
precariamente financiados? No contexto da 
internacionalização como se podem colocar as questões de 
cooperação interdisciplinar? 
 
Finalmente, quais os desafios que se nos colocam quando 
saímos da área estreita de nossos países, da Península 
Ibérica, ou da Europa, que dizem fortaleza ou atractiva - 
atractivo para o mundo como o são as tradições e cultura 



 
 

 

 

europeias, e nos voltamos para parceiros com língua, história 
e cultura largamente partilhada ao longo de muito séculos e 
processo novos de reconfiguração de sua identidade 
histórica, política e cultural? 
 
Foram estas as questões que nos colocámos quando em 
2004 iniciámos a Cooperação ERASMUS com a Universidade 
de Múrcia e decidimos realizar este Seminário Internacional 
Imagens da Cultura / Cultura das Imagens e convidar nossos 
antigos parceiros de outros projectos – Pontifícia 
Universidade de São Paulo e a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, para o desenvolvimento da cooperação na 
investigação, formação, publicação conjunta, troca 
sistemática de experiências localmente desenvolvidas e 
reflexão sistemática desta experiência no quadro dos 
processos de mudança preconizado pelo Processo de 
Bolonha. Foi também esta a ideia que me levou a aderir sem 
reservas à Rede Internacional de Grupo Investigação: 
Educação e Tecnologia e à sua concretização na realização de 
um projecto transnacional de formação ao longo da vida 
sobre Empreendedorismo, Cultura e Desenvolvimento Local, 
destinado a estudantes de Cultura afro-talântica e Ibero-
americana e suas diásporas, que juntou alguns dos 
participantes neste Seminário. Este projecto permitirá, em 
meu entender, criar situações experimentais diversificadas 
que implicarão o debate do ensino online acrescentando-lhe 
a passagem de uma perspetiva mais retórica para a 
complexidade das situações concretas, para uma perspetiva 
pragmática de realização de uma experiência transnacional 
de formação e para um processo complexo de exploração da 
interculturalidade nos três grandes processos que 
caracterizam o ensino superior e constituem uma das suas 
maiores virtudes e expressão de compromisso social: 
transmissão e apropriação do saber historicamente 
sistematizado, com pressuposição do o ensino; os processos 
de investigação e de construção do saber; e os processos de 
objetivação ou materialização desses conhecimentos que 
pressupõem a intervenção sobre a realidade, extensão 
universitária, ligação da Universidade à Sociedade e desta à 
Universidade e que, por sua vez, retornam numa dinâmica 
de retroalimentação do ensino e da pesquisa. Hoje estas não 
podem em qualquer sistema de ensino directo ou a distância 
e para todos os estados etários das transformações sociais e 
culturais introduzidas pelas mudanças tecnológicas e sem a 
integração destas no processo de investigação, ensino e 
ligação da escola à sociedade e à cultura.  
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