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Anexo I 



Pré- Inquérito 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em 

meio universitário, na licenciatura de Ciências da Educação da 

U.P" 

Pré -Inquérito 

O presente pré-inquérito, de carácter anónimo, servirá de base para a 

construção de um inquérito no âmbito de uma tese de mestrado na 

especialização de : "Educação Desenvolvimento Local e Mudança Social". 

Neste pré-inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 

opção. 



1- O que entende por interdisciplinaridade? 

2- Distinga interdisciplinaridade de outras metodologias de 

investigar/ensinar. 

- ^ 



3- Quais as disciplinas da licenciatura em Ciências da educação que, em 

sua opinião, praticam a interdisciplinaridade? 

4- Qual a importância da interdisciplinaridade nas Ciências da Educação? 



5- Realizou trabalhos interdisciplinares na licenciatura? 

Não. Porquê? 

Sim. Avalie esse processo. 

Obrigada pela colaboração 



Anexo 11 



Inquéritos 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P*\ 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

PAno 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução as Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária em Educação da Criança 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 

Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | [ 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 

6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 



a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 

linguagens naturais. 
f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. 

g) Outra □ 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim D 

Não Q 

Porquê? 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.PW. 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação « 
Muito Importantev/ Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. , 

l°ano 2°ano ^ b a a ^ ^ a t í ô ^ 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

TAno 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

/ 
^ S . 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária mfftihritpFfln Criança 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

y 

* 

V 

* 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

- Sim Não 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante ^TïBpœtasféd,^ Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes ~ToiiceJínpjagatitelf^ Nada Importantes 

Porquê? 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante ^ « p o t í j m t e ^ ^ Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica [~ 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores I2l 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda | x I 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. f>< 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. r~~l 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim m 
Não 

Porquê?_ 
-<fcfc>TreVodg> Uiçrxa re.^S>c£ë dkxS Cr^lr\Y^C cAcxcJU ̂  « 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Mvutfr-irnggxtantE"'' Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ^kg? Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano | 2°)q6 3°Jsf | 4°j^o 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Aao 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 
* . 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 

Intervenção ComunitáriafegtiBcfo&tiggb ftflGriaftep)/ 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa.^ . ílcv^i? „ 

X 

X. 
JL 

3 
X 
K x 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Tjfcjveí* 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante [ ImportWé' Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

'Muito Importante Importante . Pouco Importante Nada Importante 

Porauê? ^)b» <5> ro^i/ùUitai AÛh vfi UaiD , 

**»-

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores [ Ã-l 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 

d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação \/\ 

3 



6-Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 | 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. [_~ 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. __ 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. 5?* 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não 0 

Porquê? ^k» £AM IÀ-A^ A «kLaà^L y a ( S ^ Á U Q cr W 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. SJíH Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2Saôo 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 
x: 

X. 
3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Famihar 
Intervenção Comunitária om-EducBiyflU" ÉBflÉwaea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

§b< Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Imputante- Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Mmtojmjífiçíante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica cx 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | j 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. \_ 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | tx^ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. r l 

g) Outra □ 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim m. 
Não fi? 

Porquê? tfmp L'( a V fiui m mDL$$M£ Jj um vmayn. . 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação, 
f̂â e»Jmp_©rtantê —"" Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ^s^C Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano X 3o ano ^ a n ô ^ 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 

Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária inJtWfirTii.fTiTTIii Ciixiu î 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não ^ f a j i í e z ^ 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante J^topertarte^ Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes ^^pûgantes--" Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante ^ ^ o t í a m e ^ - ^ Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica í 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores I 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ X [ 
d) uma moda f I 
e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | [ 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. £><£ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g ) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não g | 

Porquê? p ^ c ^ L > V u A x - O» ^uU cn> L a J f n o <fifi<> f L f t i . A ^ 
<& AA*\ CK-Cffvfra SLdAaLídJifl SJL, H ^ o t U Ai vltiqL^Ui/3 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito Iirçgrtánte Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Hgg Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
mterdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4 ° ^ 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 

Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária eluiqIui.AijCHf[Iu Criança 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

X* 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

^^^gjtagorfânte Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

MuítoTmp^tííHitelf' Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito^np^rtafife' Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: í Í ^ J A - X V^SAXSK ^ t ^ d ® ^ 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores Í-^NJ 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos P*^L 
d) uma moda f I 
e) uma teoria e prática de investigação I I 

A 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [_ 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. PK, 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. f~ 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim M 
Não |>7 

Porquê?_ O, 
\0COíL^Ji f C^rrv^ ^-^Y * <V"̂ A n IA-AVI Y^/r-^sâ. 

gJjiUK^ bcxzL K^tr^, Wsr^JLiUL U0iU'&> Çr^rloz^A^ 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação-. 

Muas ante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ^ Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano $áo 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária cm&émmçeSEBBB^Brça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Implante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Incitantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muit&ïmportante "Ï Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? XASUCAJAV^J.^^ \MAA<L UAVIA /uTotArt'ACAl^U'ug>Ai-4gJU. , 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica ^ 

b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 

d) uma moda I I 

e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [M 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I | 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim Kl 
Não [J 

Porquê? T M ^ I > J L I ^ > I I A M {>>■«_ O CJUUUU'OU&O ÃA. ** Âe. g ^ 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito ImportanteV Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. SinX Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3° ano 4̂ >atío 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos dé Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária eat Sà m agi—ftPëÉMja. 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa (i^Lc ■ ^^4.} 

X 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não ral^z 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito ImportanteV Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante \ Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. (~~ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar! | 

g) Outra I X 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não Q 

Forque. fMû&.—^JSAJ j^^k^lo A LuiáMiuaàjCj&ç&Ií ÀQ *SCSMK\OJ^adetLutt*** 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação, 
MuS<rfm£pjlaBte- Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ^ f Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°atá~ 3páÇ 4*ãáT 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 
^S. 
2< 
> ^ 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção T~"iiiiiiiiiil lii 11 111TÏ1I111 iMiTfîli CIÍHIII i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

X s 

X 

2<± 
j=£. 

> ^ 

^ 

> < . x 
c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante ImpòharfÉé* Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco TmçOltantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Mritojhjagrôrtante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? ^ v t ^ ^ &> AfiÁnii^ JC^A Aé (t^tMcdi AA 

ÊolTTAh. , ^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | ] 
d) uma moda 

e) uma teoria e prática de investigação 2 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 I 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. L I 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. ^" 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra f~~1 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim S 

Porquê? "^Lriãf^ oh> r j i l / m ^ d ^ ^ a ^ ^ A ^ l ^ V K o  
CQO&SLO~Y**±^O <*fji W Ï R N — v<r &UOJ JU^ 4 z f l o (<-) 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 
Muito Importante Imitante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ^ n Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2>jfo 3°>6o 4$*£iov 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

TAno 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução as Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 

X 

LX. 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária 1'lii Bfl&MflWBWh«Mça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

X 

^ L 

X 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim ^$T Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Implantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito îftraeftante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? WlolD-'Sg <&& Q ^ T D O ^ O J ^ Q Go^CLftQÎMO } Gcr\(\s. 

á)o Orsào QfvrN ! 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação >*? 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão, p * 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. \ _j-:p 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. [ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não Q 

Porquê? P\\1X\TO^ n*<a, cflcr^Q çv>Q~ò Jvi Û X Y ^ O O ^ Q O O ^ 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. * Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l0-ano 2°ano 3o ano 4jéno 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhando) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 

Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária em EdUBigflu. du Crimea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

2< 
y 

4 
/ 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Ni 
% -

Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Impotente Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouccrfajgortantes Nada Importantes 

Porquê?, 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito ̂ portante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? flo J)ÍWlfi£M-ttr AS tiieRMjQVÍAS^ CAM l/M )t)^ T ^ g -

VKtiictJTCï "<€ú OPotrroNíDfliHr -ye £1£&OM UMA %m£X&i> 

6»AS . .. o ços PamtTe ÓK ttftyQueowwro "j)e PftáTuas «Teon/V» 
5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

y 

a) uma nova proposta pedagógica f 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos Q~ | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação I X 1 

3 



»* 

6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. [ | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. [ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. | V 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
sim gâ 

Não [J 

Porquê? f[ ESTM^UEt/fl/ t ftg J)tscSPLÍA/fl f. a c&uweti MfWp -

c&zim&miúSLÂJêãhuteí ^&s ib&çessors SÃ~Q XUMMEM^ 
3Lh ^>)TE*T)\w.\Pu'ft/ft&ÍT>flfrE : 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito Importante . Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim )( Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano^ 3Z, ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



\ 

2°Aiio 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

bC 
** 

X-

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária um BAmpNS (Siiunça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

A. 
x 

A 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim \ X Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante . Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes 
—-~4 

Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? ^JU ç^ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? s7&~, / I A Í / C Q - ^ O <^i^hr^>J+^—i^fe-, fyrex^u. 

^ y > ^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | )( 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores L Ve? 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação I _ r 9 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [_£ 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. [~_J'"7 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | ^ 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 1 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim g] 
Não Q 

Porquê? 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas,, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação, 

Muito Imjróitante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. sW Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°affi 3o ano j 4 ^ 0 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária cuiEduuUfaw ûjKfâm,a 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa ^ ^ ^ ^ ) 2< 

^ 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não T&fú 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imperantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Invariante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica |3< 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ ^ 
d) uma moda 

e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. ]^_ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 1 H 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. i i 

g) Outra I 1 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não [J 

Porquê? 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. SX Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano ! 2°ano/ [ 3o axy£ 4°vgrio 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo J&l 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária eaa Eiluuuff AIT l!l!l Vl'uïïça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

K-

iac_ 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica [ | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda [" I 
e) uma teoria e prática de investigação 

(X 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. [^ | 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. 

g) Outra 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim 0 
Não [J 

Porquê? ; 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante li mp9Jááhte Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. ^*L Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2 ^ ç 3o ano p&Q 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



*i 

2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 
x 
X 

X 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária niiiTiliiii lull 111! Hum, j 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa (. £j> ^o»<^a A^iie^e) 

X 
J*L 

X 

K 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não ^Fa>éz 



I 

4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Impo)*afíte Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Impóitaltes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? yp/i^r- o C£ipúi££Íimtcdo à£éú SM6€ 7& <v<flM • 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

ihofía Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? YAHA Q &>cnf~\t-> Ao rrsf-s^o A / I W L J>> cu/vfa*> U 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 

b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 

d) uma moda I I 

e) uma teoria e prática de investigação 

>r 



* 

6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. [ | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. \^\ 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 

Porquê? â \V/f<M.>v. fc>>/t,viADf QD7)f jMálã. A fftd;« 

%&\ ^izt â&í4£ad& &fts ])ftfews Afof paácud ?r~ 

SJ&Í ÚMà g>g>i /. v/Pi 6 J4 âsíAíMpL y»é- ei* &cM • 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito Importante "^J^ngertSnte" Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. T^oint—- Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano T^s^ » 3o ano ^8ts<' 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 
X 

X 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 

Intervenção Comunitária omJiiJmmçHWJa Qtaflça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

X 
_W_ 

>< 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim W^ Talvez; 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante ^Jmgojáaaíe^^J Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imgâitaaler_ Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? ftga QTKCMI&U. IC^XUS fo <v^ o lAnjnil.Apt'o^ HU 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

^Muke4a3putíafiíe Importante Pouco Importante Nada Importante -

Porquê? U A ^ & Oxaiorcc, ç&si Wogv c \ Q ^ U < ^ o c U - i + u ^ 
fYuiWf "ái^fjft. 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | [ 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação Ixl 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. ( 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. <>L 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. | | 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. r i 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não g 

Porquê? Q A ^ ^ U ^ P e i t i o . r f l^ c v ^ W c ^ 5 L ^ c l ^ Q o \ ^ ^ ^ j g ^ = ^ S U 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação • 

Muito Importante "'•'^taigoriant^ Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. 

> ^ Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano X jX^ ^V>*£^ 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

S 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária eatJMhflWte Criança 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

; X 3 ^/«pocTe, 

> ^ 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

*^tójDái»patIS2£" Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

tòfttitg4mftertgiges" Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? T ^ Q jfv^jeis y K T i g i - z n r s r J pWncre .gp /n> <sre=» 

coRQcTeg-i-sTTCicvs. c a s èttyœvs; ^>H ^ T u e o à( rtfo 

cv io rpc cos. ovsecplrnae^ <J a. eseeesscieuap <cce.rc^rcLi*c* 
c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante *"TmgQrtjn|g—-— Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? 1 ^ ^ ^ L J ^ A Wg-M -^c^=krV)PO £>(S. .Î M v ï F ^ K S n r f o 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica [ ^ 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação I  

3 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito ImítfSrtante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. M Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°jfc{o | 3o ano | 4°)iço 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

S 
X 5 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 

Estágio (com seminário de acompanhamento) 

Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 

Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 

Educação Famihar 
Intervenção Comunitária tatfCdlltàçïïù du CliaiTVa 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 

Disciplina Optativa 
S. 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Imposante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imposantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? &^,_»o T o s ahtdmtr) O. p / r a o i b a p , YYlsAvol CM GxXnrJ^ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito ïhjrfortante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? Rt>>,.A JT O Vrv4eprArihin (9o icflpjqf) f iCp^. iãrKjía^ 
©QJiiiJC: 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica ^X^ 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ [ 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | [ 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. fv/~ 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. | | 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim H 
Não Q 

y&cjjuQ-

CQD J?A\iárk Hft\nj çtçrrxrs ^A-Qn -ghr, pkrííUcci c ^ i j t oh rg f i ^ 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Irnrxgtante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ■»SiJín Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2>a£_ 3^arjo 4 ^ 0 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 

Introdução às Ciências da Educação 

História Contemporânea das Ideias em Educação 

Introdução às Ciências Sociais 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Etologia e Biologia da Educação 

Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

i< 
* 

/ 

?L 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 

Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária oiu Eduuuî Qo du Oiiuiv* 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa^ cJ^^c-.. <^i^_J&,I) 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

>^ 

y^ 

*£• 
*? 
XL 
X 
) < ■ 

7^ 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não T^lvef 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Êapoiíantes- Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? P t A ^ l ^ j \OJV~O fju \j>f\ ^PM^ dgyyvW- n*. r_OAj^C^V-^i 3 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? V ^ A ^ ^ O <% (^ ujaâ 'JLÛJLÛ ÁU^ aJh^<c^<, i±0 

1% -UJA \\C^V-R_V £>- " 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação X 

3 

file:///ojv~o


6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 1 | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. f_ 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. | > ^ 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I | 

g) Outra [~~l 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim El 
Não Q 

Porquê? ^ç/y <xs-us. fika -J^^W^ ÚU^ k-LStsA sfilj *~*-» ?a^>  

—f & A W V Ò ^ 7 r.0 Qv4^ W*QQ y* cL^CJgJ Qfc=£i=B ssC fV^ \-&A&A~ cJaAA^ 

KJ^V-K^í . ? W )  

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação, 
Muitol te Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. r̂ Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano | I 2°aff( 3^a<p 4o àrib 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

* 

X 
X T> 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 

Intervenção '"'nrmmitírh r i Fflnrnr IÍLIIII Ciiniii. i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa ( £ k-\ 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

X 

£L 
_z_ 
-2*L 
-< 

± 
JZL 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Nft sjX Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importar^ Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? : ^ < r ^ .o «oxcU t i , ^ ^ Â ^ g ^ O Qj-*-^. 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

' Muito Im»ofíante Importante . Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? 9 " ^ ^ ^ - ^ SaLz 'ĉ v-*-*- W-̂ c—* caz\e>ecv^,  

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica [ | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos \~õQ 
d) uma moda [ ~~| 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. \p( 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g) Outra 1 1 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim H 
Não Q 

Porquê? ^tUo- ^^<^> _^ g ^ ^ o k W o ^ - T ^ ^ W T C X - T ^  

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especializaçâío de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito itoííãptírti ante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. <$}m Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano J&ío 3o ano P^ 
b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantrppologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária niiiT"!fl||||iMillion Hi uTT i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

J< 
X 

X 
X 

•22L 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Ni Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco ïjaportantes Nada Importantes 

Porquê? jUfae fatuàbo udbeatf&stAníJUKi jaaialka UjfcdUgtlUta* \K«.«Û-& 

îiKhflftlgwlî UM te* Wa mofe aaMiiufiUT-oic&t 9AU j^nvn d» l( Imktiâi&Jiò 

f LAiC 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho tusve taledko. 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? p ^ -(^(alUa (AlAw N>ktcfi° & IwoUfUfl/ gûmq»x6tkya , 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | 

b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | 

d) uma moda I I 

e) uma teoria e prática de investigação I iK 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [jK 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 

í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g) Outra 1 | 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim 0 
Não [J 

Porquê?—fJtiu, UoWhi ea*&i£u\m ãaJi Pipiem |>(g & ^.wycf ^uíua&á^ 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou enradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. 
V Sim Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano v 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária enrEduuicfk) dfffouwv 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante x Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

P o r q u ê ? r t r v o ^ u ; -wo. &L™JLjrJLLr^a^ g y - * * A & ^ . Q A A J ^ * . c»-JrC r ^ J L C M . •  

Í ^ A > I ^UJO£J^JL,L*L- ' c^-« <wr» C*ÃX> c v s ^ * - ^ ' * - '
9 1

'
0 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante ** 

-T P o r q u ê ? Y ^ T j ^ j i . ■ • K£ U/fT*. <r» A s i < o S > A s L . " W i U g * & & - o e ^ X v j - trt L^Ai€s&Sr 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica x 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 

d) uma moda í ] 
e) uma teoria e prática de investigação I I 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. I I 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. [_ 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia, j | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | X 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 

linguagens naturais. 
í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. r~"1 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim 0 
Não Q 

Porquê? <Í?,O-*_^JB_ C X ^ J - I J W «sengr*, eft < L L ^ J J . C ^ S L ! S S \ Aas> ^ I W J U A A J L ^  

j> J 4 \ ? J>J^OÛ> — — 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. shd Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°aXo 3o &o 4°aao 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 

Introdução às Ciências da Educação 

História Contemporânea das Ideias em Educação 

Introdução às Ciências Sociais 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Etologia e Biologia da Educação 

Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária OU-Educagfo da Ciimiçá 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

X 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sp6 Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito^portante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? nBu*o <»̂< rxr>Q î rwK» J A ^ irv\\jr\fc/SGtfor/i*>vt̂ a.E» e' AAicg'W/v'o Ur** 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito InípÉ>rtante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? rfoeam-s - mv» OTTVNC ccmkXcçê / y ^ ^ /ww> >n / / v ^ a r ^ r 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ | 
d) uma moda 

* 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. | ] 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. r 1 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim H 
Não Q 

Porquê? rpvi a ÍJJCÍA^J^CX^ÍÍ /*g*>è.è< nt^ uw ^£h<u , o y~ ^ / w n^ ^ 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante ante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. ^^SSft^ Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano >S*np 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

TAno 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária eiuClluouOflW du Criança 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

^ < 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

'TtffoiíâJiBgortajtF'"" Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

líínitpjgapeííaete£2_ Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? tytf/ ^Pi^^xl/.t^ s£t £tut do .1 u JL O /nan 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

"Mm^ej^pugatóe-- Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? 

-OJL C^I dLuftti r^t -O^. 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

A CÃ /icuuv^tA* RJ> gtr) k 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores L 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ J 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação UcS» 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 1 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. [ | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g) Outra lY\ 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim É 
Não Q 

Porquê? C\J$ Ug^ ÇtJuJàjJjL JL ÓUZLL^JL JJ^LJJÍÍJU <fl 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação -

Muito ihroortante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. 5g Não 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano ^ S ç 3o ano 4°Jù(f 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

X x 

x 
3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária em Blluuipi ill«©líuiiça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

J< 
X 

X" 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 
positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Tajréz 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Irijpefíãnte Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ rftAjLuJuo 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [yf] 

d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação I I 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [ [ 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia, j | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. \sÇ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

I 1 ' ' 
g) Outra | | 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não Q 

Porquê? ' 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante V^ Importante Pouco Importante Nada Importante 
■ ' - / \ 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim NãoJ^ 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 

Introdução às Ciências da Educação 

História Contemporânea das Ideias em Educação 

Introdução às Ciências Sociais 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Etologia e Biologia da Educação 

Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seniinário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária emDduiaai;nn riw fliiimu i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

_$XA<o-Q CK\ Jhd^ea 

? W W ^ 
D 

-4&- *, ^ h&n íf |tftA-i Ê A J JÇL \A jo tC<A^a fr^WH? 

£fe <2u i f t frZwJ^AflHN/1 LAALA A> V c ^ O ^ U-ft'SP- /\ V i ^ ' f ^AyvU-w ^ \AjLJíD^~a^t 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Y Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes y Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? y : ^ ^ ^ Wc^CaMx^ -<AUU»-O g ^ a ^ f c s S ^ a 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito ImportanteV Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? <2l flto \ i <.%*&-> \^c*ã> O ^"faWlffJxuA^ <Uk-
A _ «é-v . I n . Art... t . i .' rv,.^^, i0\. 

<UAA^ <UY^<t&g-

| / ^Jg^ . V (Vs-g-o Jt áie ivCt^^k^dU ^ k w^^^U^yg, HÎ dUJL^ 

'2^n' flX/V"^«Z- A^Slu^ \ f ^ „ \\V>^ w> V ° - J , n ' 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos pP"j 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade, 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. [ | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. p>Ç 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I | 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim D 
Não 

Porquê? f\ KAI A áÁíuÁÃ \ ^ **& <k^Jé &* 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Importante 
X 

Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim Não ̂ C 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária i ni) TIlllTilîiijnrr ilnTwinij i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

a, (Uxa 1&?ÙG,  

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? o g t u or luJS AS/^QVJJ> j ^ & LQ CQ^r4^AW-> o u i .  

pyy\ fc* muYvy e  

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 
d . I I  

Porquê? Pam ntic hn\'r. rí^kf^lnC^h QIAÍÃL co Çbv\fccko ^ u i 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda f I 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | p( 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. [_ | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim 0 
Não [J 

Porquê? barq^xo hrfn Qr KKtj)fXtk\sÀ ha fráfofA  

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito Importante ImrMtante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4 o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

PAno 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



f , 

2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária enrisdwmçflo da Cfiwimtã 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

;) se respondeu nao, diga porque: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



A 

4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante ImportMe Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes/ Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? V - J C ^ ^ U A V ^ ^ 7 / — A^oiã^^riJí-í^ ^ y ^ W »-? 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Imftarfante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? / / ^ JL, A^4A/\^Í£ f^$^L ' 41 áddLáâUAez A^. 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ J 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação ^ 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. V 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim D 
Não ^ 

Porquê? 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação ■> 

Muito Ifno^ftante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim M. 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 

Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária es^ãfaB£@Qj£g9fiça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

Çtez.<fcj-íi0ssjrx\os y ^ ^ t T c ^ <£->^Aond2*rr> <<L YWVEQ -e(a^. 

jk&á 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Implante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Irfibsgtahtes Pouco Importantes Nada Importantes 

« Sc úe_ Porquê? ^ Q f l g V , ^ *i>^$\z. uCV\ ÇÀ M - V - O L ^ - A ^ A & g c ^ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante IrôgQrtánte 

Porquê? ^±G^\ 

Pouco Importante Nada Importante 

P r ^ V l ^ ^ C ^ - ^ l A ^ S CA^zá^N 
y ^ cx <Q/V ̂ p i . P c o f ^ e £ w U ^ 

SJDL 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores I I 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 5 3 " 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação I I 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | ^ s 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. j,.__ J 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. [7 "̂ j 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não 

Porquê?_ 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Impòs^âte Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim w~ 
a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

FAno 

Introdução às Ciências da Educação 

História Contemporânea das Ideias em Educação 

Introdução às Ciências Sociais 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Etologia e Biologia da Educação 

Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 

Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 

Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária rmifíjwrnrmifir^iámri 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

X 
X 

X 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

£p5jgju^g - v ê m \ r \ ) W £ g t s . G C p > \ \ K P O J R \ 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Imo^flite Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importou tes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? < y U ^ ç^^a y J l c u i ^?<S<*a rnrwAacxfr^ok;— 

CUavÀe^ j LOA\\vC cifrry-» ^SCAA-VN^ ara =£= Oe^-Cybl^u^ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Irhgòrtante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? folio. ^U^SL O VQL^CAVM-I M?.Pn ^ o ^ v W ^ o 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | X | 
d) uma moda F~ 1 
e) uma teoria e prática de investigação I 1 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g) Outra [~Xl 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim D 

Não g ] 

Porquê? U^^x ttgOt^áT) CJUTEM r̂t cl r. A *-*-K Ç^ufl CS J^corr .Vfco  

4|ji\cvr> cy,<9 fesàa L M W CC*?sVnn->^ 6sẑ  aANg.onrvC*4^ë> ^LOo C- 6. . 

rw^fvíx ô -«_ <s. < K t u ^ o Obrigada pela vossa participação. 
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''Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Vhportante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 

Introdução às Ciências da Educação 

História Contemporânea das Ideias em Educação 

Introdução às Ciências Sociais 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Etologia e Biologia da Educação 

Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária e»*#S§§g§SâBB&SHBça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

rszrítjj«n em 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



fc. k 

4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante LnpWtante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? fa/Vra -*£ ^rrr^rûor^l^ m CMÇp&ûcàS} ét (é-AÃCte pai icqk "RnPM<33s 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica X} 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos jj | 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. f~ 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. |-^ | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

I 1 ' ' 
g) Outra | I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não 

Porquê? (çO^uç. _-«& _i CfínÁdMJ Q____J___a Urrrp- i/* ^uu o> c o ^ r ^ ^ 

<£ ^U r W YA fJJJ.t■ flannîe.  

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito Importante Imposante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim NX 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária egdBéwgftp Uu Qaaaea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê 

/U^\ < A ^ V A ^ 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Nãó Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Impottgete Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imperantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? Ck^ ÙwUU^ ^C ã- bs^(Z^CS\AwÍA^' 

&— 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [ | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação ->C 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. I I 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. | | 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. r~7] 

I 1 ^ ^ 
g) Outra | I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim Q 
Não Q 

Porquê? {Vi^ / y i A ^ ^ ^ v ^ è J ^ £ ^ ± 2 = fb — 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Irîgpectante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano-

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução as Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária rmTlrliiTTTijnn rln Frinncn 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

\ 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Im^sffte^ Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imitantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante In^ptíante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? jj, 9L^ T^^C-CX **JSC^ <=? \^\ç-y>~*r> \-^>-

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores L)4. 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 

d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. I I 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico., \ptj 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 

linguagens naturais. 
f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. I I 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim B 
Não Q 

Pórauê? J b . c~~~^>~&>~ .1. ^ ^ s f c & U ^ —  

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito Importante ínjpeííante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária ^ai^¥V^^WTrnwa ; 3 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

— 5 2 — L . ^ r g o — - , tf*B j f T ^ ~ . ,4U~9 ***** v^r-tV^s^o, 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim l̂ JaoX Talvez 

\ 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito^nagãftante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes JJaagert antes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?. 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Implante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? ^ ^ u ^ ák - ^ \-X:^ P ^i . . ' y , V^JC-

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores I I 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 

d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação X 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre varias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. f_ 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 

linguagens naturais. 
f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. YTT 
g) Outra 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim 
Não Q 

Porquê? o « C<~J*-̂  *1 J u O ^ - ^ «-»-, 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação, 

Muito Importante ~~ímgsiíantS' Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária rm Hfïiinnofii'i '1' niiim. i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

-0. 

n& aXoAl^r. tfvf &o^ T^AV^^Vlo^ W P Wc3 AJt 

L£AL 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imjj^iaaiefi^— Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?, 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muitçrjffipo^ante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | [ 

b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos >̂<̂  

d) uma moda I I 

e) uma teoria e prática de investigação I  

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | 1 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. [V^ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. 

g) Outra □ 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim J 3 
Não [J 

Porquê? 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito Importante tmputíani te Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marquecom um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

Io Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária i m tílilju njln ilil'flilii mu 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

^ í u <P ^S-O<ÍS~^S^^> ^ o W l ^ & ^ S T l > r ? 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante impDíteoTê  Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importâmes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Iri^rianfe Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? ^ ^ W ^ - l ^ o ^ j è S ^ ^ S r ^ ^ ^ ^ ^ g g ^ f e J S 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 

b) uma aspiração emergente no seio dos professores 1 2S> 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos [^ 
d) uma moda I ~~1 
e) uma teoria e prática de investigação I  



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante impgjtaníe" Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 

Introdução às Ciências da Educação 

História Contemporânea das Ideias em Educação 

Introdução às Ciências Sociais 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Etologia e Biologia da Educação 

Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 

Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária inPiliiiiui.ni) il i Piiiiin. i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

Y X»MO . \AAAA 
Y-fiJirJt-

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

file:///aaaA


4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes bnpjgtí̂ ateT""" Pouco Importantes Nada Importantes 

PorquéT 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

MTjheJmpsrTánte] Importante Pouco Importante Nada Importante <* 

Porquê? <*r! X^k^JU^cÃjO A J L X A T Q S J S A&^O^ ^ X A ^ ' 1 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica [ | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos pxÇ| 
d) uma moda I 
e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 | 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos, j | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | [ 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. fc>^ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. r j 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não Q 

Porquê? 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: uni estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante I te Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim ^ ã j ^ 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária iiiri|HilUFfH'i"i'l BSaaaça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco impartante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes^ Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? QxQcx udvz. ^qpuLg 2£ÀQjfén =gfcjgtVg 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importam^ Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? ■ >2gjb Ce^o Janas? <£Q hcak&Shn ^ ^ o r J ) o g ^ r>^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 

d) uma moda 
x \ 

e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. > < 

g) Outra 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não Q 

Porquê? e_ p^ ̂ S x > rancxcOa <Z o ? nn-ec^ k&ùâ 'OL 

cQs^> C fe>uvco YrQXj° ^^JULO (<&-& çj2opcyc^ 
xM. \juJ~cn CKl j-yicTBo^ f e -A/írder-ilg 

Obrigada pela vossa participação. 

4 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Igagortante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano pefro 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária era EduoagãB duCimiyu 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim N * í < Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Img&Etaííte Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Infòpãçàtes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Irmpâante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores I^X 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 
d) uma moda I ~| 
e) uma teoria e prática de investigação I  



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade, 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 I 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. Q^. % 

c) Interacção entre varias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. [ | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. j [ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I I 

g) Outra □ 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim H 
Não [J 

Porquê? Á=? Q ) g v - W c o ^ > o ^ \r^j^x>^à^ s^n^M^ 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Imperante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária em Eduoogiio da fekaea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Bgps^ante-' Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Inmogantes— Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Iinpogante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [>£} 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | [ 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar, 

g) Outra ["H 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim H 
Não Q 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante ImpQrttóite Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim Nã< 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária em 'Eduiayfrrda-Crionga 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Imp Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importatos»^" Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ œAûi rue. /Ur? fat^eÂ TJXéZn é> 

&& V£f£t /^Q^^f T -& 0 n^etsfi 'ffi2*c*íauQ 

y*-e <=? e* 'A^ 
<=^f 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Important^' Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? Y / z ^ /^Wg^3^< Coo/Z&étzJ ^ ^ / ^ - c / y g ^ / y ^ y - ^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica j^Xj 

b) uma aspiração emergente no seio dos professores 

c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 

d) uma moda ! | 

e) uma teoria e prática de investigação 

3 



c. 

6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. I X 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim 0 
Não Q 

Porquê? £Z.>>r7 ^ ^ ^ , <Zv^4 ĉ > 5 V / ^ / Z?̂ g>^ y*** ~ 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muitoj^pçrtante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária ç^a&S^^GlAiMiiJBH^ã 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muite4ajBgrtante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pou^íi^OTtantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Impbgaitfe Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? J^v M l\AM&L %TMAÂÁ\lAAe®&) . 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 

d) uma moda I 
e) uma teoria e prática de investigação sr 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 1 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 1 | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | V | 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 

linguagens naturais. 
f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. 1 i 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim D 
Não g ] 

Porquê? /</ *Av\/cX> /$A Y^AAJZ AAâJwJíM CU. <h^  

dJc 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 
Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim jw 
a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

TAno 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária e»6éw«f#«fâ&*a«ea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

i) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes , Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante 
5C 

Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? A- vnWeiarjífrW «afdodU y ^ y & m v»rr> 9Ji\c*r^ y t f l e W ^ , ^ t a a n r x n 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 

d) uma moda I ̂  | 
e) uma teoria e prática de investigação I 1 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 A, 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos, j 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | -~5* 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. j j 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim D 
Não 0 

Porquê? rfot» <^ui uv^a ^ntraf cxuzririAai \\r>\>\*z& U M 
OaWi a^ikiAP , m^íic-. <yfyauy>rh <^k£v -̂ rv̂ Kg et lu n to 

^\H«, Srfeo. gtccaaJ&S mcyvryn'U ^ i n n d p r-yUQa O 
YnQromK) de. raiei li«<r<^P-

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução as Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária i u*iEénwBwlin1ii Criaafa 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Poucô^JmÇortantes Nada Importantes 

Porquê? 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? J» ass,~-, j ta=»P,v ^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | X | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | 

d) uma moda |~ 1 
e) uma teoria e prática de investigação I  

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. |>^ 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. | | 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. | | 

I 1  
g) Outra J I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim D 
Não [J] 

Porquê? ^odShZaf f »->-NWft.'fta.te- fc**->y\e;wto«-rverv V X>' ÇLtr^a. l-r%l*gJort<Lt 

â k Up,S V»Jg*»- ! 1~>YI£> £r8%^E> r v o - ^ * ksafc. fa=>fe-4c A*»  

CW-Q-oU-,  

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Muito hnptírtante 
/ 

Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim m° 
a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 

Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



Otrabalho interdisciplinar requer um 
conjunto de condições. 

a) Considera que para 
interdisciplmaridade, o co

rrimento especializado é: 

j„c arpas de estudo são: 

— T ^ . - T - J - T*vi+\rvf*tíMl 

-Vo£__0!i. 
Porquê?_ 

- ^ ^ r ^ U ^ ^ - * 0 Jwadedasrelaçoes d e t a l h o 

c ) Considera que para a ffltert» ? 
entre os investigadores-. 

j^onsidexacueainterdiseipUnaridadeé. 

* ""TICS--— D 

d) uma moda [—1 
-o prática de investigação 

e) uma teoria e pratica u 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. \^ 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. j | 

g) Outra f I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim D 

Não m~ 
Porquê? tu^/tí*— o*JZ,eLi uu~.tr u^ i / , gv~ / í4TV^ ^-{2/USA^T^ W ? a / A / k ^ l * 

^ V t f v l l 

-^A*. <XC—\ài 

A. ^ _> 

Obrigada pela vossa participação. 

http://uu~.tr


6-Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 1 | 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. 

g) Outra 
X 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 ^ . ' ' 
Não Q 

Porquê?—e p v ^ c ^ S r ^ nricjLr&K? Q > Q nn-e^U-Q/dcx 
dhso 
-C2 M /\XA,ïçn Q£2 ^y\c^Wr<=, f e J>\Àrb*><r^W 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 
Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim ?*t% 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano pe&o 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 

Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária em Edueagãada Ciiiuuja 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim ™f< Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante ImpDstâgte Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Iimjpiigfttes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Implante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores l̂ >s 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. Q^í 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 

linguagens naturais. 
f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 

nova área disciplinar. I I 

g) Outra O 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 

Sim H 
Não Q 

Porquê? )^^Zl^^f—^^^^^^^ X^^y^^^^à^ ^sx^kj^ 

Obrigada pela vossa participação. 

4 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Imposante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim | tàaC 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária cm Bdaeaffa ûa Stiggea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante B2pw^gnteJ Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Lnpogantes—• Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Lnpogaote Pouco Importante Nada Importante 

Porquê?_ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 

e) uma teoria e prática de investigação 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | X ] 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar, 

g) Outra í~~l 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim H 

Não £2 

MtVL-AA&<-

4/ s\r7A$> SMJZXf-iJ?, 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim m 
a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 

Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária i?m íidmiagfig.da aCaaaea 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



*•, 

4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco ImpOrjgnte^ Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importables^ Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ a^a. yPte/Ùr? mAA*a«4 fix^ é> y*s <x f/L-, 
&7tfej£<* /y& a tzf^tsf r. ej&çg&a 'r&*t*f*£o <=*S 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante*^ Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porque? Jgjàj ó^éfn^ec-f C 00024*^ ^ C^s^U^&sûAe^f 
/^P?/^-?<év /7^&~2^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica \y>^\ 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos I | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação I I 



* • * 

6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. J X f 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 

í) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar, 

g) Outra 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim 0 
Não [ ] 

Porquê? £Z.m <Z*^&r £ix4 &*> £r^>7 , p^>/^ y^> " 

T 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 

Mu ante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 

Educação. Sim 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 

Contextos Diferenciais do Des. Humano 

Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 
Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária ggttflilBI|ãMp@ri9nça 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muite4njntôante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes PouOjíaipmantes Nada Importantes 

Porquê? 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Imp Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? Jw*i> M (AAAjdl/L fyvXtf AÀAUA^Ç^Ô 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 1 P^ 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | [ 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | [ 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. | V | 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. I 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I l 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim D 
Não m 

Porquê? M AAA^X* /j^At)MÀA^ /Wt)(aCAM(iA. Oj^ 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1 - Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 
Muito Importante Impgaante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim | )&Q 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

Fano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária eaU3dwiif SgjftrtjáiMi a 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 
A I . ! 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes . Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 

entre os investigadores: 

Muito Importante Importante 
* 

Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? .A- vnkedpf^v-m GÉdc^ãt ^ ^ ' c o . vwrr, GAJCU^ stmeWaa,-emtaanrxn 

a W Ao gvnWaU* £ VrzmlJev-r, >VT->yodkutã .. __ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 

d) uma moda \~K~\ 
e) uma teoria e prática de investigação I I 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | A 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | 1 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. ~^> 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. I | 

g) Outra I I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não k~j 

Porquê? ffot<. <^ue L^XCI gguaaí CXÍMXPÍCCAQX 'wr>fe\»sg, ixï-n^ 
QUnzo aJSsïkde , ausoda (tffauseAi. <^.ur -fiyrW c&.\m<r> 
^MuPfl, £rhn çkcgntfA mcyvrrnt ^Jiflndp rXx.iOo. o 

YnûmpriK) ás. c?njû\\nccfP- 

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 

Muito Importante Impqftáhte Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim J ^ g Ç 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 
Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária lUiWwwijin iln (~iinu. i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 
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4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes PouctiTJSîfïortantes Nada Importantes 

Porquê?_ 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? J»r o s ^ a: k t ^ ^ 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica | / | 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 
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6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. [^_ 
b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 
c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 
d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 

tendo como finalidade um conhecimento holístico. 
e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar! I l 

g) Outra [ I 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não g ] 

Porquê? ^odíhZJoJ f o>\e-&»'gnfc. t>>g-írv>e..'vtoir»-v-fci-\ r £>? {Ltr^»g. mtyjULçJ^nCXL. 

(às, Wo<s V*g*- ! Jona ^ - s y s <\o-^ * hex*. b*te,4c ^)o>  

Obrigada pela vossa participação. 



"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação. 
Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim fHao 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

I 



2°Ano 

Métodos de Investigação em Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 

Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária rni Frittii nrffrrSffi%imji,a 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê: 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 

2 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? ft p c / i K f l h / 3 > v ^ U c U ^ ^ - f o ' / Qu CLOAAC^J^ 

^U ■f -P 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante 

Porquê? ftl, g L ^ AJLUW5- ^ X ^ i o ^ i , ( À u ^ t c c f l g / 

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica \ 7 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos | | 
d) uma moda I I 
e) uma teoria e prática de investigação L 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. | | 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | | 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento holístico. X 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 
científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. f~" 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. f j 

g) Outra l~~l 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não 0 

Porquê? /Mfv-~^ ÀKJUM l ^ L u ^ / A gUjc'pX.Uos Lei 
G^-4-e QDu^r M^OL^. \Qyrâo cÀki^o JOA K^vft C*^<? 

Obrigada pela vossa participação. 
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'interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 
na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação 
Muito Importante Imposante Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim N86, 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos em que considera que os trabalhos 
interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 
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2°Ano 
Métodos de Investigação em Educação 
Sociologia da Educação 
Psicologia da Educação 
Contextos Diferenciais do Des. Humano 
Teoria e Desenvolvimento, do Currículo 

3°Ano 

Psicossociologia da Formação de Agentes Educativos 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura 
Disciplina Optativa 

4°Ano 

Investigação, Acção e Inovação em Educação 
Estágio (com seminário de acompanhamento) 
Educação Familiar 
Intervenção Comunitária máMfcwgja d 14Mmn..i 
Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano 
Disciplina Optativa 

c) Se respondeu não, diga porquê; 

3- Se respondeu sim, considera que a avaliação feita pelos docentes, contempla, 

positivamente, os trabalhos interdisciplinares? 

Sim Não Talvez 



4- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 

a) Considera que para a interdisciplinaridade, o conhecimento especializado é: 

Muito Importante " Imjíogante Pouco Importante Nada Importante 

b) Considera que na interdisciplinaridade as características das áreas de estudo são: 

Muito Importantes Imperantes Pouco Importantes Nada Importantes 

Porquê? -ftVc^^e _l gjqg ^ ÍL k^Li^uÃJ^tl 

c) Considera que para a interdisciplinaridade as qualidade das relações de trabalho 
entre os investigadores: 

MuitoWjortante Importante Pouco Importante j Nada Importante 

Porquê? Iqy^u i - L & WuXíí Árxi ci^t nJL  

5-Considera que a interdisciplinaridade é: 

a) uma nova proposta pedagógica 
b) uma aspiração emergente no seio dos professores llXl 
c) uma ideia teórica sem efeitos práticos 
d) uma moda 
e) uma teoria e prática de investigação 

3 



6- Marque um x a definição que considera que melhor define a interdisciplinaridade. 

a) Cruzamento dos diferentes contributos dos vários saberes e sua discussão. | | 

b) Articulação de várias disciplinas através de projectos. 

c) Interacção entre várias disciplinas mas que mantêm a sua autonomia. | I 

d) Cruzamento de conteúdos, conhecimentos, e reflexões de diferentes disciplinas 
tendo como finalidade um conhecimento hoEstico. 

e) Construção de novos instrumentos cognitivos de criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilezas e versatilidades que são características das 
linguagens naturais. 

f) Interacção de métodos e conceitos de uma área disciplinar para outras criando uma 
nova área disciplinar. FÇs> 

g) Outra 

7-Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão curricular ? 
Sim □ 
Não 

Porquê? -JW ÂAA / . j r a W W J í <x jaaÃÍk ào Si^IhaM 

<SU_ I w v ^ ^ Q c ^ x C ^ b 

Obrigada pela vossa participação. 
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"Interdisciplinaridade: um estudo sobre as representações em meio universitário, 

na licenciatura de Ciências da Educação, da U.P". 

Inquérito ano lectivo 2001/2002 

O presente inquérito, de carácter anónimo, é o suporte de um 
trabalho de Investigação em Educação, desenvolvido no âmbito de 
uma tese de mestrado, na especialização de: Educação, 
Desenvolvimento Local e Mudança Social. 

Neste inquérito, não há respostas certas ou erradas, apenas a sua 
opção. 

1- Considera a interdisciplinaridade, na licenciatura de Ciências da Educação, 

Muito Importante Imjísrjaafê Pouco Importante Nada Importante 

2- Considera que a interdisciplinaridade esteve/está presente na licenciatura de C. da 
Educação. Sim " f̂áo 

a) Se respondeu sim, marque com um x os anos ém que considera que os trabalhos 

interdisciplinares estiveram presentes. 

l°ano 2°ano 3o ano 4o ano 

b) Marque com um x as disciplinas que nesses anos, trabalham a interdisciplinaridade. 

l°Ano 
Introdução às Ciências da Educação 
História Contemporânea das Ideias em Educação 
Introdução às Ciências Sociais 
Psicologia do Desenvolvimento I 
Psicologia do Desenvolvimento II 
Etologia e Biologia da Educação 
Desenvolvimento Sócio- Emocional e Técnicas de Exp. 

1 



Anexo 111 



Entrevista 



1- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

sua disciplina? 

2- Avalia positivamente os trabalhos interdisciplinares? 

3- Os trabalhos interdisciplinares requerem um conjunto de 

condições. 

a) Considera o conhecimento especializado importante? 

Porquê? 

b) Considera importante as áreas de estudo. Porquê? 

c) Considera a qualidade das inter-relações entre os 

investigadores importante ? Porquê? 

4- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma 

revisão Curricular? 

5- Pode dar uma definição de interdisciplinaridade? 



CE-A 

1- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

sua disciplina? Porquê? 

R- Não considero que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

cadeira que lecciono. 

Realizar um trabalho interdisciplinar é muito diferente do que fazer um 
trabalho para diferentes cadeiras. 

Uma coisa é haver um conjunto de investigadores de diferentes áreas 
que se debruçam sobre um mesmo objecto de estudo e através de diferentes 
estratégias metodológicas, o conhecem e reflectem sobre ele e tentam 
comparar as suas perspectivas, para verem o que têm a dizer em comum e o 
que têm de divergente sobre esse mesmo objecto. 

Neste licenciatura, parece-me que por razões de funcionalidade ou de 
gestão de tempo se procede ao trabalho «intercadeiras». 

Parece-me pedir demais a um aluno, do 2°ano que nunca fez um 
trabalho de investigação, um trabalho interdisciplinar. (...) 

Parece-me perfeitamente irrealista. É nesse sentido que eu digo que a 
minha cadeira não é uma disciplina onde esteja presente a prática da 
interdisciplinaridade. 

2- P- Avalia positivamente a prática dos trabalhos interdisciplinares? 

R- Considero positivamente os trabalhos interdisciplinares feitos a 
sério. Duma forma próxima, conheço relativamente poucos. Conheço um 
trabalho feito sob a direcção do Prof. Cândido Agra no Centro de Ciências do 
Comportamento Desviante onde foi feito o estudo de "Droga/Crime" que 
demorou entre 4 a 6 anos e onde se procurou estudar a relação entre o 

í 



fenómeno droga e o fenómeno crime , através de uma diversidade de 

perspectivas (...) 
E os investigadores a que eu chamo "seniores" trabalharam durante 

esse tempo, procurando perceber nas suas áreas a relação entre esses dois 
fenómenos, sendo permanentemente monitorizados não só uns pelos outros 
mas também pelo coordenador da investigação que com o seu papel de 
filósofo e epistemólogo, coordenava as iniciativas e os saberes. 

Daqui nasce um saber que se estende por vários ramos, sendo no fim 
objecto de uma síntese. Este trabalho está bem longe daquilo a que chamamos 
trabalhos interdisciplinares na licenciatura. 

3-P- Os trabalhos interdisciplinares requerem um conjunto de 
condições, 
a) Considera o conhecimento especializado importante? 

R- Sem haver um conhecimento especializado, não há um domínio da 
disciplina e sem o domínio da disciplina é impossível pôr as disciplinas das 
diferentes áreas do saber a comunicarem umas com as outras. 

Nesse sentido parece-me ser uma condição indispensável, porque 
senão não temos interdisciplinaridade mas sim uma "massa" mais ou menos 
indistinta de saberes que vêem de diversos lados e que são postos em jogo a 
belo prazer do investigador. 

b) Considera as áreas de estudo importantes ? 

R- Será difícil fazer um trabalho interdisciplinar entre Ciências da 
Educação, Astrofísica e Agronomia. As três juntas, perece-me um pouco difícil, 
pois à partida não há grande pontos de contacto que permita executar esse 
trabalho. 

Se as áreas do saber forem mais próximas ou pelo menos reportáveis a 
objectos mais próximos, julgo ser mais fácil, o que não significa que o primeiro 
não se possa fazer. 
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c) Considera a qualidade das inter-relações entre os investigadores 

Importante? 

R- O trabalho interdisciplinar tal como eu o entendo, pressupõe um 

trabalho de grupo, de coordenação. 

pareCe-me difícil produzir-se algo de bom se não houver boas relações. 

É preciso compatibilizar perspectivas, adequar estratégias, tomar decisões de 

conjunto. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Tendo em conta o que já disse, considero que é difícil haver uma 
efectiva interdisciplinaridade numa licenciatura. É preciso um domínio de 
saberes das áreas de estudo ou das disciplinas. 

Acredito que com este currículo ou com outro possa haver experiências 
pontuais que dependem de conjunturas do momento, como sejam a qualidade 
dos alunos, a oportunidade da investigação do tema e que possam permitir um 
trabalho realmente interdisciplinar. Neste contexto (licenciatura), com ou sem 
revisão curricular um trabalho interdisciplinar é muito difícil de concretizar. 

5- P- É capaz de dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Pressupõe o diálogo entre investigadores com diferentes saberes 
fortes nas diversas áreas disciplinares ou campos de saber ou um investigador 
experiente e qualificado em mais de um domínio. Pressupõe esse diálogo em 
ordem à construção de estratégias de investigação e produção de 
conhecimentos passíveis de serem compatibilizados, sem perder de vista a 
lógica de cada uma das disciplinas. 
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Disciplina CE-B 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade esta presente na sua 
disciplina? Porquê? 

R- Nessa construção dos novos olhares, acho muito interessante a 
colaboração de outros olhares disciplinares e, portanto de alguma forma 
conseguiram mobilizar um campo conceptual, que eventualmente tem diversas 
origens e pode-nos ajudar a trabalhar exactamente aquela temática. Acho 
muito interessante e muito importante. 

Mas aqui há duas coisas que de facto não são tomadas como questões 
obrigatória. Eu estou de facto preocupada em que as pessoas consigam 
compreender e apreender, configurar digamos uma Sociologia da Educação 
naquilo que ela tem na sua especificidade . 

Parece-me que dificilmente, quando se torna um bocado generalista, 
quando uma pessoa é bastante generalista, que de facto fica sem perceber 
que é a abordagem da teoria da educação é específica. 

Tenho um certo receio dum "melkinpot ", uma caldeira onde tudo lá 
cabe e, portanto depois com tantos tipos de nós, como é que se fazem as 
articulações? Quais são as dimensões com alguma profundidade que estão por 
trás expostas, que percursos fizeram dentro da própria disciplina que são 
importantes. Sem que as pessoas estejam a fazer uma especialização em 
teoria da educação mas é importante conseguir apanhar um pouco a 
dimensão de alguns dos debates da Sociologia da Educação. 

Nós temos um ano, um ano académico mas de qualquer das maneiras 
nunca é muito tempo. Portanto quando me pergunta se a interdisciplinaridade 
está presente? Ela está presente como opção, como possibilidade, de forma 
alguma como compulsiva ou obrigatória. 

Mas eu creio que exigindo aos estudantes ou propondo que eles façam 
interdisciplinaridade e falhando nós do nosso lado, do ponto de vista de equipa 
que de alguma forma acompanhe essa interdisciplinaridade é digamos "um 
crime perfeito" passe a expressão. Acho isso injusto, acho que falhamos e 

í 



sinto esse peso, é verdade que estamos cheios de reuniões e isso muito 
dramático para nós, mas acho que nós, do ponto de vista digamos do domínio 
racional, de facto temos conjunto de ideias que são estimulantes, 
interessantes, que vamos bem; acho que depois do ponto de vista de apoio, de 
equipa, tem de ser um apoio de equipa se quisermos fazer 
interdisciplinaridade, acho que não fizemos. 

Eu, este ano, tenho vários trabalhos interdisciplinares, para Métodos, 
para Sociologia e para Psicologia e procurei que se respeitasse alguns 
critérios, creio que a Comissão de Coordenação, de qualquer maneira, este 
ano funcione coisa em relação aos outros anos e funcione no sentido de 
termos conceptualizado um conjunto de acordos que eram fundamentais e um 
deles tem exactamente a ver esta questão, que acho que é bastante 
interessante e que é; está um grupo a fazer um trabalho interdisciplinar, e já 
que estamos no campo da avaliação tem de haver um apoio de equipa 

Eu, este ano, tenho vários trabalhos interdisciplinares e isso motiva-me. 
Eu procurei que se discutisse percursos e se respeitasse alguns critérios. No 
campo da avaliação ele vai ser avaliado e as pessoas e que as pessoas sejam 
as mesmas, quer seja numa disciplina ou noutra, que seja o mesmo grupo, que 
não mudem. 

2-P- Avalia positivamente a prática dos trabalhos interdisciplinares? 

R- Considero muito positivo e interessante. Agora a questão é: é ou 
não mais difícil aos estudantes atingir esse patamar que a nós de facto nos 
convençam? 

Algumas vezes aconteceu que o trabalho de interdisciplinar não era 
mais do que uma justaposição de um conjunto de análises da Teoria de 
Desenvolvimento do Currículo, da Sociologia etc., em torno de uma coisa que 
se chamava não sei o quê. Isto de facto não tem nada a ver com 
interdisciplinaridade, é uma justaposição. Isso tem que se evitar. 

De facto é importante, mas também acho que, habitualmente as pessoas 
não ficam com o apoio suficientemente sistemático em relação à 
interdisciplinaridade. Penso que ficam mesmo mais desapoiados e penso que 
ficam submetidos a isto; que vão falar com uma pessoa que lhes dá mais 
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inspiração mas que são eles próprios que têm de gerir as possibilidades 

dessa articulação. 
Uma verdadeira interdisciplinaridade exigiria um trabalho de equipa 

muito mais aprofundado mesmo que fosse só para alguns casos. Há sempre 
alguns estudantes que se reduzissem o seu trabalho interdisciplinar, embora 
não fosse para todos na medida em que , possivelmente estão interessados 
em ir por outras lógicas, porque os grupos não são os mesmos. 

Este ano, acho que de facto se acertou, tanto quanto julgo saber, quem 
faz um trabalho interdisciplinar é o mesmo grupo que está de facto a ser 
acompanhado nas várias disciplinas. Agora como é que se evita que não seja 
um trabalho «intercadeiras» como costuma a dizer o docente de Métodos de 
Investigação. Estou de acordo que, possivelmente, ainda estamos longe de 
chegar a uma interdisciplinaridade. 

Acho que há trabalhos que conseguem faze-lo com muito custo e com 
muita especialidade, ou pelo menos quando se olha do seu canto e daquilo que 
são as expectativas para validar aquilo que foi trabalhar e aprofundar este 
quadro. 

Se eu não trabalho em equipa como é que eu entro nas lógicas dos 
outros docentes? Como é que eu percebo as lógicas deles se eu própria estou 
espartilhada no meu próprio canto. 

A pergunta era, se eu concordava? Eu concordo. Acho interessante e 
importante, mas de facto acho que falhamos por esse lado que acabo de dizer 
e acho que por outro lado há uma tensão forte entre disciplinaridade e 
interdisciplinaridade. 

Quanto a avaliar o problema é que há uma experiência que nem sempre 
foi muito positiva e também não é muito positiva, digamos da nossa parte, pela 
articulação. Mas eu não tenho que os avaliar negativamente de forma alguma. 
Agora acho que a pergunta deveria ser, quais eram os padrões, quais eram os 
critérios pára validar um trabalho interdisciplinar. Possivelmente ela terá menos 
visibilidade dentro da própria disciplina, terá menos visibilidade alguma das 
articulações que se fosse num único trabalho de sociologia da educação. 

Portanto, até que nível é que eu sou capaz de ser suficientemente 
maleável para conseguir perceber a dimensão de um trabalho daqueles? Acho 
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que esta é uma questão complexa porque também não temos um debate muito 

aprofundado sobre isso. 

3- P- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições. 
a) Considera importante o conhecimento especializado? Porquê? 

R- Eu creio que sim. Eu não me considero uma especialista em 
interdisciplinaridade. Da forma como me posiciono em relação à 
interdisciplinaridade, penso que faz sentido que haja uma disciplinaridade mais 
ou menos profunda. 

O grau até onde se vai suponho que é de facto relativo, mas suponho 
que exige perceber-se alguma disciplinaridade. A questão também é um pouco 
epistemológica. Como é que se podem articular aspectos que partem de 
pressupostos ou de lógicas completamente distintas? Não é só coser as 
coisas. Como é que elas depois fazem sentido? Como é que elas podem, de 
facto ser projectadas e ultrapassadas quando muitas tensões estão aí 
encobertas. 

Não posso falar de repressão cultural e de acção humana assim como 
um "click", tudo ligado sem pensar, de facto, em perspectivas que precederam. 
Hoje efectivamente apresentamos contextos históricos diferentes e que tiveram 
um diálogo entre si muito específico em relação às questões da relação 
humana. 

b) Considera importante as características das áreas de estudo? Porquê? 

R- Creio que sim que é importante. Mas há uma coisa que há bocado 
lhe queria dizer. De facto, muitas vezes as disciplinas podem nos aprisionar. Eu 
sinto um bocado isso em Sociologia da Educação porque estou de alguma 
forma a tornar-me extraordinariamente consciente é que estou a analisar 
algumas coisas muito de perto os anos 70/80. Se calhar, hoje, o campo da 
sociologia da Educação está mais voltado para as questões dos procedimentos 
da política da diversidade cultural. 

De facto, para se falar das políticas da diversidade cultural é preciso 
treinar o olhar nas questões da repressão cultural que emergiram nos anos 
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60/70 e depois nas teorias de reprodução cultural que apareceram no final dos 

anos 70. 
De repente, olho para os alunos que estão em 2002, já no século XXI, 

estou-lhes a falar de coisas que se passaram cinquenta anos antes e que estão 
a determinar, a condicionar, a configurar o campo da educação. 

Ás vezes sinto, por mim própria, que estou a falar de coisas menos 
relevantes. Quem me garante que de facto continua a ser importante falar 
destes fenómenos educativos no Portugal de hoje. Mas a verdade é que a 
distância também faz alguma coisa porque quando falava disso à dez anos 
atrás a proximidade era maior. Às vezes sinto que o campo disciplinar tem 
presente a essência de vários campos. Não há uma sociologia da educação 
pura, contrariamente a algumas perspectivas. Hoje também é um campo 
interdisciplinar. 

c) Considera a qualidade das inter-relações entre os investigadores 

importante? 

R- Acho que uma boa relação do ponto de vista científico, pedagógico e 
humano entre as pessoas que estão a fazer investigação; estudantes e 
docentes entre si, é fundamental. 

Uma boa equipa tem relações audíveis e consistentes e isso produz uma 

melhor interdisciplinaridade. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Não necessariamente. Suponho que, neste momento, em relação 
aquilo que nós temos que talvez precisássemos de práticas interdisciplinares, 
de equipas, e talvez uma distribuição de trabalho de forma diferente, de pensar 
os horários de forma diferente de maneira que houvesse algum espaço para 
poder ser focada a interdisciplinaridade. Qualquer coisa mais do ponto de vista 
organizacional do que propriamente de revisão curricular. 

No fundo o que estamos a discutir é, como podemos como docentes e 
estudantes trabalhar em torno de problemas ou problemáticas construídas. 
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Nós também temos as nossas próprias entidades. Como docente sinto-

me da Sociologia da Educação, ou das Questões de Género e é essa 

articulação que é necessário produzir. 

Essa questão também nos remete para uma outra que é a importância 
que a investigação tem no campo inter-subjectivo, dos sentidos que se 
negoceiam, dos sentidos que se podem partilhar. Uma investigação também 
depende de que a pessoa que recolhe informação consegue perceber os 
sentidos que a pessoa que está a ser entrevistada está a atribuir a determinada 
questão. 

5-P- É capaz de dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Eu tentei à bocado, mas de qualquer maneira destacaria que não 
estamos a falar de um trabalho «inter-cadeiras», multidisciplinar em que eu 
mobilizo um olhar sociológico, psicológico ou da teoria de desenvolvimento de 
currículo sobre aquela temática. 

Na interdisciplinaridade, estamos a tentar atravessar e acho isso 
extremamente complexo, determinado tipo de campos conceptuais. Encontrar 
por um lado lógicas comuns, formas diferentes de falar aparentemente sobre o 
mesmo objecto, aparentemente duma mesma temática. 

Por exemplo o stress docente. De facto, o stress é uma questão que 
pode ser trabalhada na psicologia. A sociologia tem mais dificuldades mas 
podia mobilizar alguns conceitos que pudessem ser importantes para falar do 
stress. 

A questão, que eu vejo aí é; como é que depois eu atravesso esses 
campos? Como é que esses conceitos se interligam? Quando a psicologia, 
hoje, procura considerar-se mais como uma ciência social do que como 
antigamente era apresentada como ciência humana, muito mais preocupada 
com o indivíduo. Hoje temos uma psicologia a "puxar-se", em parte mais para 
o campo sociológico. Como é que se faz depois a articulação dos 
conhecimentos? Das perspectivas teóricas? É complexo de facto. 
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Disciplina CE-C 

1-P- Considera que a prática da Interdisciplinaridade está presente na sua 

disciplina? Porquê? 

R- A preocupação com a interdisciplinaridade está. Está do ponto de 
vista das aulas teóricas e do ponto de vista das aulas práticas. Portanto, não 
sei exactamente quando os alunos identificam a disciplina onde pressentem a 
interdisciplinaridade, se estão a referir ao facto de ser uma disciplina que aceita 
trabalho interdisciplinar e pode ser apenas uma questão objectiva, material, 
concreta ou uma questão de percepção sobre o modo como os conteúdos são 
desenvolvidos e como os conteúdos são tratados. 

Mas para mim, não sei se esta é a percepção, há uma preocupação 
explícita que está inclusivamente no programa da disciplina com 
interdisciplinaridade do ponto de vista com os trabalhos que são desenvolvidos 
nas aulas práticas e do ponto de vista do desenvolvimento de escolha dos 
conteúdos por um lado e do desenvolvimento dos conteúdos durante as aulas 

teóricas. 
Ao escolhermos os conteúdos, tenho uma noção do que é o trabalho em 

educação, que é necessariamente pluridisciplinar e que é o campo educativo 
que determina o tipo de abordagens e portanto, quando eu escolho os 
conteúdos da psicologia da educação que vão ser eleitos para o programa e o 
modo de os desenvolver, tenho isso em conta. 

Se eu estivesse a formar psicólogos poderia fazer de outro modo na 
medida em que o campo onde eles vão actuar e o tipo de prática profissional a 
que vão estar sujeitos é bastante diferente. 

2-P- Avalia positivamente a prática dos trabalhos interdisciplinares? 

R- Em relação a isso, como estes alunos são do quarto ano de Ciências 
da Educação, é provável que eu os tenha avaliado pelo menos numa turma. 
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Estive equiparada a bolseira e iniciei outra vez a leccionação com a 

responsabilidade da disciplina nas aulas teóricas em 98/98 e tinha uma 

disciplina prática, portanto eu não avaliava todos os trabalhos. 
Uma das questões que sempre coloquei foi nos termos de lidar, aqui, 

com a própria percepção que o aluno tem do que é a interdisciplinaridade. Se 
ela é uma soma de pontos de vista das diversas disciplinas; aqui está a 
psicologia, aqui está a sociologia etc. ou se pelo contrário, do meu ponto de 
vista um outro polo também exagerado que é, faço um trabalho de acordo com 
as minhas tendências, dos meus interesses, gostos e saberes, é um trabalho 
interdisciplinar e a professora vai-me avaliar. 

Do ponto de vista académico, em termos de formação genérica, que é 
uma formação generalista, o aluno não me parece que seja correcta. O que, 
normalmente, digo e explicitava e que agora já não sou responsável pela aulas 
práticas, embora o faça com os meus assistentes ; é que o aluno deve fazer 
um trabalho que não é a soma, mas onde estão evidentes os contributos da 
disciplina para o desenvolvimento interdisciplinar e, até , entregar um só 
trabalho, apontar eles próprios até do ponto de vista oral onde consideram que 
estão as questões onde a Psicologia da Educação é central ou onde estão os 
conhecimentos que lho foram transmitidos pela Psicologia da Educação. O 
negativamente vem muitas vezes deles fazerem um trabalho genérico onde 
não há nada de Psicologia da Educação. 

3-P- Os trabalhos interdisciplinares requerem um conjunto de condições, 
-a) Considera o conhecimento especializado importante? Porquê? 

R- Aí depende do que estão a chamar por conhecimento especializado. 
Se estão a falar de conhecimento pericial do ponto de vista cada vez mais 
especializado, no domínio da psicologia, eu estarei cada vez mais longe da 
interdisciplinaridade. 

Se considerarmos conhecimento especializado, que é uma coisa que eu 

defendo e alguns autores também defendem e que refere que a 

interdisciplinaridade é produto dum domínio em que estamos a trabalhar neste 

caso a educação. 
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De facto, tenho feito ao longo da minha carreira, no contexto das 

Ciências da Educação, todo um trabalho de reformulação do que a Psicologia 

oferece em função do campo educativo. 
Esse é um trabalho que eu considero intra. É um trabalho sobre mim, se 

quisermos considerar a disciplina o eu e os outros. Temos, por isso, a 
disciplina um eu e as outras disciplinas os outros. É um trabalho sobre mim 
que facilita a aproximação dos outros, nesse sentido considero que sim, se for 
essa a definição de especializado. 

b) Considera as áreas de estudo importantes? Porquê? 

R- Do ponto de vista da nossa herança científica e conceptual, tendo em 
conta que os alunos estão em formação e tendo em conta que a minha 
disciplina é uma disciplina do tronco comum , penso que até é bastante 
necessário ou seja, nós, na disciplina transmitimos o próprio processo de 
desconstrução da disciplina e construção da disciplina. Desconstrução da 
disciplina enquanto disciplina de psicologia e construção de uma perspectiva 
interdisciplinar ou aberta à interdisciplinaridade, ou seja disponível, pronta para 
a interdisciplinaridade. 

Penso que o facto de termos por exemplo um 2o ano, sempre disse 
isso no meu relatório sobre a disciplina, o disciplinar é importante porque é 
essa a nossa herança e temos de ter consciência que essa herança porque 
se não estamos a não fazer interdisciplinaridade convencidos de que a 

estamos a fazer. 
Convém-nos saber qual é a nossa herança. O que é especificamente 

sociológico? É uma pergunta que faço muitas vezes, quando ouço dizer um 
"olhar sociológico". O que é isso? Isto não é explicável do ponto de vista da 
teoria sociológica. O que é isso? O que é que isso interessa? O mesmo 
podemos dizer para o campo psicológico. Mas para sabermos isso é 
importante ou não termos que conhecer a nossa herança disciplinar, que está 
muitas vezes na origem de desentendimentos e bloqueamentos para a 
interdisciplinaridade. 
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c) Considera a qualidade das inter- relações entre os investigadores 

importante? Porquê? 

R- Sim. Sem dúvida. Mas é preciso uma postura de abertura, o que 
ocorre deste posicionamento que falava antes. Se a nossa própria construção 
intradisciplinar é ela feita para abertura às outras disciplinas, porque isso é 
importante é uma questão de identidade. Depende disso. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica um revisão 

curricular? Porquê? 

5-P- É capaz de dar uma definição de interdisciplinaridade? 
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Disciplina CE-D 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na sua 
disciplina? 

R- Depende da óptica em que nos situarmos. Se considerarmos que a 

concretização desta interdisciplinaridade decorre da forma como cada um de 

nós olha a sua disciplina posso dizer que sim. 
Como sabe, o organização do ensino universitário, concrectamente 

também da nossa licenciatura em Ciências da Educação com esta divisão, por 
um lado nas diversas disciplinas e por outro com a separação entre as teóricas 
e as práticas, eu quase posso dizer que nas teóricas, em termos daquilo que 
Bernstein chama classificação e enquadramento que subjaz à forma como é 
seleccionado o conhecimento e a forma como o conhecimento é transmitido, é 
numa lógica disciplinar e não numa lógica interdisciplinar. 

Depois na parte prática, de facto alguns dos procedimentos, alguns e 
não todos, a que se recorre, de facto apelam a processos de 
interdisciplinaridade, nomeadamente o facto desta disciplina Teoria de 
Desenvolvimento do Currículo se situar no 2o ano da licenciatura e que convive 
com a disciplina de Métodos de Investigação, que na nossa licenciatura se 
assume mais do que um conteúdo uma prática, um exercício de investigação e 
que ao assumir-se como um exercício de investigação recorre aos conteúdos 
que constituem olhares das outras disciplinas da Teoria de Desenvolvimento 
do Currículo, Psicologia da Educação. 

Que consequências tem? Quando propomos aos estudantes a 
realização de trabalhos que podem ser desenvolvidos no quadro de várias 
disciplinas ou todas, estamos a estimular esse olhar interdisciplinar, mas 
estamos a estimular não quer dizer que ele ocorra. Por outro lado, também há 
a possibilidade dos alunos não seguirem este método. 

Isto em termos dos procedimentos. Em termos dos próprios conteúdos e 
a forma como o conhecimento nas disciplinas teóricas é transmitido e são 
criadas as condições para que se desenvolva mesmo aquilo que é 
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seleccionado, ele também pode ser apenas focalizado numa lógica disciplinar 

ou numa lógica interdisciplinar. 

Digo que pode porque, alguns dos conteúdos das próprias disciplinas, 
eles próprios já têm, mesmo que os alunos não tomem consciência , uma 
lógica interdisciplinar. Quando se olha o multiculturalismo, no sistema educativo 
português, claro que não estou a focalizar apenas nas teorias curriculares. 
Estou a ter em conta todo um conjunto de conhecimentos que me advêm da 
Antropologia, da Sociologia etc. 

Quando estou a falar nas questões das práticas de ensinar e fazer 
aprender estou a mobilizar todo um conjunto de conhecimentos que me advêm 
da Sociologia da Educação, da Psicologia da Educação e, portanto, 
provavelmente não sei se os alunos tomam muito consciência disso, mas 
provavelmente quando estou a fazer essas referências, eu própria, estou a 
lembrar aos alunos esses contributos. 

2-P- Avalia positivamente os trabalhos interdisciplinares? 

R- Considero que há momentos em que sim. No fundo o que eu 
considero é que toda a organização da nossa licenciatura, a forma como está 
organizada é numa lógica predominantemente multidisciplinar mas que, 
alguns de nós, não sei se todos, foi uma pesquisa que nunca fiz, recorrem na 
selecção dos conhecimentos, na forma como transmitem o conhecimento, nas 
condições que criam para a aquisição do conhecimento e na forma e nos 
procedimentos que preconizam, estimulam, se orientam por lógicas 
interdisciplinares. Mau era que numa licenciatura em Ciências da Educação 
que cada um de nós continuasse fechado. 

Isto em termos de práticas. De qualquer forma acho que temos que 
reconhecer que estes procedimentos decorrem muito mais duma forma 
informal do que duma forma formal. 

Aliás é uma reflexão que já temos feito, nomeadamente no caso do 2o 

ano da licenciatura. Não é correcto sob o ponto de vista da formação que se 
atribua a responsabilidade apenas aos alunos de realizarem cruzamentos 
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interdisciplinares, esta articulação, não o fazendo nós os professores. Sendo 
mais específica. Nomeadamente nos trabalhos da componente prática, 
estimulamos os alunos a que possam desenvolver trabalhos que traduzam um 
olhar interdisciplinar, das várias disciplinas, este estímulo não se compadece, 
depois com o acompanhamento dos trabalhos continuar a ser feito disciplina a 
disciplina, professor a professor. Isto implicava que de facto eles fossem um 

colectivo. 
Claro que isto é alguma coisa que muito de nós já tomamos consciência; 

que em alguns anos corre mais ou menos ,bem nunca corre, e há outros em 
que corre muitíssimo mal mas que as condições dificilmente permitem. 

A faculdade tem uma estrutura de coordenador de ano, sou a 
coordenadora do 2o ano, embora esta figura já seja do passado, os outros 
coordenadores nem sequer funcionam. Apesar de tudo e com muita 
dificuldade no 2o ano vamos conseguindo fazer algumas reuniões mas são 
reuniões do princípio do ano em cada um de nós apresenta o programa e o 

justifica. 
A intenção, no fundo, é que cada um de nós saiba o que está a ser 

trabalhado a nível dos outros. Há reuniões onde também se combina um pouco 
como é que vamos avaliar , o que vamos cruzar nesse ano, mas mesmo 
assim, isto tudo é infinitamente menor e ocorre com muito menos 
intensidade do que seria necessário e desejável. 

Reforçando o que disse. Considero que a realização de trabalhos 
interdisciplinares deveria ser acompanhado por procedimentos também eles 
próprios interdisciplinares. Não considero muito correcto que cada um de nós 
utilize uma lógica multidisciplinar e que depois deixe essa responsabilidade 
para o aluno. 

Apesar de tudo, não sei se vou responder a outra pergunta que tenciona 
fazer, a verdade é que considero que no Ensino Superior, e não só, é 
importante aprofundar saberes que são específicos de determinadas 

disciplinas. 
De facto, o quadro teórico de referência da Teoria de Desenvolvimento 

do Currículo, que aliás é um quadro teórico recente, é uma , é uma área 
disciplinar nova e se eu comparar o quadro teórico que, agora, utilizo com o 
que utilizava há seis anos atrás, eu vejo que houve um salto, já se produziu, já 
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se pode dizer que existe já um novo paradigma curricular. Espero que daqui a 

dez anos exista mais. 
Portanto, se eu comparar este quadro teórico desta área disciplinar da 

Teoria de Desenvolvimento do Currículo, tenho uma especificidade que o 
distingue da especificidade de um quadro teórico da Sociologia da Educação 
ou da Psicologia da Educação. Portanto, na minha óptica, esta visão 
interdisciplinar tem de coexistir com um aprofundamento no domínio de cada 
disciplina. Nenhum de nós consegue ter um olhar interdisciplinar se não tiver 
uma boa base de conhecimentos. 

3- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições, 

a) considera importante o conhecimento especializado? Porquê? 

R- Considero. É uma situação semelhante a que agora a estas medidas 
curriculares do Básico. Nestas medidas curriculares, o currículo não está 
centrado na aquisição de conhecimentos como estava há anos atrás, não está 
centrado na obtenção de objectivos que se possam atingir a curto prazo, tal 
como acontecia no final dos anos 70. 

Está centrado no desenvolvimento de competências. Mas uma 
competência só se desenvolve com pré-requisitos de saberes. Estes olhares 
interdisciplinares também precisam de conhecimentos especializados. Eu, 
particularmente, não considero errado que o ensino superior e não só , tenha 
esta organização curricular numa lógica de disciplinas e que estas lógicas 
tenham de conviver com outras lógicas interdisciplinares e que às vezes 
ocorrem em momentos informais. 

Eu, por exemplo, até acho que a nossa faculdade, embora não seja 
suficientemente aproveitado pelos estudantes, algumas vezes organiza 
apresentações de livros, debates temáticos, esta iniciativas que apesar de tudo 
se vão organizando, embora se calhar são poucas e mesmo essas poucas não 
são suficientemente participadas, são momentos informais de 
interdisciplinaridade. 

Depois também considero que estes procedimentos que decorrem 
destas formas de avaliação a que nós recorremos, são elas próprias muitas 
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vezes interdisciplinares. Até muitas vezes naquele processo que pode parecer 
mais clássico tem algum olhar interdisciplinar. Estou a lembrar-me de algumas 
das sínteses que vejo nas várias disciplinas em que as questões que se 
colocam não são apenas uma visão disciplinar. Numa questão da Teoria de 
Desenvolvimento do Currículo, os alunos mobilizam aquilo que eu sei que foi 
objecto de debate e reflexão no quadro da disciplina mas também mobilizam 
conhecimentos que adquiriram no quadro de outras disciplinas e bem, o que 
quer dizer que ,a forma como foi questionada, o tal enquadramento da 
situação, ele próprio foi interdisciplinar. 

b) considera importante as características das áreas de estudo? Porquê? 

R- Na continuidade desta resposta, considero que sim. O que é que está 
em oposição quando se fala numa lógica meramente multidisciplinar ou numa 

lógica interdisciplinar? 
Uma lógica meramente multidisciplinar baseia-se na crença da 

importância do aprofundamento do saber específico. Uma lógica interdisciplinar 
baseia-se na ideia de que o saber não existe compartimentado, é relacionado e 
é nesta relação que se constrói o saber. Simplesmente se nós optássemos 
apenas pela integração pura, aliás é uma das críticas que se faz a este estilo 
de organização curricular, a integração pura é uma formação mais na lógica da 
generalidade do que nos aprofundamentos. É por isso também, que considero 
que numa formação especializada como é o ensino superior são importantes 
as áreas de estudo. 

c) considera importante a qualidade da relação entre os investigadores? 
Porquê? 

R- É engraçado que Stenhouse a propósito de um outro tema mas que 
se pode transportar para aqui, quando se põe esta questão: quem deve fazer a 
investigação? Os teóricos , investigadores clássicos ou os práticos, 
professores? Ele coloca nos dois pratos da balança as vantagens e 
desvantagens de cada um deles. 
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É o que diz é assim: não podem ser os professores porque há quem 

critique que estes são demasiado inocentes face às teorias que devem suportar 

essa investigação. 
Depois ele reforça essa crítica dizendo que também os teóricos, 

investigadores clássicos quando estão a fazer a investigação também são 
muito inocentes face às situações práticas pois estão muito fechados nos seus 
saberes e eu acho que acontece isto mesmo na nossa faculdade. 

Nós tentamos criar alguns momentos, nomeadamente no CIE, Centro 
de Investigação e Intervenção Educativas criar um olhar interdisciplinar, cruzar 
um pouco o meu olhar que é na Teoria de Desenvolvimento do Currículo com 
outras áreas disciplinares. 

Um exemplo concreto que me estou a lembrar em relação a avaliação 
que fizemos no CUE sobre este tema, cada uma das áreas disciplinares 
apresentou aos outros o que era o seu quadro de referência, qual era a síntese 
que construía em torno da avaliação, desejando com isso construir um olhar 
interdisciplinar. Desejamos não quer dizer que tenhamos conseguido e que era 
para a nossa própria formação. 

Mas de facto, no fundo, no fundo, cada um de nós acaba forçosamente 

por ficar fechado no seu olhar disciplinar. 
Eu devo confessar que a Teoria de Desenvolvimento do Currículo, pela 

própria especificidade desta disciplina , quando opta por um paradigma que 
não concebe a teoria como prescrição da prática nem concebe a prática 
unicamente pela importância de si própria que podia ser, o paradigma da 
teoria a prescrever a prática seria o paradigma técnico mas há outro 
paradigma que é prático que rejeita a teoria ligação à prática. 

Mas se nos optarmos pelo paradigma em que está organizada a 
disciplina que é uma relação entre a teoria e a prática, implica forçosamente a 
análise desta prática educativa, e neste caso desta disciplina em muito o olhar 
sobre a prática escolar, o nosso objecto de estudo é o sistema educativo e a 
educação escolar portanto a educação formal priviligiadamente, o que acaba 
por acontecer é que não é possível olhar a prática, fechada, encerrada num 
olhar meramente no campo da Teoria de Desenvolvimento do Currículo. 

Na educação escolar, no sistema educativo ocorre um conjunto de 
situações que são olhares da Sociologia da Educação, da Antropologia, da 

6 



História da Educação etc. e que permitem que sejam constituídas múltiplas 

análises. De facto aqui, a própria teoria, aliás isto articula-se com aquilo que 

lhe respondi em relação à primeira pergunta; a própria teoria implica a 

mobilização do olhar interdisciplinar. 
É nesta ideia que o Kemmis já no final dos anos 80, defendia uma nova 

área disciplinar que tivesse a relação com a teoria e a prática pois o que ele 
criticava era que: algumas das Ciências da Educação e quando dizia isto 
falava , da Sociologia da Educação, da Psicologia da Educação, da História 
da Educação construíram o seu olhar sobre a educação encerradas numa 
ciência, na Sociologia, na Psicologia, na História e que portanto, com um olhar 
meramente disciplinar e que para a concretização deste paradigma da 
dialéctica entre a relação e a prática é necessário construir um novo olhar que 
fosse capaz de colocar a interacção. 

Eu penso que a Teoria de Desenvolvimento do Currículo faz esse 
esforço, tem a vantagem por não ter uma grande tradição do ponto de vista 
teórico vai mobilizando os quadros teóricos que vão ocorrendo nas outras 
disciplinas. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 
curricular? Porquê? 

R- Uma revisão curricular tem de ocorrer sempre. Se a sociedade muda, 
se a população estudantil da nossa faculdade vai mudando, a revisão curricular 
tem de acontecer. Claro que nós tínhamos de incorporar nas nossas práticas 
planos de revisão curricular contínuos. 

De facto, às vezes, essa revisão curricular vai ocorrendo duma forma 
informal. Se olhar o programa deste ano, ele não é igual ao programa de há 
quatro anos. Se esta disciplina quer olhar o sistema educativo que não é o 
mesmo de há 5 anos atrás, e desenvolver uma competência de análise crítica, 
essa revisão informalmente vai ocorrendo. 

A própria revisão ao nível dos planos curriculares das disciplinas que o 
configuram e da própria organização dos procedimentos, penso que têm de 
ocorrer decorrentes não apenas da própria interdisciplinaridade mas do desejo 
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de acompanhar a mudança social. Já não estou a dizer de incentivar de 
produzir mudança social porque isso então ainda mais se justificaria. Se eu 
pensar e penso que é essa a questão que o António me quer colocar; este 
plano curricular permite-me ou não desenvolver a interdisciplinaridade? Se não 
permite é possível não ser revisto? Eu penso que este plano curricular permite, 
pelas razões que lhe disse atrás, porque pode permitir uma conciliação entre o 
aprofundamento no domínio das disciplinas com alguns momentos, alguns 
procedimentos que permitam essa integração. 

Portanto a questão não é tanto na revisão curricular mas é na criação 
de condições que permitam esse exercício e que não existem. 

As inúmeras solicitações de cada um dos professores e cada vez as 
solicitações são maiores e o facto de cada vez sermos mais impede mais esta 
construção da interdisciplinaridade em momentos informais. Eu lembro-me que 
no princípio quando nós éramos cinco, nós almoçávamos juntos, aos fins de 
semana muitas vezes encontrávamos- nos, lembrando estes primeiros tempos 
nós praticávamos a interdisciplinaridade sem a estarmos a praticar. Sabia 
perfeitamente nos outros momentos o que estava a ser focado, portanto, 
forçosamente sabia aquilo a que eu chamaria a classificação e enquadramento 
de cada uma das disciplinas era menos forte era mais frágil, estabelecia -se as 

pontes. 
A partir do momento em que nós somos mais, a dificuldade de 

encontrarmo-nos é maior, por outro lado também é verdade que as 
solicitações cada vez são maiores, portanto nós até temos alguma dificuldades 
de cumprirmos os mínimos a que nos propomos para reuniões portanto eu 
penso que neste momento com as questões dos mestrados e doutoramentos, 
acompanhamentos das teses que uma coisa que exige muito em termos de 
tempo para além, de todas as outras que decorrem do próprio sistema 
mesmo que nós disséssemos que sim, via-se logo por questão de agenda que 
não era possível concretizar. 

5-P- Pode dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Eu considero que se pensar no conceito de interdisciplinaridade, 
neste paradigma que atribui como mandato da escola criar condições para 
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apreender as aprendizagens escolares, eu limito o conceito de 
interdisciplinaridade à existência de relações dessas várias áreas do saber em 
que cada uma delas dilui um pouco as suas fronteiras de forma a permitir um 
lugar de saberes escolares mais articulados, mais articulados , talvez seja o 
termo correcto. 

Mas, hoje em dia, se eu me situar num paradigma que reconhece a 
educação escolar, a formação em geral, tem por mandato permitir não só a 
aquisição de uma aprendizagem mas também incorporar aspectos da 
dimensão social e, portanto a educação a formação reconhecer-se pela sua 
dimensão social, então eu tenho de olhar a interdisciplinaridade e o conceito de 
interdisciplinaridade, ou outra designação que se lhe atribua também nesta 
relação com as questões sociais. 

Não é por acaso que ultimamente se tem, na área do currículo se tem 
desenvolvido toda uma justificação, toda uma sustentação na linha de que o 
exercício de práticas de integração, é mais um conceito que agora se utiliza, 
constitui um meio para a construção da democracia na escola. 

Portanto, na medida em que se recorre à ideia da interdisciplinaridade 
ou da integração não apenas para criar condições que permitam adquirir uma 
aprendizagem mas para criar condições para cumprir o mandato da 
democracia. Aliás, esta é a características dos currículos pós-modernos. Até 
dizemos que estes currículos pós-modernos se regem pela lógica dos quatro 
erres : 

- ser mais ricos; 
- mais rigorosos; 
- mais reflexivos; 
- mais relacionais. 

Quando se fala nesta questão de mais relacionais é a relação dos 
conhecimentos em si mas também a relação do conhecimento escolar com os 
conhecimentos do quotidiano e da vida. 

Portanto, esta seria a lógica de uma definição de interdisciplinaridade ou 
de uma integração que lhe atribuiria hoje e que reconhece em fim como 
mandato da educação escolar não apenas suscitar, permitir uma aprendizagem 
cognitiva mas também uma aprendizagem social e pessoal. 

9 



Disciplina CE - E 

1- P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

sua disciplina? Porquê? 

R- Penso que na minha disciplina a perspectiva é mais transdisciplinar do que 

interdisciplinar. 
Como trabalhamos as questões da formação e da reflexão sobre as 

práticas e da intervenção em termos de formação, não me preocupo 
especificamente com uma área disciplinar mas mais com as diferentes 
perspectivas e diferentes abordagens que podem trabalhar a realidade das 
práticas. 

Evidentemente que isto pressupõe, com as limitações que temos, um 
trabalho interdisciplinar mais na perspectiva de tentar pegar em temas que 
foram trabalhados em outras disciplinas e confrontá-los com as práticas ou 
determinadas situações. 

É neste sentido que penso que existe uma diferenciação forte 
relativamente às disciplinas, existe sobretudo uma chamada de atenção para 
outras abordagens, outras perspectivas que abracem uma determinada 
realidade. 

Somos nós que construímos a realidade em função da nossas formas de 
pensar. Daí que não me custa nada, quando se fazem as acções de formação, 
que se trabalhe sobre materiais que já foram trabalhados em outras disciplinas. 

É a partir deste contexto que eu penso que os alunos sintam isso como um 

trabalho interdisciplinar. 
O que acontece, por vezes, é que os alunos têm dificuldade em articular os 

temas. Sobre o mesmo tema são capazes de entrar em contradição o que não 
é problemático. O problemático situa-se no facto deles não darem conta dessa 
contradição. Refiro-lhe um exemplo: os alunos ao tentarem juntar a disciplina 
de "Teoria do Desenvolvimento do Currículo", "Psicologia da Educação" ou " 
Métodos de Investigação criam, por vezes , enormes conflitos. 

í 



2- P- Avalia positivamente a prática dos trabalhos interdisciplinares? 

R- Sim. Os alunos são capazes de fazer uma articulação de processos mas é 
necessário verificar se essas perspectivas são contraditórias e fazer uma 
reflexão sobre essa contradição. Até é muito natural que haja contradição. Na 
Psicossociologia trabalha-se muito a questão da multireferencialidade e essa 
multireferencialidade pressupõe referências de disciplinas diferentes que é 

preciso entender. 
Quando os alunos me entregam trabalhos que consideram interdisciplinares 

eu aceito positivamente. É na própria discussão que tento fazer as articulações 
que eles não conseguem fazer. Também a avaliação nesse sentido é positiva. 

3-P- Os trabalhos interdisciplinares requerem um conjunto de condições. 
- a) Considera o conhecimento especializado importante? Porquê? 

R- Basarab Nicolescu diz que " no fim da especialização está a ignorância". 

Talvez por causa da minha formação perspectiva de análise, não aprecio as 

especializações. 

Penso que quanto mais nos especializamos mais perdemos a noção de 

uma realidade que é múltipla, que precisa de ser trabalhada em termos de 

diversos olhares e de diversas escutas. 
A nossa experiência e as nossas preferências em termos de olhares 

levam-nos para uma certa especialização mas penso que devemos sempre 
questionarmo-nos relativamente a esses fins. Não aceito a especialização pela 
especialização. Aceito a especialização porque faz parte da nossa experiência, 
porque ela se constrói mas sempre questionando-se em função da realidade. 

- b) Considera as áreas de estudo importantes? Porquê? 

R- Se se pratica a interdisciplinaridade em termos de uma lógica de articular 

disciplinas, é necessário saber quais são as características de cada disciplina 

para nos podermos situar. 
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Acho que é importante saber de que ponto de vista se analisa determinada 

situação. Este procedimento faz parte da caracterização de uma área. 

O saber que eu trabalho, do ponto de vista psicologia, não significa que me 

feche para o resto. 

- c) Considera a qualidade das inter-relações entre os investigadores 

importante? Porquê? 

R- É fundamental. Porque para que haja trabalho interdisciplinar é preciso que 

os investigadores respeitem a perspectiva dos outros. 
É, portanto, importante conhecer e reconhecer a perspectiva do outro. 

Por outro lado é fundamental que o estudante não reproduza a minha 
perspectiva ou a perspectiva do outro. Dentro daquilo que é um trabalho 
específico para a minha disciplina, eu exijo que os alunos coloquem mais as 
suas reflexões, pensem por eles próprios. 

Evidentemente, que se nota que o nosso pensamento também é habitado 
pelo pensamento dos outros, de qualquer maneira somos nós que fazemos as 
relações entre o que lemos e ouvimos. 

Aparece, as vezes, num trabalho duma disciplina onde existe a tal 
reprodução, paralelamente um discurso menos aprofundado, menos 
argumentado, menos estruturado por que é a reflexão própria do estudante. 
Se ele não consegue articular o tema, se não consegue fazer um trabalho bem 
organizado, estruturado, para mim , existe a sensação de que o trabalho para 
a minha disciplina foi feito «em cima do joelho». 

4- P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Acho que era bom uma revisão curricular. Mas penso que a prática da 
interdisciplinaridade não exige uma revisão curricular. Acho que exigirá uma 
revisão da forma de trabalhar dos professores. 

Exige, as vezes, que altere a estrutura dos horários para fazermos algo de 

conjunto. 
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Tive algumas experiências de dar aulas em conjunto com alguns colegas. 
Aí penso que o que se exige é sobretudo uma reorganização dos horários e da 
forma de trabalhar. Ao trabalharmos determinado tema é sermos capazes nos 
pôr de acordo com o objecto em análise, com quem e como se trabalha. 
Havendo contradições como é que elas são resolvidas? 

Para isso é necessário todo um trabalho à priori . Nâo se faz 
interdisciplinaridade só porque convém ou se estrutura um curso. Acho que se 
pode fazer tudo ou não fazer nada com qualquer organização curricular. 

5-P- È capaz de dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Interdisciplinaridade é partir do princípio de que cada disciplina tem o seu 
olhar, os seus processos de escuta, de avaliação e de explicação e sermos 
capazes de pegando em cada uma delas as articular, reflectir sobre essas 
articulações e como é que essa reflexão nos ajuda a construir uma realidade 
um pouco mais coerente. 
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Disciplina CE- F 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na sua 

disciplina? Porquê? 

R- A interdisciplinaridade está presente na disciplina de 
Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura no sentido em que a 
próprio disciplina se desenvolve a partir de dois campos considerados 
tradicionalmente disciplinares isto é, o campo da Sociologia e o campo da 
Antropologia. 

Nesse sentido muito restrito do termo interdisciplinaridade, podemos 

dizer que a disciplina de Socioantropologia do Desenvolvimento e da Cultura é 

de facto uma «cadeira» interdisciplinar. 

É também uma «cadeira» interdisciplinar num outro sentido isto é, no 

sentido em que esta disciplina passa por dois olhares diferentes: 

- um olhar que tem mais a ver com o desenvolvimento; 
- o outro olhar que tem mais a ver com as culturas. 

Esta «cadeira» é interdisciplinar no sentido de que quando se estuda o 
desenvolvimento , estuda-se esse desenvolvimento através de diferentes 
disciplinas. Desenvolvimento é um tema não é uma área disciplinar. A mesma 
coisa pode ser dita no que diz respeito a culturas. Por isso que eu acho que 
esta disciplina é por excelência uma disciplina interdisciplinar. 

Na continuidade do que disse o Steve, acho que a »cadeira» quando foi 
desenhada por ele até foi mais ousada que isso, eu não quero estar a inventar 
palavras mas é transdisciplinar. Porquê? Porque a interdisciplinaridade, ainda 
de alguma forma, é fruto da pertença a um determinado lugar disciplinar. 
Porque eu faço interdisciplinaridade enquanto sociólogo com a Antropologia e 
vice-versa. Quando digo que transdisciplinar é no sentido em que ela funda 
uma forma nova de estar nas disciplinas; não só na relação do tratamento do 
desenvolvimento e da cultura mas também, em minha opinião, no sentido em 
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que assume que os objectos tradicionalmente mais da Sociologia e da 
Antropologia já não cabem na complexidade que assumiram hoje nos 
compartimentos disciplinares traçados por essas mesmas disciplinas. Por 
exemplo a originalidade disciplinar parece-me ser esta transdisciplinaridade. O 
segundo aspecto da originalidade é o tratamento das questões do 
desenvolvimento a partir da cultura e vice-versa. 

2-P- Avalia positivamente os trabalhos interdisciplinares? 

R- Depende. Acho que no âmbito da nossa disciplina evidentemente 
que depende. Depende porque a própria disciplina, pensada nos termos em 
que está no programa, proporciona o espaço para essa interdisciplinaridade. 
Agora, acho que há uma tendência, às vezes, para promover a 
interdisciplinaridade quando não há condições para que isso possa acontecer 
e nesse sentido a palavra interdisciplinaridade torna-se um chavão. 

Muitas vezes o que acontece é que as disciplinas são colocadas lado a 

lado sem haver interacção entre elas. 

3- P- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições, 
a) Considera o conhecimento especializado importante? Porquê? 

R- O olhar interdisciplinar não é um agregado de olhares disciplinares é 
mais do que isso. É partir da própria complexidade das relações das 
disciplinas, das relações entre os olhares, daquilo que , de novo, é aí 
propiciado para se olhar eventualmente para os mesmos objectos ou para 
outros construídos a partir desse olhar mais complexo. 

Agora, isto não tem a ver com o seguinte; muitas ignorâncias quando 
sentados a uma mesa redonda não dão origem a um saber. Se saber 
especializado significa que não se tem de ter um conhecimento base das 
disciplinas, isto é um conhecimento fortes das disciplinas, acho que não. 

Agora, temos de ver que o saber transdisciplinar não é o oposto do 
saber especializado porque o saber transdisciplinar é ele próprio um saber 
especializado. Aqueles conhecimentos que nós, através da cadeira fomos 
construindo e de alguma forma reflectindo nas nossas publicações, não é o 
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resultado da agregação da disciplina A ou da disciplina B; é já uma 
reelaboração a partir de um novo olhar. 

O conhecimento da disciplina de Socioantropologia do Desenvolvimento 
e da Cultura é um conhecimento especializado no sentido disciplinar. O 
conhecimento especializado no nosso sentido é desde já interdisciplinar. 

b) Considera importante as características das áreas de estudo? 

Porquê? 

R- Sim porque investigamos no princípio que devia através de duas 
disciplinas tradicionais estar presente. O que se pode argumentar, hoje em dia, 
e nós tendemos a argumentar isto é que a fronteira entre Sociologia e 
Antropologia está a esbatecer-se e cada vez mais é difícil distinguir entre elas. 

O nosso conhecimento especializado é socioantropológico. Mas depois 
essa perspectiva que contempla simultaneamente desenvolvimento e cultura 
obriga-nos, como já dissemos a olhar para o conhecimento especializado 
através destes dois temas. Olhando para a sociedade através destes dois 
temas então entramos numa interdisciplinaridade inevitável. 

c) Considera importante a qualidade das inter-relações entre os 
investigadores? Porquê? 

R- Concordo. Mas a produtividade em determinada área do 
conhecimento não se mede pelo grau de convivialidade dos investigadores 

entre si. 
É importante que haja boas relações e que instalem relações de 

trabalho interessantes, mas não é isso que caracteriza o campo. 
A questão está a ser posta como se a interdisciplinaridade fosse uma 

espécie de esforço de nós, como boas pessoas, bons epistemólogos que 
fazemos para andar de mãos dadas, não tem a ver com isso. Eu não sei se a 
palavra transdisciplinaridade é boa. Quando lhe disse que se desenhou o 
programa da «cadeira» já não era numa tentativa de cruzar o olhar 
sociológico e antropológico mas criar um olhar novo sobre as questões. Isto é 
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um tanto independente da questão, se um conjunto de investigadores que 

trabalharam mantiveram ou não boas relações. 
Por acaso é o caso. O «trans» parece-me, no fundo ser mais fácil do 

que «inter», no sentido de que o «trans» é qualquer coisa implica um 
conhecimento desenvolvido através de diferentes disciplinas que têm um 
conteúdo eventualmente multidisciplinar. O interdisciplinar implica uma espécie 
de diálogo entre disciplinas, evidentemente aquela ideia de disciplinas 
incompletas que se completam através do tal diálogo. Agora o que raramente é 
que esse diálogo entre disciplinas acontece, se realiza. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Pode implicar ou não uma revisão curricular. A não ser que se 
determine através de estudo consequente que é necessário recriar os olhares 
através dos quais o conhecimento aqui é produzido e distribuído. Como 
exigência em si, como valor penso que não. Pode haver um professor de 
Sociologia da Educação que sem qualquer revisão curricular desenvolva uma 
perspectiva interdisciplinar e com revisão curricular continue a não fazer 
interdisciplinaridade. 

Eu pergunto a mim próprio se : é mais fácil realizar o tal diálogo entre as 
disciplinas quando as fronteiras são fortes ou quando as fronteiras entre elas 

são fracas? 
Eu tenho a sensação que é no primeiro caso. Quando há uma 

delimitação dessa disciplina relativamente bem concebida cria-se uma base de 
segurança para poder falar com outras disciplinas. As disciplinas menos 
seguras, talvez, sejam mais relutantes, é como Ciências da Educação. 
Ciências da Educação se se pode falar num disciplina que é Ciências da 
Educação ou numa área disciplinar, certamente é uma área disciplinar, é como 
o Serviço Social; são áreas disciplinares que sentem ameaçadas porque não 
têm digamos assim a confiança necessária para facilitar o tal diálogo. 

Por outro lado, não há dúvida de que uma forte semelhança ideológica 
entre aqueles que praticam o ensino no âmbito das disciplinas ajuda a 
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proporcionar uma base de diálogo, porque através dessa coerência ideológica 
consegue-se falar de outras coisas. 

Penso que, normalmente nas instituições de ensino, as disciplinas 
tendem a defenderem-se através de estatutos, de posturas e de códigos 
baseados, sobretudo, numa tentativa de controlar os efeitos evidentemente 
negativos para a disciplina das disputas ideológicas. No fundo, é um jogo 
perdido mas que dificulta a interdisciplinaridade, eu não tenho dúvidas. 
Podemos ver isto mesmo aqui na «nossa casa». 

A convivialidade entre os docentes de Ciências da Educação é muito 
maior do que a convivialidade entre os docentes de Psicologia. Os docentes de 
psicologia que constituem um grupo ideológico muito diverso, tendem a não 
dialogar. A nossa compatibilidade ideológica acaba por nos ajudar a entrar em 
diálogo. O problema é depois. È bom para iniciar o diálogo e criar as 
condições para o diálogo. Depois no aprofundamento no diálogo, aí é que eu 
tenho algumas dúvidas, porque depois a ideologia tem os seus efeitos 
negativos de planar aquilo que não é planável, num certo sentido. 

5-P- É capaz de dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Acho que está evidente no que temos dito. Se multidisciplinaridade é, 
digamos, o olhar que nós podemos ver vindo de cada um das disciplinas 
dadas como científicas ou outras que podem ser das humanidades, e se a 
interdisciplinaridade é, como disse há pouco o Stephen o diálogo entre elas, a 
palavra que me ocorre é a transdisciplinaridade. Mas o que eu penso que é 
diferença desta «cadeira» e à luz da qual eu defenderia aquilo que me está a 
perguntar e que eu penso que não é interdisciplinaridade isto é, um mero 
diálogo entre as diferentes disciplinas; é a criação de um olhar diferente para 
além da especificidade de cada uma delas. 

Eu diria que é precisamente num primeiro momento questionar os 
próprios limites do olhar das áreas científicas em causa e num segundo 
momento criar um olhar novo a partir desse lugar que já está para além das 
disciplinas. 

O que nos pode ajudar é o facto de termos, por exemplo, em Ciências 
da Educação um objecto em comum isto é, o campo educativo e , portanto, as 
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diferentes disciplinas estão a desenvolver-se através do mesmo objecto. Acho 

que não é suficiente mas é um bom ponto de partida para a prática da 

interdisciplinaridade. 
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Disciplina CE-G 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na sua 
disciplina? Porquê? 

R- Se me permite, eu responderia por esta ordem, por acho que era 
mais importante responder à última pergunta isto é, o que entendo por 
interdisciplinaridade para depois explicar porque razão é que eu acho que há 
ou não interdisciplinaridade, porque, de facto, muito frequentemente se 
confunde interdisciplinaridade com multidisciplinaridade. 

A multidisciplinaridade é realmente um processo em que há um puzlle de 
disciplinas, de campos teóricos a que se vão buscar e duma maneira um pouco 
tipo puzlle se articulam os saberes ao passo que na interdisciplinaridade tem 
de haver um projecto, qualquer coisa que é servida por necessidade; 
necessidade de construção do projecto nas diferentes disciplinas. 

Ora bem, é nesse sentido que eu acho que há alguma 
interdisciplinaridade na Investigação - Acção na medida em que o projecto de 
estágio, é um projecto que é servido de facto por várias disciplinas entre as 
quais a Investigação - Acção. 

Eu até estimulo muito os alunos a que façam o segundo trabalho da 
«cadeira» tomando como material de análise o que se passou no estágio. 
Nesse sentido, eu acho que há uma certa interdisciplinaridade. Depois há 
multidisciplinaridade em alguns momentos. Por exemplo, eu preciso muito das 
políticas educativas para a minha «cadeira» e vou buscar coisas e, às vezes, 
até peço a Steve para vir à minha «cadeira» dar a aula. 

Agora, pegando na sua pergunta que suponho é a penúltima, não é? Se 
é preciso mudar curricularmente? É evidente que quanto mais, e está-se a 
fazer aliás algo nesse sentido, quanto mais o currículo for construído em 
termos de áreas de saber, mais fácil e mais possível é praticar-se a 
interdisciplinaridade. Está realmente, neste momento, a pensar-se uma 
modificação das Ciências da Educação nesse sentido. 
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Agora, nas condições actuais, acho que há muito pouca 
interdisciplinaridade. Há muito pouca, porque há áreas disciplinares, porque 
todos nós temos muito que fazer. Cada um está metido no seu canto e temos 
poucos momentos de contacto. De vez em quando há. Por exemplo: quando 
houve, aqui no CHE, as Jornadas do CUE, realmente houve verdadeiramente 
momentos interdisciplinares porque houve cruzamento de ideias na análise 
das pesquisas que são feitas aqui dentro. Mas são momentos esporádicos. 

Eu acho que há pouca interdisciplinaridade. Aliás como sabe, os 
professores, duma forma geral, têm muitas dificuldades de fazer 
interdisciplinaridade. Cada um está na sua área, no seu buraco e, isto tem a 
ver com aquela pergunta que fez e que é; é preciso haver especialidade para? 

Acho que, sobretudo, tenho interesse em discutir essa questão , porque 
a interdisciplinaridade não pactua, não significa uma porta aberta para a 
superficialidade. 

Portanto, quando se pratica interdisciplinaridade significa que às vezes 
se tem de ter conhecimentos muito profundos de cada disciplina. Imagine por 
exemplo uma pesquisa, eu vou para o caso extremo, da astronáutica. Para 
fazer aquela pesquisa há o contributo dos matemáticos, dos físicos, dos 
biólogos e são muitos conhecimentos de ponta que estão lá, porque se não, 
não se consegue fazer. 

É como a Investigação - Acção , sabe? Há pessoas que fazem qualquer 
coisa e chamam-lhe Investigação - Acção, não é? E, na interdisciplinaridade, 
também é assim. Às vezes assiste-se a professores que tomam um tema e 
depois dizem; agora isto vai ser tratado pelo professor de Matemática, agora 
isto vai ser tratado pelo professor de Física , isto não é a mesma coisa. Isso 
realmente pode pactuar com saberes menos profundos. Se é um projecto; o 
projecto é exigente, portanto pede, de facto, que cada pessoa que colabore dê 
o seu melhor. 

A relação entre os investigadores, aí é um pouco como o investigador 
colectivo. Se não há uma relação colegial de colaboração, de abertura é muito 
difícil haver interdisciplinaridade. Isso, parece-me a mim, é importante. Essa é 
uma das razões que torna, normalmente, aos professores difícil fazer a 
interdisciplinaridade; porque há muita cultura do seu próprio território e da 
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colaboração, da abertura, de não mostrar aos outros que não se sabe, não é? 

Isto é uma coisa que não é habitual. 

P- Considera as áreas de estudo importantes? 

R- A interdisciplinaridade como o próprio nome diz é a existência de 
saberes disciplinares que se cruzam mas que não se encostam uns aos outros, 
que têm efeitos de sinergias quer dizer, constrói-se mais do que o contributo 
daquelas disciplinas isoladas. 

P- Continuamos por ordem inversa. Avalia positivamente a prática os 

trabalhos interdisciplinares? 

R- Se não avaliasse positivamente não sugeria que os fizessem. Eu 
estimulo muito os meus alunos, como se deve lembrar, a fazerem o trabalho de 
estágio juntamente com a disciplina de Investigação - Acção. Mesmo nos 
cursos de mestrado e de doutoramento é uma coisa que habitualmente se 
pede, é que os alunos tentem fazer uma coisa interdisciplinar para não ter que 
estarem a fazer trabalhos diferentes. 

Simplesmente, o que normalmente resulta é uma justaposição daquilo 
que foi dado nas diferentes disciplinas o que não é interdisciplinaridade. 
Normalmente é muito bom e seria interessante quando acontece, mas 
realmente o que acontece é uma justaposição que significa multiculturalidade. 

P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na sua 

disciplina? 

R- Neste sentido que eu lhe disse isto é, no sentido em que a disciplina 
de Investigação - Acção é um dos contributos para o projecto de estágio. Aí 
está qualquer coisa de positivo. Para ser verdadeiramente, falta-lhe uma coisa 
que o António me falou e que é, haver uma relação, mais íntima entre os 
docentes das diferentes disciplinas que colaboram no estágio. E isso por agora 
não há. 
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Eu ponho certas esperanças e certas reservas, ao mesmo tempo, na 

revisão curricular que tende exactamente nesse sentido .Oxalá que consiga, 

pois é muito importante, tirar as disciplinas das gavetas sem perda de nível, 

sem perda de qualidade. 
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Disciplina CE- H 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na sua 

disciplina? Porquê? 

R- Sim. A minha disciplina chama-se Educação Familiar. É assim que 
nos currículos académico se chamam aos espaços de estudo e de 
aprendizagem que os discentes devem percorrer. Mas ela não é propriamente 
uma disciplina é antes um campo de trabalho, um campo de estudo e de 
intervenção que é necessariamente interdisciplinar, onde se tenta 
compreender o espaço comum entre o que é a família, o espaço social família, 
e o que é essa coisa chamada actividade educativa na família, a educação 

familiar. 
Como as próprias Ciências da Educação são em si mesmas um campo 

pluridisciplinar, não é por acaso que as Ciências da Educação estão no plural, 
têm várias disciplinas, várias tradições de disciplinas, de conhecimentos 
especializado que vão estudar o campo da educação, acresce a isto o mesmo 
em relação a família. 

A família é aqui, também um espaço social, uma instituição social que é 
estudada por várias disciplinas do saber académico e científico. Como sabe 
estas disciplinas vão desde a genética, ( sobre as questões do planeamento 
familiar), até à Sociologia, passando pela História, pela Psicologia, pela 
Antropologia, pela Filosofia, pela Psicanálise. Há muitas disciplinas do campo 
do saber que têm de uma outra forma um campo de estudo que é a família. 

Portanto a cadeira como a Educação Familiar seria bastante difícil usar 
apenas uma disciplina, um saber científico para trabalhar com os discentes 
tudo aquilo que se tem produzido nessa área. Aqui temos a família e a 
educação. Há aqui dois campos que em si, são campos que exigem a 
combinação e a articulação de diversos campos do saber. Portanto a Educação 
Familiar é necessariamente uma «cadeira» que mobiliza vários saberes 
disciplinares. 

De facto, a forma como tenho trabalhado a «cadeira» , tenho feito um 
esforço para que os estudantes sejam capazes, e eu também, de articular o 
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conhecimento produzido nesses diversos campos do saber, por exemplo da 
Sociologia da Família, da própria Educação, da própria Antropologia, da 
Psicologia, da História Social. Estas são áreas que considero que para o futuro 
licenciado em Ciências da Educação são importantes combinar e articular os 
resultados diferentes, divergentes, concorrentes ou complementares que cada 
uma destas especializações de saber sobre o campo da família, sobre o 
campo da educação, na instituição familiar e, fora dela, na relação com a 
escola são importantes trazer para a disciplina. 

É claro que a «cadeira» é muito pequenina, é semestral e portanto este 
objectivo, é um objectivo muito ambicioso porque não dá para apresentar com 
profundidade os estudos de uma área disciplinar, de uma especialização do 
conhecimento sobre a família ou sobre a Educação Familiar mas é uma 
tentativa que se faz. Penso que é preferível não tentar dizer tudo que a 
Sociologia tem produzido sobre a família ou tudo que as Ciências da Educação 
têm produzido sobre a família, tudo que a Psicologia tem produzido sobre a 
família ou a Antropologia mas mais do que isso fazer essa abertura aos 
discentes, apresentar algumas investigações, alguns estudos , alguns 
resultados que do meu ponto de vista e do ponto de vista das turmas possam 
ser relevantes para o trabalho que vai ser exercido pelos licenciados em 
Ciências da Educação, no futuro. 

Por isso há alguns temas básicos para os quais concorrem a História 
Social, a Sociologia, alguns contributos da Psicologia temas básicos que 
enquanto leccionei a cadeira mantive e esses próprios temas básicos são 
contributos de diferentes disciplinas do saber científico e académico. Depois a 
«cadeira» é muito estruturada na base daquilo que os discentes vão trazendo 
como temáticas fundamentais e temáticas actuais que eles consideram 
relevantes ser aprofundado, isto dentro do espírito que eu penso que é o 
espírito das Ciências da Educação ou pelo menos de alguns de nós e que é 
que os estudantes têm também um papel importante como investigadores a 
iniciar um processo de investigação . 

Nós consideramos que os profissionais são essencialmente e 
necessariamente investigadores permanentes e, portanto as temáticas que 
eles trazem para aulas .nomeadamente as aulas práticas, serão também 
motivo para ajudar a escolher que contributo científico é que se vai buscar 
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para esse ano lectivo por exemplo lembro-me que o último ano lectivo em que 
estive a dar aulas estava em discussão na Assembleia da República as 
questões da Educação Sexual e esta foi uma temática muito trabalhada por 
uma das turmas e portanto para essa temática contribuíram saberes e 
resultados de estudos que até nem tinham sido mobilizados nos anos 
anteriores, depende muito também para além daquele tronco básico, depende 
muito dos interesses de cada grupo e isto porque a licenciatura também tem o 
objectivo de produzir profissionais, profissionais que vão intervir mas que 

também vão ser investigadores permanentes. 

I 
2-P- Avalia positivamente a prática dos trabalhos interdisciplinares? 

R- Essa é uma pergunta importante porque é também uma pergunta que 
coloco sempre a mim mesma na a avaliação dos trabalhos dos estudantes. 
Vou responder dizendo uma coisa que não disse à bocado e que é, de facto 
também da minha parte apesar de eu ter aqui uma clara opção pela 
interdisciplinaridade, há também uma clara opção por uma compreensão social 

do campo. 
É importante também aqui refazer que, trazendo contributos 

importantes da Psicologia, da Psicanálise, também tem em relação à família 
um campo de estudos e saber acumulado muito grande, há uma preocupação 
da minha parte que o licenciado em Ciências da Educação não vai fazer 
clínica, não vai tratar casos individuais e portanto há também uma preocupação 
minha no sentido de que haja da parte dos discentes uma visão social sobre a 
questão, não necessariamente sociológica mas que, a Antropologia, a História 
Social, a Sociologia são áreas importantes e embora sendo disciplinas 
diferentes também são contributos para essa interdisciplinaridade, colidem às 
vezes com algumas explicações individuais isto é , de que se aquela família 
não consegue sair daquela situação de risco é porque a personalidade 
daquela pessoa é assim ou é assado. 

Esta é uma perspectiva que eu tento, na disciplina de Educação 
Familiar, desviar um pouco. Quando estamos a fazer trabalhos de pesquisa ou 
de intervenção, também havido trabalhos de intervenção, há aqui um enfoque 
nas Ciências Sociais que é privilegiado ainda que avaliando muito 
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positivamente a interdisciplinaridade. Por exemplo áreas como a genética que 
também têm dado ou outro tipo de áreas científicas que também têm dado o 
seu contributo para o estudo da família. Do meu ponto de vista para um 
licenciado em Ciências da Educação podem ser importante no sentido de um 
conhecimento geral mas não me parece que venham ser relevantes na sua 
capacidade de intervenção depois (...) na prática. 

Quais são os problemas que, às vezes, aparecem na avaliação dos 
trabalhos? O que aparece na avaliação é que do ponto de vista metodológico, 
às vezes os alunos e as alunas não têm muito claro que tipo de metodologia de 
investigação ou de intervenção ou de reflexão sobre a intervenção que vão 
fazendo devem usar em função deste caracter interdisciplinar da «cadeira», já 
que há matéria que vem da Psicologia, da Psicanálise ou de outros tipos de 
estudos , às vezes os trabalhos podem surgir um pouco eclécticos do ponto de 
vista da sua coerência interna em termos de investigação. 

Muitas vezes isso cria alguns desafios a mim própria de reformular no 
ano seguinte quais são as condições que coloco para a realização desses 
trabalhos e de lidar como grupo no sentido de dizer que me parece que aquela 
metodologia é uma metodologia que se centra no individual e que não procura 
uma explicação social que me parece importante porque se as pessoas se 
restringem ao individual , provavelmente não vão encontrar outro indivíduo 
igual aquele. Se estamos à procura das essências do indivíduo, o que acontece 
na nossa vida profissional é que não encontramos outra pessoa igual aquela 
porque as pessoas são de certa maneira todas diferentes. 

Portanto em termos metodológicos há muitas vezes nesta «cadeira» 
este problema; qual é a metodologia que se deve utilizar no sentido de 
continuar a privilegiar a interdisciplinaridade mas dar ao trabalho de pesquisa 
que está a ser feito que seja (...) um processo relevante do meu ponto de vista 
para a pessoa que vai ser um futuro profissional de Ciências da Educação ficar 
um bocadinho mais apetrechada em ralação ao exercício da sua profissão. 

Aqui, às vezes há uma outra situação um pouco difícil porque 
efectivamente em termos de metodologias tal como nos estudos apesar de , 
apesar não, continuando a privilegiar a interdisciplinaridade dou uma ênfase 
mais importante a uma visão social e portanto também às metodologias das 
Ciências Sociais e não às metodologias das Ciências Humanas ou das 
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Ciências Clínicas etc. Isso, às vezes, traz alguns conflitos em relação à 

questão. 
Outro dilema que se coloca nos trabalhos interdisciplinares é que, nâo 

nos podemos esquecer de que os estudantes estão num processo de 
aprendizagem, alguns já vêm com uma grande "bagagem" cultural, todos vêm 
com grande "bagagem" mas alguns vêm mesmo com grande "bagagem" 
filosófica, teórica etc., mas o que acontece é que as pessoas têm muitas vezes 
uma formação um pouco rápida sobre alguns autores e algumas disciplinas. 
Têm uma «cadeira» de Sociologia uma «cadeira» de Psicologia, tudo no 
mesmo ano, têm que fazer o exame rapidamente para a «cadeira» a, fazer o 
trabalho de pesquisa para a «cadeira» b, muitas vezes sabemos que os 
autores não são lidos até o final ou se são só nos apontamentos, são lidos 
pequenos artigos não se compreendendo a obra daquele autor ou aquele artigo 
no conjunto de obras. 

A vantagem do saber disciplinar é que o trabalho final do Bourdieu 
aparece na sequência de outros trabalhos que ele fez e que outros autores 
antes dele fizeram isto é dentro de determinada perspectiva, dentro de um 
determinado ponto de vista sociológico, dentro duma tradição sociológica e 
dentro dessa tradição sociológica numa certa tradição metodológica, teórica 
etc. 

Quando nos situamos num campo interdisciplinar isto começa a colidir. 
O que acontece às vezes é que as pessoas somam na mesma página, quase 
que duma forma cultural, citações muito interessantes de autores que até 
parece que fazem sentido no meio daquela página mas que nós sabemos pelo 
resto do artigo que os argumentos são contrários, isto é muito complicado. 

Um aluno tira uma frase do Parson e mete-a ao lado do Bourdieu e até 
parece que o Parson está de acordo com o Bourdieu, isto dentro da Sociologia, 
estas colisões existem não só entre os saberes das diferentes disciplinas mas 
existem também entre os saberes da mesma disciplina pelas correntes 
diferentes que defendem. Nesta base a interdisciplinaridade traz ainda mais 
eclectismo isto é , traz ainda mais confusão por isso quem faz um trabalho 
interdisciplinar precisa de saber mais sobre os autores e sobre as ideais 
enquanto que se tiver só uma disciplina pode perfeitamente situar-se só entre 
os autores que estão nesta perspectiva sócio crítica. 
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Quando me pergunta se avalio a interdisciplinaridade, depois vamos à 
definição final , para mim significa a articulação dos saberes. Não é uma 
acumulação, uma espécie de gavetas amontoadas umas nas outras de 
relatórios de disciplinas. Se nós pensarmos que o resultado do conhecimento 
científico são relatórios da pesquisa tal e da pesquisa tal; o que é a 
interdisciplinaridade? É termos no mesmo armário a gaveta dos relatórios 
assim e a gaveta dos relatórios assado? Se for assim para mim não é 
interdisciplinaridade. 

O que é interdisciplinaridade? É haver um só relatório isto é a 
capacidade de ver o que naqueles relatórios é relevante para aquilo que 
estamos aqui a tratar. Essa articulação pressupõe conhecimento, não 
pressupõe que seja um especialista. (...) 

3-P- Os trabalhos interdisciplinares requerem um conjunto de condições, 
a) Considera o conhecimento especializado importante? Porquê? 

R- Não precisa de ser um conhecimento especializado, precisa de ser 
um conhecimento aprofundado. Não precisa de ser um conhecimento 
especializado naquela disciplina porque há pessoas que não são 
especializadas em nenhuma disciplina e que têm um grande conhecimento e 
uma grande cultura geral, uma grande capacidade bagageira de conhecer os 
autores, integrá-los e saber situá-los nas diferentes visões do mundo, nas 
diferentes perspectivas e portanto não descontextualizar uma frase uma frase 
àquilo que é o pensamento daquele autor. 

A Universidade também produz muito esta ideia de que o aluno trabalha 
não para saber mas para fazer aquela cadeira, aquele trabalho, aquele exame 
e o que acontece muitas vezes é que a Universidade propagandeia a ideia de 
que os discentes devem saber o que o professor quer que ele saiba e só assim 
será garantida a sua boa nota e por aí fora... 

Não é esta a perspectiva em que me situo e muita gente se situa aqui. 
Aqui o problema, às vezes, coloca-se por exemplo, gente que vem defender 
posições diferentes das minhas porque também não me falta transparência 
para dizer quais são as minhas opiniões, mas nunca coagi ninguém de 
defender as suas. Agora, o que é complicado é aceitar, por exemplo, que um 
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argumento seja ele igual ao meu ou seja ele igual a outro, seja defendido por 
um artigo de jornal produzido por um cronista a quem eu não reconheço 
nenhum valor científico quer seja na Psicologia quer seja na Sociologia ou não 
sei onde. Como já tem aparecido, cronistas políticos que tem muito valor aquilo 
que eles dizem mas a quem não reconheço nenhuma validade científica nas 
afirmações que fazem (...)• Não sei, não tenho a certeza mas imagino e 
poderia quase afirmar que eles não sujeitaram as suas afirmações à verificação 
sistemática de que elas são verdadeiras do ponto de vista empírico, se aquilo 
que eles estão a dizer corresponde à realidade que eles se propõem 
caracterizar . É isso que nós achamos um investigador deve fazer, 
independentemente de considerarmos que as pessoas não devem abandonar 
os seus valores teóricos, os valores que defendem em termos pessoais. Mas 
uma coisa são valores e outra coisa são afirmações a dizer que a realidade e 
assim ou é assado sem ser sujeito a nenhuma verificação sistemática e a um 
contraste com a realidade empírica. Isso às vezes traz problemas. Os 
discentes às vezes confundem isso no sentido de que parece que então, só é 
válido aquele conhecimento. 

b) Considera as áreas de estudo importantes? 

R- Não tenho grande opinião sobre isso. A vida académica é uma vida 
complicada. Do ponto de vista dos licenciados em Ciências da Educação, eu 
penso que a existência de áreas, eventualmente, poderia ajudar os/as 
licenciados a trabalhar um bocadinho mais numa determinada área, se 
quisermos ficarem mais preparados para esta ou aquela área, mas acontece 
que a vida dá muitas voltas e aquilo que o nosso desejo de nos 
especializarmos numa área, depois as necessidades ou as mudanças sociais 
vão obrigar os licenciados a serem capazes de dar respostas. 

Imagine que há uma área de Educação Familiar onde os alunos vão 
fazer estágio desde o 3o ano e onde se especializam. Acaba a licenciatura 
aparece uma proposta para irem trabalhar na gestão curricular ou na própria 
gestão das escolas, ou nas publicações em termos de futuro dos licenciados, 
nos tempos actuais em que nada está estável é muito complexo. (...) 
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A questão das especializações são muito complicadas em termos dos 
futuros alunos que poderia ser uma das vantagens acho que tem muitos riscos. 
É a mesma coisa que os Técnicos Profissionais para o Secundário. Penso que 
os licenciados encontrarão sempre situações em que a vida os confrontará com 
a tomada de decisões poderão sentir-se bem ou mal preparados ou assim ou 
mais ou menos quer tenha havido áreas de especialização quer não tenha. O 
mesmo se passa, aqui com a Psicologia. Há uma jovem que fazia parte do 
curso, fez a especialização na área da clínica, na área do atendimento dos 
jovens depois estagiou e veio trabalhar para o Santo António que é na a área 
da saúde. (...) 

c) Considera a qualidade das inter - relações entre os investigadores 

importante ? 

R- Importantíssima mas é uma coisa muito difícil. A nossa carreira 
universitária é muito competitiva. A carreira universitária é uma carreira muito 
idiota. É uma carreira completamente parva. Já disse isto em altos lugares do 

Ministério. 
É uma carreira que, inclusivamente do meu ponto de vista, prejudica 

(...).É uma carreira que vive da competição entre as pessoas que trabalham ao 
lado umas das outras. É uma carreira que valoriza sobretudo os artigos 
publicados no estrangeiro, que desvaloriza o trabalho que o docente faz com 
os seus alunos e com as «cadeiras» isto não interessa nada. 

Nos relatórios que nos pedem de actividades, ninguém pergunta nada 
sobre as «cadeiras », nem sobre os alunos. Desvalorizam o investimento que 
se faz na licenciatura, nos projectos, em todo o envolvimento que em Ciências 
da Educação há sobre os estágios e as ligações às instituições e os projectos 
de intervenção que existem fora, portanto ligados à comunidade não contam 
nada para o currículo académico. 

Nas publicações que é engraçadíssimo, conta primeiro as publicações 
feitas no estrangeiro e publicações no estrangeiro primeiro é nos Estados 
Unidos o que é de um imperialismo de toda a prova. As próprias publicações 
no estrangeiro são hierarquizadas. Uma das revistas que está melhor 
classificada nestas classificações estrangeiras é uma revista feminista , que 
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para nós nos dá uma grande vantagem e posso dizer-lhe porquê. Porque o 
trabalho sobre as questões de género e sobre as mulheres sempre foram e 
são necessariamente interdisciplinares. Foram as primeiras a lançar esta linha 
da interdisciplinaridade na academia, sempre houve defensores da 
interdisciplinaridade, mas a praticá-la e a lutar por espaços de 
interdisciplinaridade e por campos interdisciplinares, na academia, foram as 
primeiras. "Comeram as passas do Algarve" por isso, levaram com "as 
catanadas na cabeça" mas hoje têm os louros de algum desse trabalho. 

Portanto, nas publicações primeiro vêm as revistas, não interessa nada 
publicar um livro e não interessa nada publicar numa revista, de aspecto 
alargado à comunidade letrada portuguesa. O que importa é que seja uma 
publicação numa a revista mais recôndita e que ninguém lê e na língua inglesa 
(...) está estruturada duma forma que desvaloriza tudo aquilo que do meu ponto 
de vista deviam ser os princípios da construção do conhecimento. 

Depois a própria carreira portuguesa e penso que no estrangeiro 
também é muito assim, é a carreira do "garrafão" . Há duas vagas de 
catedrático em cima depois duas vagas de associado e depois há o caudal dos 
assistentes. Isto transforma as relações entre departamentos e entre 
investigadores numa coisa de uma competição absolutamente violenta mas 
duma ridicularia ao ponto de só para ter uma exemplo, no Minho, eu sabia dos 
concursos, de conhecimentos de projectos aqui pela faculdade. Quando vinha 
à minha faculdade visitar a biblioteca ou visitar a Dr3 Helena Araújo, estavam 
afixados os prazos dos concursos (...) lá ninguém sabia de nada. Os projectos 
de investigação contam muito. 

A relação entre os investigadores é fundamental mas é preciso que as 
pessoas façam das tripas coração. Por exemplo, no âmbito da APEM 
Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, vinha no comboio com 
uma colega de economia que é professora auxiliar tem doutoramento e 
tínhamos estado na reunião da redacção da revista (....) em Coimbra e 
vínhamos a falar da carreira universitária e ele contou-me que esteve no 
concelho directivo da Faculdade de Economia, concorreu agora a professora 
associada era a pessoa que tinha feito o doutoramento há mais tempo, esteve 
quatro anos no concelho directivo e não contaram nada. Todas as outras 
pessoas que não fizeram nada para a instituição, que não fizeram nada pela 
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licenciatura (...) entraram os outros três, por acaso um era o marido dela, vá lá 

Qual é a indicação que qualquer docente leva desta experiência? Não 
vale a pena ir para o conselho directivo trabalhar, não vale a pena trabalhar 
com os alunos, não vale a pena fazer atendimento aos alunos não vale a pena 
fazer nada. O que é que vale a pena fazer? Fazer como o professor (...) que 
faz, portanto, variações em lá menor e lá maior dos mesmos trabalhos, da 
mesma coisa que já fez há muito tempo e que senta-se na sua secretária, por 
q u e eie é padre e nem sequer tem família, nem nada e vai redigindo o primeiro 
parágrafo, altera não sei o quê, por troca , troca (...) e manda para uma 
quantidade de revistas internacionais que quer desde que publique noutras 
revistas (...) agora vai-se às escolas aqui à volta ou às escolas do Porto e 
ninguém conhece o homem de lado nenhum. Se formos ver o que é que ele 
contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das escolas e dos professores 
(...) desta cidade ou deste país? Portanto a relação entre os investigadores é 
uma relação muito difícil. 

Nós, aqui, em Ciências da Educação, do ponto de vista dos princípios 
teóricos e políticos que nos regem, temos outras posturas e fazemos um 
grande esforço para ultrapassar isso. Não é por acaso que nesta licenciatura 
há trabalhos interdisciplinares e os professores se reúnem para discutir os 
trabalhos dos alunos, como aconteceu várias vezes quer em Sociologia quer 
em Educação Familiar em que várias pessoas se juntaram para discutir qual 
era a avaliação que dava a determinado trabalho. 

4- P- Considera que prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Acho que não. Para que uma revisão curricular? Há muitas cadeiras 
nesta licenciatura que permitem a interdisciplinaridade. Depois há muitas 
possibilidades de fazer a interdisciplinaridade entre as cadeiras que são 
disciplinas. Fui, também, professora de Sociologia da Educação e professora 
de Currículo, no Minho, e portanto Sociologia da Educação, Psicologia da 
Educação, Métodos que são do 2o ano, por várias vezes nesta licenciatura, 
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acho que só houve um ano em que isso não aconteceu, umas vezes melhor e 
outras vezes pior (...) tentativas e práticas de sugerir aos alunos que façam 
trabalhos interdisciplinares e eles serem corrigidos pelos professores. Não 
quer dizer que o processo tenha sido perfeito. Aconteceram, algumas coisas 
que me parecem de reflectir embora não me pareçam graves mas para os 
alunos foram graves. Um exemplo, o mesmo trabalho foi avaliado pelo 
professor de Psicologia como tendo determinada nota e no de Sociologia 
como tendo uma nota muito inferior, ou ao contrário. Isto não foi entendido 
porque não houve também nem da parte dos alunos nem da parte dos 
professores o esforço suficiente para haver articulação. (...). 

Houve interdisciplinaridade no processo mas não houve 
interdisciplinaridade no produto final. Para haver interdisciplinaridade no 
produto final era preciso que investigadores e alunos tomassem consciência 
das diferenças de ênfase dentro de cada disciplina e portanto que tentassem 
perceber como é que as iam articular. 

Se estas disciplinas andam historicamente a construir conhecimento 
divergente, depois há as vezes umas tentativas históricas de tentar aproximar; 
a Sociologia das subjectividades e do actor que anda aproximar-se do 
indivíduo e a Psicologia Social que anda a aproximar-se do grupo e portanto 
há aqui tentativas de cruzamento. Mas as disciplinas dos grandes troncos, são 
troncos que andam há muito tempo a tentar desviar-se o mais possível um dos 
outros. 

Nós reunimos- nos várias vezes mas não o suficiente para chegarmos a 
acordo sobre metodologia do trabalho, em termos daquilo que era; o que 
enfatizar numas entrevistas. (...) 

Eles não podem fazer trabalhos interdisciplinares com a ideia de que 
assim só fazem um e portanto é mais fácil e que é muitas vezes a ideia com 
que eles vão. Em vez de três trabalhos só precisam de fazer um. 

5-P- É capaz de dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Acho que interdisciplinaridade é uma proposta de conhecer a 
realidade humana, material, social, animal, etc. que mobilize o conhecimento 
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os diferentes troncos da saber científico que foram construídos a partir da 

modernidade, do iluminismo. 
O iluminismo, duma forma, que teve a sua eficácia e sua importância 

foi construindo conhecimentos, historicamente produzindo subdivisões nos 
vários saberes. Subdivisões a caminho daquilo que eram as especialidades, 
conhecimento progressivamente mais atomista, mais pequeno, porque quanto 
mais pequeno fosse o objecto de estudo mais profundamente era possível 
conhecer. Foram subdividindo, subdividindo e historicamente também tem a 
ver com as relações políticas dentro da academia e com as tais questões da 
competição académica foram construindo disciplinas que ao longo de vários 
séculos também são tradições de metodologias, formas de ver o mundo de 
encarar os problemas etc. revelam e relevam essa mesma tradição. Algumas 
delas até são decisões internas dentro da mesma disciplina. (...) 

A carreira académica também esta muito entrelaçada com o poder 
político. Muitos dos grandes homens e aqui digo homens no sentido de homens 
se não diria seres humanos, mas muito dos grandes homens da academia 
diferentemente das mulheres foram temporariamente parar a situações de 
governação e a situações de poder político (...) 

As disciplinas são também fruto de lutas políticas, das questões 

económica . 
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Disciplina CE-1 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

sua disciplina? 

R- Penso que sim. Que está presente pelo menos ao nível intencional, 
ao nível daquilo que é a minha procura do sentido da disciplina. Esta 
«cadeira», de facto, é interdisciplinar ou se quisermos transdisciplinar. 

Ao nível intencional não tenho dúvida quer porque a disciplina que 
venho regendo que é "Intervenção Comunitária" é uma disciplina que se 
constrói justamente à custa de saberes transversais, isto é de saberes que 
vêm de diferentes matrizes epistemológicas ; vêm da sociologia, da 
psicossociologia, da antropologia, neste caso da educação "tout court" no 
sentido de teorias que têm aplicação particular no domínio da Ciências da 

Educação. 
Portanto a disciplina não tem um objecto metodológico epistemológico 

puro, no sentido de uma pureza teórica. Aliás, eu penso que não há pureza 
teórica em nenhuma disciplina e no domínio da Intervenção Comunitária, isso 

é claro. 
A minha perspectiva no campo da prática docente é, justamente, apelar 

ao conhecimento formal dos alunos, aos conhecimentos que vêm construindo 
ao longo do seu percurso académico e também aos conhecimentos que vêm 
do campo da experiência pessoal e social. 

Alguns são alunos com uma longa experiência pessoal e profissional; 
com saberes longamente adquiridos e que é urgente, é importante não só do 
ponto de vista da formação em geral mas do ponto de vista do respeito da 
identidade pessoal, mobilizar, reutilizar e aprofundar esses saberes 
experienciais. 

E é nesse sentido de mobilizar diferentes saberes que vêm de diversos 
campos teóricos das disciplinas do currículo no sentido de saberes 
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expericialmente construídos que penso ser importante usar 
interdisciplinarmente, a proposta do saber disciplinar da minha disciplina. 

É, portanto é uma questão epistémica ou epistemológica se quisermos 
e uma questão experiencial e moral também, tendo em atenção justamente o 
facto das pessoas serem construídas a partir de experiências pessoais. 

Uma segunda dimensão para justificar o meu tratamento interdisciplinar 
é o de que a «cadeira» tem uma tradição com o estágio. Ela constitui-se de 
alguma forma um «interface» entre, digamos, a componente teórica do 
currículo e a componente prática do currículo. 

E é nesse sentido que proponho formalmente aos alunos , enquanto 
estagiários, que se revejam, que reflictam na cadeira as suas preocupações de 
estagiários e transportem para o estágio aquilo que pode ser os contributos 
teóricos da disciplina. 

2-P- Avalia positivamente os trabalhos interdisciplinares? 

R- Obviamente. Se eu faço a proposta da cultura da 
interdisciplinaridade, o mínimo de consequência obriga-me a valorizar os 
trabalhos que são desenvolvidos numa perspectiva interdisciplinar. Nessa 
perspectiva teórica, sinto-me vinculado à exigência de respeitar 
interdisciplinarmente os trabalhos i apresentados pelos alunos. 

Nesse sentido, inclusive, há uma prática da avaliação que supõe 
trabalhos em comum. Outras disciplinas, digamos assim, contribuem com a sua 
quota parte para o desenvolvimento da avaliação na minha própria disciplina. 

Lembro-me da disciplina de "Formação de Profissionais do 
Desenvolvimento Humano" que frequentemente faz parceria com a Disciplina 
de "Intervenção Comunitária" e a "Psicossociologia" embora esta seja de ano 
diferente, esta é do 3°ano e a outra do 4o ano, mas frequentemente os alunos 
quando fazem trabalhos escritos e quando têm disciplinas atrasadas cruzam 
com frequência este tipo de contributos oriundos de áreas relativamente 
próximas e mesmo que fossem de áreas mais distantes, o que importa é o 
inter-relacionamento temático, a forma como determinados os conteúdos 
potenciam e valorizam outros, justamente pela intersecção. 
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É, um bocado nessa perspectiva que, as questões, normalmente são 

questões abertas, são questões que apelam a uma abordagem que visa 

justamente a inter-relação das problemáticas. 
Por outro lado, há um outro aspecto que considero importante, que já foi 

referido ainda que de passagem que é o de como a prática assume o estatuto 
teórico. Embora, em bom rigor, não se deva considerar que a relação teoria e 
prática possa ser tratada como sendo uma questão interdisciplinar visto que, 
quando se fala em interdisciplinaridade se fala em conteúdo teórico da 
disciplina havendo aqui algum contencioso na ideia de tratar teoria e prática. 
Contudo, há uma preocupação de articular a prática e neste caso particular a 
prática é mais o lugar do estágio, estágio esse enquanto experiência social e 
profissional assumida problematicamente. 

Não podemos ter a preocupação nem a pretensão de fazer do estágio 
um exercício de aplicação teórica quer porque nunca ocorre mesmo nas 
«ciências duras», o estágio nunca é a aplicação de uma teoria, mas no 
domínio das Ciências da Educação então, a ideia de aplicação da teoria na 
prática é verdadeiramente inverosímil. 

Mas a ideia que aqui se define é aplicar na prática, no campo do estágio, 
uma forma de pensar articuladamente o saber teórico e o saber prático como 
um saber que se interpela mutuamente que e se problematiza mutuamente. 
Essa relação do estágio com aquilo que se trata na disciplina, é um pouco a 
preocupação de tornar o trabalho do estágio como um trabalho que se traduz 
mais na problematização daquilo que ocorre do que propriamente num espaço 
de aplicação de saberes. 

Isto também se pode entender como uma extensão do saber 
interdisciplinar, embora com a reserva de que se se entender por saber 
interdisciplinar aquele que se desenvolve apenas no interior das disciplinas 
como conteúdos teóricos, evidentemente se se entender assim, é problemático 
que se possa entender a relação teoria/prática neste estatuto. 

3-P- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições, 
a) considera importante o conhecimento especializado? Porquê? 
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R- Eu não sei bem o que se entende aí por conhecimento 
especializado. No sentido da especialização do conhecimento disciplinar, creio 
que o saber especializado supõe exactamente um saber disciplinarizado no 

estreito sentido. 
De facto, hoje, é mais ou menos pacífico que qualquer disciplina como 

domínio teórico do saber implica a apropriação de um conteúdo a que 
corresponde do ponto de vista da tipologia do saber o nome da disciplina. Mas 
o acesso a esse saber supõe uma outra concepção de disciplina, que é 
justamente a disciplina comportamental. 

A disciplina como um conjunto de regras, de comportamento a que o 
estudo conduz o indivíduo, nessa altura, fala-se em indivíduo disciplinado. Um 
indivíduo disciplinado é uma condição para a ceder-se a um saber qualificado 
que é o tal saber disciplinar. 

Portanto, esse saber disciplinado, este conjunto de comportamento 
disciplinado é simultaneamente uma disciplina moral, uma disciplina técnica 
isto é, um conjunto de procedimentos metodológicos, cuja a cultura desse 
espaço determinado condiciona e conduz a esse tal saber disciplina, saber 
teórico que se chama disciplina. 

Ninguém pode ser bom aluno a matemática, se não for ao mesmo 
tempo alguém se constrói como aluno disciplinado. Aluno quer dizer alguém 
que se vai alimentando na disciplina, como um conjunto de procedimentos 
técnico/metodológico mas ao mesmo tempo um conjunto de procedimentos 
morais. 

É este triplo conceito de disciplina que de certa maneira está presente, 
ainda que de forma muito indirecta no chamado saber da disciplina da escola. 
A disciplina do conteúdo curricular que normalmente se designa por disciplinas, 
supõe aquela dupla acessão de disciplina: disciplina moral e comportamental 
e disciplina técnica e metodológica. Isto para responder à sua questão de se o 
saber interdisciplinar supõe previamente um saber especializado. 

Aí, não sei se poderei responder uma forma taxativa e afirmativa. Mas 

suponho que algum saber especializado é indispensável para se fazer depois 

o inter-relacionamento. 
Para quem pratica a interdisciplinaridade do ponto de vista de quem 

ensina, suponho que é preciso algum saber especializado. Do ponto de vista 
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de quem aprende penso que o saber disciplinar e o saber interdisciplinar é 
concomitante. Depende. Pegando naquela velha imagem de se o copo está 
meio cheio ou meio vazio depende da perspectiva. Para quem aprende, a 
utilização de uma abordagem metodológica assente na interdisciplinaridade 
favorece, simultaneamente, a construção dum saber simultaneamente 
especializado e de um saber disciplinarizado. Dou-lhe um exemplo: quando 
estudei gramática, nesse tempo, a gramática tinha uma estrutura 
substancialmente diferente da estrutura actual. Começava-se por estudar a 
fonética, depois a morfologia e depois a sintaxe. 

Por meados dos anos 70, cheguei a ser professor de português e as 
regras de orientação didáctica consideravam que a gramática não fosse 
abordada segundo esta forma tradicional da fonética, morfologia e sintaxe mas, 
pelo contrário, que se começasse justamente o ensino da gramática pela 
parte final isto é, pela sintaxe, depois pela morfologia e finalmente a fonética. 

Esta inversão de perspectivas é interessante porque nos ajuda a 
compreender de que modo a sintaxe, eventualmente, é mais favorável a uma 
visão interdisciplinar do que a fonética. Isto tem a ver, justamente, com aquilo 
que na altura se começou a designar por contextualização das aprendizagens 
e, como sabe a contextualização é um campo de pluri-referencialidades, pode-
se falar em contextualização do ponto da experiência, em contextualização a 
propósito da interdisciplinaridade; contextualizar é referir também os contextos 
disciplinares. 

Isto tem interesse do ponto de vista daquilo que aqui nos ocupa, porque 
a sintaxe permite aprender gramática a propósito das funções. Antes de 
dizermos o que as palavras são do ponto de vista abstracto, devemos nos 
preocupar primeiro com a função que as palavras exercem e a função que elas 
exercem é que determinam o que essas palavras são. Dou-lhe um exemplo: 
um verbo pode ter uma forma verbal e ser sintaxicamente um substantivo. Não 
podemos resolver a questão da morfologia gramatical sem primeiro saber qual 
é função da palavra. 

Este tipo de saber é um saber é um saber que já questiona uma 
dimensão de aprendizagem diferente do saber anterior, que era um saber de 
contexto descontextualizado. Este saber contextualizado interroga-se primeiro 
sobre as funções das coisas e depois e que chega à definição formal delas. 
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Isto para dizer que as coisas não têm uma forma única, têm diferentes formas 

conforme os contextos. 
Evidentemente que nós estávamos numa altura da evolução da escola 

em plena década 60/70, justamente numa altura em que se assiste a uma 
transformação das relações escolares e didácticas em que começa a haver, 
também em Portugal, uma democratização dos contextos escolares e também 
uma acelerada transformação das próprias relações de saber em que os 
saberes já não se estruturam segundo formas abstractas e relações 
independentes mas pelo contrário os saberes começam a ser interpretados 
como saberes relacionais. 

b) considera importante as características das áreas de estudo? Porquê? 

R- A prática da interdisciplinaridade supõe a compreensão curricular e 

também uma política epistémica dos saberes. 
Hoje, por exemplo, o estudo da gramática faz-se não como se fazia nos 

anos 60/70 pela sintaxe, mas pela pragmática que na altura nem sequer 
existia como componente da gramática. 

E porque é que a pragmática adquiriu esta centralidade? Porque em 
função da evolução das relações entre saberes e também em função da 
estruturação da acção e da relação social, hoje, a pragmática torna-se central 
não só na produção de saberes como do sentido da acção porque a prática 
social deixou de ser, propriamente interpretada como aplicação da teoria ou da 
norma deixou de ser a projecção daquilo que se pensava, antes de agir 
devíamos pensar no que fazer, para se tornar quase independente dos saberes 
expressos. 

Portanto a acção, que é aquilo que significa a pragmática, libertou-se 
dos saberes prévios, normativos para se tornar, muitas vezes, produção de 
novos saberes. 

A pragmática é ,hoje curiosamente, a entrada para o estudo da 
gramática e só depois é que vem a sintaxe. Hoje para estudar gramática é 
preciso saber qual é o sentido que as palavras tomam no contexto da acção e 
já não no contexto da frase. É nesse sentido que se fala na pragmática 
comunicacional, porque as próprias palavras transportam o sentido da acção. 
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Isto é muito curioso porque permite-nos pensar como os saberes são 
eles mesmos a acção em movimento. Há, hoje, um conjunto de saberes que 
questionam a sua pertinência a partir da acção que esses saberes induzem. 
Isto reforça a importância da prática interdisciplinar e da importância do estudo 
das temáticas na sua conexão com a sentido da acção. 

c) considera a qualidade da inter-relação entre os investigadores 

importante? Porquê? 

R- Penso que sim. Isso refere-se aquilo a que nós chamamos as 

comunidades científicas que criam o seu próprio universo. 
Os matemáticos, os físicos, os filósofos, os sociólogos têm as suas 

comunidades que são campos de referência mútua. Hoje já não estamos no 
tempo em que as palavras tinham sentido por si mesmo, ou as leis tinham o 
sentido por si mesmo, hoje, o sentido busca-se um pouco no interior das 
linguagens comunitária que são também campos de acção, de regulação social 
no interior dessas comunidades. 

Nesse ponto de vista, mesmo para aqueles cientistas que se definem 
por uma pureza epistemológica muito forte relativamente ao seu objecto, 
mesmo esses têm necessidade dos seus companheiros como referência. 
Aqueles que se definem pela pureza epistemológica e metodológica também 
se revêem no seu campo profissional. 

A própria recusa da interdisciplinaridade relativamente a estes, está 

apoiada na sua comunidade científica. Isto supõe uma prática social de inter-

relação. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Não necessariamente. É claro que, eventualmente, uma revisão 
curricular feita segunda a lógica da indução da interdisciplinaridade, poderá 
favorecer uma outra prática, justamente através de orientações metodológicas, 
de avaliação, duma outra prática profissional. Mas acho que não é necessário 
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admitir uma revisão curricular como condição para a prática da 

interdisciplinaridade. 

Penso que a prática interdisciplinar está muito articulada com os 

modelos de avaliação e com uma certa cultura profissional. Aquilo que já referi 

como cultura da comunidade científica. 
Evidentemente que nesse sentido a cultura profissional é de alguma 

forma a metáfora para designar a experiência vivida, a experiência a partir da 
qual nos experimentamos o sentido das coisas que fazemos. 

Portanto, a revisão curricular não me parece a condição " sine qua non" 
para a prática da interdisciplinaridade mas admito que ajude à cultura de uma 
outra postura no exercício da actividade docente profissional, sobretudo se ela 
induzir transformações, outras relações a nível da produção, da avaliação. Se a 
avaliação supuser por exemplo; que se ponha em relevo os contributos da 
disciplina para uma cultura interdisciplinar, poderia ser um dos parâmetros da 
avaliação. 

Se considerarmos que a prática interdisciplinar é importante na 
formação dos educadores, para um licenciado em Ciências da Educação, e se 
este parâmetro for considerado importante sob o ponto de vista da avaliação, 
admito que a interdisciplinaridade pudesse ser favorecida. Mas também admito 
que ao ser colocada como objecto particularmente importante no campo da 
avaliação, a interdisciplinaridade se transformasse num objecto escolar e 
deixasse de ser uma prática interdisciplinar para se tornar numa espécie de 

ritual. 
A grande questão é como equilibrar uma relação de formação que é 

necessariamente escolar, que tem um currículo, um saber formalizado, com um 
saber, um trabalho de liberdade criativa, de apropriação pessoal, de 
desenvolvimento do sentido crítico, de questionamento do próprio objecto que 
se ensina. 

5-P- Pode dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- É um pouco complexo em função de tudo o que tenho vindo a dizer. 
Em tudo podemos dar definições nem que seja a definição da não definição. 
Por princípio toda a definição é a negação. Podíamos portanto começar por aí, 
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por dizer aquilo que não é mas isto levar-no-ia muito longe, pois a 
interdisciplinaridade definida por aquilo que não é um infinito de coisas. 

Para mim, um pouco de acordo com o que foi prática nos anos 70/80, 
tendo em conta esse contributo e a própria experiência, a interdisciplinaridade 
pode entender-se como uma cultura profissional da docência , pode entender-
se como uma cultura profissional da investigação e pode entender-se ainda 
como uma prática de formação, sobretudo ligada às preocupações de ordem 

crítica e ética. 
Ligada à prática docente, a interdisciplinaridade, um pouco baseado no 

exemplo da diferente forma de se iniciar o estudo da gramática, é uma 
permanente mobilização com fins didácticos, com fins de transformar o objecto 
a aprender, uma permanente mobilização dos saberes dos alunos e , portanto, 
essa permanente mobilização requer da parte do docente um grande poder de 
comunicação. Comunicação não no sentido do espectáculo mas no sentido de 
estabelecer contacto com a forma de sentir dos alunos. Esta primeira forma de 
mobilização dos saberes a partir da sua transformação didáctica. Uma 
transformação das relações de saber. Bernard Chariot trata esse tema muito 
bem. 

Enquanto prática de investigação tem justamente a ver com o facto de 
se adoptar uma perspectiva de construção do saber como unidade, partindo do 
princípio de que o objecto de investigação é apenas uma faceta da realidade e, 
essa faceta da realidade não é mais do que uma projecção do investigador 
nessa realidade. 

O contexto prático da dimensão da interdisciplinaridade é o contexto 
informal da relação. No contexto informal mobilizamos saberes sem saber que 
estamos a mobilizar saberes de diferentes matrizes. Nós fazemos prosa sem 
saber como Mons. Jourdain ; é o chamado o estado puro da 
interdisciplinaridade é a comunicação no contexto da realidade. 

Se calhar há um abuso da interdisciplinaridade mas é a matriz para 
percebermos todas as outras dimensões da própria interdisciplinaridade; 
partindo do princípio que a interdisciplinaridade é um processo que se 
interpotencia e que permite o relançamento das questões, permite uma outra 
visão dos problemas, permite a desocultação de todo o saber disciplinar que 
nos tapa a visão relativamente a outra perspectiva, é nesse sentido que o 
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interdisciplinar permite a multiplicidade de visões e o enriquecimento das 

perspectivas. 



Disciplina CE- J 

1- P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

sua disciplina? 

R- Penso que sim embora deva referir que, aquilo que eu faço na 

disciplina não tem a ver com um trabalho sistemático em termos de 

interdisciplinaridade. 
Penso que se há alguma interdisciplinaridade nesta disciplina, em particular, 
ela deve-se quer ao caracter estatutário da própria disciplina quer, se calhar, 
com a minha forma pessoal de estar nas aulas. 

A propósito do estatuto da disciplina- é preciso saber que estamos a 
falar de uma disciplina que se denomina "Formação de Profissionais do 
Desenvolvimento Humano". 

Desde que comecei a leccionar esta disciplina, uma das questões que 
me tem preocupado, é tentar perceber o que é que cabe dentro desta 
designação e isto porquê? Porque não corresponde a um corte disciplinar; isto 
é não corresponde a uma "Psicologia da Educação", não corresponde a uma 
"Teoria do desenvolvimento do Currículo", e todas estas definições que são 
definições mais disciplinares em Ciências da Educação, não traduzem aquilo 
que eu penso que é a diversidade que cabe dentro duma designação como 
"Formação de Profissionais do Desenvolvimento Humano". 

O próprio estatuto não disciplinar da disciplina que eu lecciono, levou-
me a construir os seus conteúdos de forma multidisciplinar e «obriga-me» em 
termos de trabalho pedagógico a que esta disciplina «viva» da 
multidisciplinaridade e tanto quanto possível duma interdisciplinaridade. 

Como a minha formação é no âmbito das Ciências da Educação, ambos 
sabemos, pois passamos os dois por esta licenciatura, que quer do ponto de 
vista epistemológico quer do ponto de vista do conjunto de discursos que 
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vamos aprendendo em Ciências da Educação que o paradigma 

interdisciplinar está muitas vezes presente. 
Na busca de uma certa identidade das Ciências da Educação, a noção 

de interdisciplinaridade aparece como uma ideia de "tábua de salvação" isto é, 
a partir da ideia da definição de um objecto, que é o objecto educativo, este 
não pode ser abordado duma forma unidimensional e portanto a identidade e a 
especificidade das Ciências da Educação advêm precisamente de olharmos 
para o objecto educativo e de este não precisa de ser compreendido 
interdisciplinarmente. 

Penso que o meu «banho» de socialização, de formação nesta 
licenciatura, poderá ter contribuído para a forma como eu abordo algumas 
questões do campo educativo. Procuro tanto quanto possível, embora não 
saiba se o consigo, espelhar esta identidade das CE que vivem muito da 
interdisciplinaridade. 

A forma como procuro definir as questões que trabalho na disciplina 
parte logo da intenção de que esta definição seja uma definição interdisciplinar. 

Existe ainda uma terceira dimensão, segundo a minha perspectiva, onde 
a interdisciplinaridade poderá estar presente e que se traduz na concepção do 
próprio trabalho de formação que eu procuro desenvolver na «cadeira» que 
lecciono. 

Procuro que as situações de formação que são criadas tenham algum 
sentido, alguma articulação com aquilo que é o saber dos outros, 
possivelmente uma das dimensões da interdisciplinaridade; a 
interdisciplinaridade não tem que, necessariamente, ser construída a partir dos 
saberes sábios, científicos necessita de admitir como um dos seus contributos 
os saberes profanos, os saberes de experiências que as pessoas têm. 

As situações que procuro criar em temos de formação visam que as 
pessoas articulem saberes que vêm de outros domínios que não apenas 
daquele contexto particular de formação. 

Portanto, não sei se é este conjunto de promoção de situações que 
apelam quer aos saberes de experiência, ditos não científicos, quer aos 
saberes de outras disciplinas da licenciatura para compreender o objecto 
educativo que é colocado sob o ponto de vista da "Formação de Profissionais 
do Desenvolvimento Humano que levará os alunos a entender o trabalho que 

2 



se faz como um trabalho interdisciplinar. Penso que pelo facto de ter feito a 
licenciatura nesta faculdade, possivelmente, me dá algumas vantagens a este 
nível isto é, conheço razoavelmente o conjunto de olhares disciplinares e 
interdisciplinares que se vão trabalhando no conjunto de «cadeiras» que eu 
tive que fazer enquanto estudante. 

Este facto permite-me apelara a um conjunto de conceitos, de teorias, 
suscitar a discussão deslocando as questões do enfoque mais específico, que 
procuro trabalhar nesta disciplina, para outros enfoques, de outras disciplinas 
da licenciatura que eu penso que podem ajudar a complexificar as questões 
que se trabalham na minha disciplina e que podem ajudar os alunos a construir 
uma imagem mais complexa, mais integrada, mais multidimensional das 
questões que as Ciências da Educação trabalham. 

2- P- Avalia positivamente os trabalhos interdisciplinares? 

R- Considero intrinsecamente os trabalhos interdisciplinares como 
positivos mas considero também que organizacionalmente nem sempre estes 
trabalhos interdisciplinares são positivos, ou pelo menos são bem sucedidos. 

Intrinsecamente positivos pois não admito que as Ciências da Educação 
não possam ser ciências interdisciplinares, não só pelas Ciências da Educação 
que ainda assim é uma amalgama de disciplinaridades, mas para mim é mais 
pertinente que a identidade das Ciências da Educação se construa pela 
interdisciplinaridade ou pela transdisciplinaridade em torno do objecto 
educativo. Portanto, o trabalho que se faz nas disciplinas, é trabalho para 
formação de pessoas mas que tanto quanto possível nós procuramos 
aproximar de um trabalho de investigação. 

Para ser coerente com este meu princípio de que as CE devem ser 
interdisciplinares admito e procuro promover que os trabalhos que os alunos 
desenvolvem incorporem uma visão interdisciplinar. 

Isto tem a ver com uma interdisciplinaridade que procuro fomentar pela 
forma coma a «cadeira» está organizada, que procuro fomentar através de 
contributos de outras «cadeiras» e da articulação do trabalho que é para esta 
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disciplina com outros trabalhos para outras disciplinas. Nomeadamente com o 
estágio do 4o ano que é um objecto interdisciplinar por excelência. 

Penso que a própria filosofia subjacente ao princípio da organização 
curricular do 4o ano tem a ideia interdisciplinar presente visto que quer a 
"Investigação Acção" quer a "Formação de Profissionais do Desenvolvimento 
Humano" quer a "Intervenção Comunitária" quer a "Educação Familiar" são 
enfoques interdisciplinares e que pela sua articulação/integração poderão 
fornecer aos estudantes uma visão mais rica e mais complexa do objecto que 
tomam como objecto de estágio. 

Disse também que por vezes esta interdisciplinaridade esbarra com 
alguns obstáculos organizacionais. De facto, se calhar, uma promoção mais 
séria do trabalho interdisciplinar obrigaria também a uma outra metodologia de 
trabalho entre os docentes e entre os docentes e os alunos. Isto digo-o para o 
gravador e digo-o publicamente. Há algumas contradições entre a própria 
organização das disciplinas, por tempos lectivos, e algumas dificuldades em 
termos de organização do nosso trabalho na faculdade. A nossa dispersão por 
múltiplas tarefas acabam, possivelmente, por impedir que os trabalhos 
interdisciplinares sejam efectivamente interdisciplinares e não 
multidisciplinares. 

Este trabalho fica muitas vezes só sob a responsabilidade dos 
estudantes que esforçam por no mesmo trabalho ter enfoques de diferentes 
áreas científicas que estudam na licenciatura. 

Muitas vezes esta construção dos trabalhos acaba por resultar numa 
compartimentação das visões disciplinares. O aprofundamento da 
interdisciplinaridade na licenciatura também passa entre outro pontos: por uma 
outra organização dos trabalhos entre docentes e entre docentes e estudantes 
e passa também, possivelmente, pelo trabalho de cada um dos docentes em 
termos de aprofundamento interdisciplinar das suas próprias áreas de trabalho. 

3- P- O trabalho interdisciplinar requer um conjunto de condições: 
a) considera importante o conhecimento especializado? Porquê 

R - Com já disse uma das questões que sempre "me preocupou" é 
tentar perceber qual seria o enquadramento desta disciplina no âmbito d 
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4°ano, na sua articulação com o estágio e uma das preocupações que 
continuo a ter é estar vigilante quanto à repetição de conteúdos, de 
abordagens, relativamente a outras disciplinas. 

O que verifiquei quando comecei a investigar foi que para criar um 
conjunto de propostas de trabalho que me parecessem coerentes, integradas 
na disciplina com esta dimensão foi que, de facto, ia encontrando referências 
que já conhecia doutras áreas disciplinares que já tinha trabalhado. 

Possivelmente foi este o primeiro momento em que percebi que esta 
ideia de compartimentação não era a melhor forma de organizar a disciplina 
que lecciono. Não seria possível eliminar todo um conjunto de conhecimentos 
que é tocado por outras disciplinas para criar uma especificidade muito própria. 

Fui admitindo que esta «cadeira» seria uma área de trabalho, de 
investigação híbrida, interdisciplinar que aproveitasse também um conjunto de 
contribuições de determinadas visões mais ou menos disciplinares das 
Ciências da Educação. 

A questão do conhecimento especializado para mim é importante 
porque, quanto mais nós procuramos especializarmo-nos em determinada 
área, mais percebemos que essa especialização necessita de outros saberes 
isto é, quanto mais fui pesquisando, investigando para construir propostas de 
trabalho no âmbito desta disciplina mais fui encontrando contributos de outras 
áreas disciplinares que penso que são pertinentes. 

Coloca-se muitas vezes a existência da redundância ou da repetição 
mas penso que não existe. Não penso que a redundância seja una e admito 
que é empobrecedor se estiver a recortar os objectos só para que não toque 
em outras áreas disciplinares e assim garantir uma especificidade para essa 
área.. O conhecimento especializado é importante porque é ele que nos vai 
fazer sentir a necessidade da interdisciplinaridade. 

b) considera importante as características das áreas de estudo? Porquê? 

R- O próprio estatuto das áreas de estudo é importante. Penso que 
nesta licenciatura há áreas de estudo que em termos do seu estatuto no 
campo das Ciências da Educação se afirmam na disciplinaridade. 
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Embora haja, actualmente, novas perspectivas sobre essas disciplinas, 
há algumas que em termos de um olhar mais específico, possivelmente, as 
tornam menos permeáveis a outros olhares disciplinares. 

c) considera importante a qualidade da relação entre os investigadores? 
Porquê? 

R- São importantes. Se eu aprofundo a minha disciplinaridade e se 
encontro no aprofundamento dessa disciplinaridade a necessidade do 
contributo de outros olhares, tenho que os aproveitar se tiver um conhecimento 
mais aprofundado desses outros olhares. 

O que pode haver é uma incompatibilidade entre o aprofundamento 
desses olhares e um trabalho mais centrado na disciplina de que nos 
encarregamos. A esse nível é muito importante que através do trabalho 
colectivo, do trabalho em comum, possamos aproveitar o aprofundamento que 
outros investigadores vão realizando e que nós vamos fazendo para outros 
investigadores. A esse nível criar e desenvolver relações funcionam como 
pontes de comunicação e como motores da interdisciplinaridade. 

4- P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 
curricular? Porquê? 

R- Não necessariamente. Penso que fundamentalmente é preciso 
transformar a forma como trabalhamos entre nós e com os estudantes. Neste 
caso a interdisciplinaridade é não só uma questão científica mas também uma 
questão pedagógica. 

O nosso esforço para além do aprofundamento do conhecimento 
científico das áreas em que cada um está implicado, exige uma relação de 
comunicação entre nós e o próprio e o nível organizacional da licenciatura. 
Por isso é que digo não necessariamente, desde que haja uma transformação 
dos modos de trabalho que, penso neste momento, não são muito 
propiciadores a um trabalho interdisciplinar. 
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5- P- Pode dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Prefiro a ideia de transdisciplinaridade à ideia de interdisciplinaridade. 
A ideia do interdisciplinaridade, pela representação que tenho, apela mais a 
uma adição de contributos de diferentes olhares disciplinares para a 
compreensão de um objecto. 

As Ciências da Educação vivem desta adição, deste conjunto de olhares 
disciplinares que constrói o objecto de maneira diferente. 

Se calhar, com o aprofundamento desta interdisciplinaridade que é 
aquilo que eu denominaria, não sei se muito correctamente, em termos 
teóricos, uma transdisciplinaridade; onde o que está em causa não é tanto 
adição dos enfoques uma vez que a perspectiva não se constrói mais a partir 
das disciplinas do que do objecto em análise. 
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Disciplina CE-L 

1-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade está presente na 

sua disciplina? Porquê? 

R- Considero que sim. Aliás, eu penso que está inevitavelmente 
presente por causa de ser uma área que congrega necessariamente muitas 
outras disciplinas e penso que o António tem a noção disso também. Quando 
falo da minha disciplina , falo da cadeira de opção porque há a «cadeira» de 

Etologia. 
Mas a «cadeira» de opção Educação Ambiental logo por causa da 

temática ambiental porque quase qualquer assunto na área do Ambiente, 
para mim, quase que obriga necessariamente a uma visão multidisciplinar. 
Portanto, julgo que por obrigar a isso, ao congregar as várias disciplinas num 
assunto, esse assunto, creio que se pode tornar interdisciplinar. Não sei isto é 
inevitável ou se é obrigatório mas acredito que sim. 

Penso que na nossa cadeira acabamos de ter de faze-lo por causa disso 
precisamente ou seja, até arriscava a dizer o seguinte, o conceito de educação 
e ambiente, já logo à partida nesta abordagem, quase que reflecte 
interdisciplinaridade, porque digamos se se considerar que as Ciências do 
Ambiente são uma área disciplinar; uma área do saber, uma área científica, as 
disciplinas das outras ciências, eu diria que os alunos aí teriam de a 
«bagagem» necessária para isso, então a disciplina de Educação e Ambiente 
tenta fazer o cruzamento entre as duas. Por isso diria que é interdisciplinar 

também. 
Porquê? Por causa da formação de base que tenho quase me 

«obriga» já a trabalhar muito nessa área em termos interdisciplinares e por 
causa da maneira como tento trabalhar os temas com os alunos. 

Porque tentamos, não sei se isso corresponde ou não à 
interdisciplinaridade, é uma questão que podemos ver, reflectir sobre isso, 
quando abordamos uma questão ambiental tentamos mostrar as diferentes 
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ramificações e implicações na qualidade de vida, seja humana ou seja não 

humana a diferente níveis. 
A diferentes níveis quer dizer ao nível da saúde humana, ao nível da 

saúde dos ecossistemas. Temos aí áreas disciplinares como as biologias. Pode 
ser ao nível social e económico. Por exemplo algumas implicações dos efeitos 
do ambiente a esse nível. Pode ser ao nível do processo de tomada de decisão 
e temos outras áreas disciplinares associadas mais na área da política do 
desenvolvimento. Portanto por este tipo de leitura eu diria que esta cadeira é 
interdisciplinar. 

2-P- Avalia positivamente a prática dos trabalhos interdisciplinares? 

R- Os trabalhos interdisciplinares dos alunos no âmbito desta «cadeira» 
eu diria que são interdisciplinares mas pouco. Admito que será mais difícil para 
uma aluno que vem de um percurso que é essencialmente das Ciências da 
Educação entrando em contacto com uma temática nova ou relativamente nova 
e que é concentrada praticamente numa cadeira, tirando a de Etologia que têm 
anteriormente, julgo que a interdisciplinaridade que eles conseguem acaba por 
ser um bocado um bocado curta digamos assim. 

Eu diria que gravita um bocado em torno das Ciências da Educação, das 
Ciências Humanas associadas à área da Educação e, onde, portanto, a 
questão da interdisciplinaridade associada com a outras áreas das Ciências 
da Natureza lhes é mais difícil de conseguir como é natural, como é 
compreensível. Eu diria que é uma interdisciplinaridade para a nossa cadeira 
um bocado curta. 

Em relação aquilo que possa ser interdisciplinaridade para trabalhos na 
licenciatura, não tenho noção do que é que se faz nas outras disciplinas. Não 
sei se em relação ao que fazem nas outras disciplinas os trabalhos são 
igualmente interdisciplinares. Na nossa «cadeira», eu diria que, 
tendencialmente deveriam ser. Acredito que haja um esforço dos alunos em 
fazer isso, não necessariamente de forma consciente, porque eu não sei se a 
interdisciplinaridade tem de ser vista como algo decidido « a priori». Pode ser 
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uma coisa que emerge naturalmente dum processo de tentar compreender e 

trabalhar para outras coisas. 

3-P- Os trabalhos interdisciplinares requerem um conjunto de condições. 

a) Considera o conhecimento especializado importante? Porquê? 

R- Considero. Acho que é óbvio, que é importante. Talvez por duas 

razões à partida. Poderia distinguir, talvez antes, uma situação. 

Penso que o conhecimento especializado, disciplinar é a base para a 

interdisciplinaridade. Se eu estou a falar de interdisciplinaridade primeiro tenho 

a disciplinaridade, digamos assim. 
Por isso, eu diria que obviamente é necessário esse conhecimento 

disciplinar especializado. 
Agora, penso que pode existir dois níveis, não sei é se eles tem de ser 

centrado num único indivíduo pois são coisas diferentes. 
Acho que pode se pode promover trabalho interdisciplinar e reflexão 

interdisciplinar sem que necessariamente isso seja concentrado numa única 
pessoa. Penso que é difícil abarcarmos todo o conhecimento e aqui, também 
me reporto em particular à área do ambiente, essa é a minha principal 
experiência. 

Portanto, eu diria que, na forma, talvez conseguisse distinguir dois tipos 
de trabalhos interdisciplinares logo à partida. Um é aquele que é feito pelo 
indivíduo quase sozinho, de forma mais ou menos empírica, mais ou menos 
intuitiva, mais ou menos científica ou do senso comum, pondo estes dois pólos, 
qualquer um de nós consegue às vezes segurar ou «pescar» algumas pontas 
de áreas disciplinares diferentes. 

Portanto, naturalmente, o indivíduo tem capacidade para promover 

alguma visão interdisciplinar. 
E a outra abordagem penso que é do resultado do trabalho de equipa de 

diferentes pessoas que é um bocado diferente. 
Porque reconheço e acho que é importante o conhecimento disciplinar «a 
priori», ele pode não estar em cada um de nós de forma suficientemente 
aprofundada e portanto pode ser necessário reunir à volta de um tema ou de 
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um trabalho, um conjunto de pessoas, cada um com uma área principal de 

conhecimentos especializados e daí em conjunto com os outros resultar um 

cruzamento, uma interdisciplinaridade. 

b) Considera importantes as áreas de estudo importantes? Porquê? 

R- A minha dúvida aqui é se eu percebo o que quer dizer com estas 
áreas de estudo. Tenho dúvidas se percebo bem isto. As áreas de estudo em 
que sentido? Para a interdisciplinaridade? Não tendo bem a noção do que são 
as características das áreas de estudo, eu diria que as áreas de estudo podem 
facilitar a promoção em termos de interdisciplinaridade. Admito que sim porque, 
se é uma área de estudo, já em si pretende congregar ou ser uma abordagem 
relativamente aberta. Sendo uma área de estudo, é uma área onde se vão 
encontrar outros conhecimentos outros conhecimentos mais especializados 
em confronto ou contribuir para a leitura dum determinado fenómeno da 

realidade. 
Diria que sim se as características das áreas de estudo forem espaços 

abertos de conhecimentos e reflexão. Porque de resto, não domino o que é 
que são as áreas de estudo; não sei se existe propriamente um conceito de 
definição, tenha alguma dificuldade em falar sobre essa questão. 

c) Considera a qualidade das inter- relações entre os investigadores 

importante? Porquê? 

R- É engraçado que vai cruzar com aquele ponto que falei há pouco e 
que é , se virmos a interdisciplinaridade poder ser promovida entre diversos 
indivíduos, é óbvio que eu acho que é aliás como qualquer trabalho de grupo. 
Onde é que quero chegar com esta afirmação? Qualquer trabalho com outros 
profissionais sejam da mesma área ou não, a questão das relações entre as 
pessoas, das empatias ou não, da facilidade de comunicação é importante. 

Se estamos a falar de pessoas que são de áreas de especialização, à 
partida diferentes, para que haja interdisciplinaridade, eu acho que é ainda 
mais importante. E talvez eu possa referir um ou dois motivos que tenho 
neste momento presente, como sabe, não estive sequer a pensar nesta 
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entrevista, não preparei nada. Se nós temos indivíduos que são de áreas 
disciplinares diferentes, eles vão ter problemas de discursos ligeiramente 
diferentes. Vão ter problemas de interpretações dos seus pontos de vista, 
digamos assim, dos seus locais de observação do mundo, da realidade, do 
conhecimento, logo à partida diferentes. 

A questão da relação entre eles é óbvio que se torna determinante e 
torna-se determinante logo por uma relação de comunicação, de facilidade de 
entendimento do que é que um ou o outro diz, e por outro lado pelas questões 
humanas que surgem nestas situações ou seja, se eu não entendo o discurso 
especializado, profissional, técnico mas empatizo com a pessoa, simpatizo ou 
me relaciona com alguma facilidade mais facilmente vou tentar abrir canais que 
suportem, que ajudem a clarificar a comunicação especializada. 

Por exemplo se eu, neste momento que estou a falar consigo, não 
estivesse à vontade eu teria mais dificuldade transmitir uma mensagem em 
expor uma área especializada que é a minha. Estando mais à vontade posso 
ser mais informal e pode haver aspectos não verbalizados da comunicação que 
poderão facilitar o entendimento entre nós os dois. Portanto, eu diria que a 
questão da qualidade das relações entre os investigadores é óbvio que é 
importante. Pode surgir o inverso também e penso que pode ser também um 

pau de dois bicos. 
Às vezes por causa da qualidade das relações ser de grande 

proximidade afectiva, ou grandes empatias pode às vezes dificultar a 
capacidade de ser crítico sobre o discurso que o outro está a produzir. 

Para clarificar quer por causa da questão do forma do discurso que se 
produzem nos locais de especialização quer por causa das questões de 
proximidade humana entre as pessoas eu diria que a qualidade das relações é 

importante. 
Eu acho que há muito de relações humanas na qualidade do trabalho 

profissional das pessoas. Curiosamente é uma coisa que não se ensina, não é 
fácil. Aprende-se ao longo de um processo de anos de vida de convivência de 
aprendizagens e, há pessoas que têm naturalmente qualidades a esse nível, 
qualidades humanas, não necessariamente qualidades profissionais ou de 
técnico de formação, para que a questão da comunicação com o outro facilite 
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os cruzamentos, as aproximações e portanto a emergência de uma área 

interdisciplinar ou a produção de algo interdisciplinar. 

4-P- Considera que a prática da interdisciplinaridade implica uma revisão 

curricular? 

R- Eu não penso que implique necessariamente e depende do que 
estamos a falar. Se estamos a falar da licenciatura em Ciências da Educação é 
uma coisa se for de outras licenciaturas é outra coisa. Relativamente às 
Ciências da Educação não é imprescindível a revisão curricular. Acho é que 
pode ajudar. Vamos lá ver se eu consigo explicar. Como tenho estado ligado 
agora, na Comissão de Grupo, a alguma da reflexão sobre a reestruturação 
curricular, também já tenho mais alguma informação para ver melhor as coisas 
e poder ajudar porque, como sabe, o meu percurso aqui dentro é curto e eu 
não tenho um conhecimento efectivo da estruturação da licenciatura, eu não 
conheço as disciplinas dos outros colegas, não vale a pena estar com rodeios. 
Infelizmente essa é uma das minhas grandes limitações e constrange-me 
bastante. 

Portanto, eu diria que, às vezes quanto mais não fosse, pelo nome que 
se dá às disciplinas, pelo nome que se dá às coisas, pode ser que às vezes as 
áreas disciplinares e a maneira como os professores trabalham dentro das 
suas disciplinas não seja muito diferente mas o facto de clarificar com nomes 
adequados pode ajudar os alunos a posicionarem-se melhor em relação a 
conseguir chamar conhecimentos de diferentes áreas ou disciplinas e, 
eventualmente, produzirem algo com eles mas para além deles. 

A revisão curricular quanto mais não seja no sentido de uma forma 
ligeiramente diferente de designar as coisas, só isso pode ser um contributo. 
Depois, porque , talvez a revisão curricular pode ajudar também os próprios 
professores, isto não é só em relação aos alunos obviamente, a clarificar a 
maneira com se posicionam disciplinarmente dentro da licenciatura, aliás isto 
tem surgido um bocado nas reflexões sobre a reestruturação; porque torna-se 
tudo um bocado parecido muitas vezes, nas disciplinas ou seja tornam-se tão 
parecidas e com algumas sobreposições que pode ser mais difícil promover a 
interdisciplinaridade porque no fundo, não disciplinaridade muito diferente. Não 
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havendo afastamento suficiente, distanciamento mínimo, também é difícil 

encontrar um espaço intersticial para dizer que se pode produzir 

interdisciplinaridade. 
Eu sinto, assim duma forma um bocado intuitiva em relação ao que 

percebo o que é a licenciatura e aquilo que se lecciona aqui como é tudo muito 
das áreas sociais humanas da educação, penso que fazer interdisciplinaridade 
se torna muito mais difícil para os alunos porquê ? Porque eles não têm outras 
disciplinaridades. Eu diria que a revisão ou reestruturação curricular nessa 
perspectiva pode ser interessante e necessária. Talvez não fazendo revisão ou 
reestruturação também é possível fazer a interdisciplinaridade? Eu acho que é. 
Como? Então aí, obriga a que de facto os professores estejam um bocadinho 
mais atentos à maneira como promovem e passam os seus conteúdos 
disciplinares. Não fazendo uma revisão curricular de fundo se, eventualmente, 
entre si clarificarem o que é dão, como é que dão e como é que falam pode 
ser mais fácil perceber se há mais ou menos os tais espaços entre eles para 
que os alunos possam, eles também fazer e promover a interdisciplinaridade. 

5-P- pode dar uma definição de interdisciplinaridade? 

R- Acho que não consigo e até não vou ser muito original dar uma 
definição de interdisciplinaridade. Receio que eventualmente já que já tenha 
sido um bocado influenciado por conversas que tenho tido a este nível. A 
propósito dessa pergunta que é uma pergunta de fecho, de certo modo, posso 
dar-lhe uma resposta essencialmente empírica, intuitiva eventualmente e não 
necessariamente duma autoridade que se debruça ou que estuda esta matéria. 
Tenho a noção, se calhar nunca a tive como agora, que são áreas cada vez 
mais estudadas e portanto aquilo que eu vou transmitir neste momento é 
essencialmente uma opinião do meu senso pessoal e não de coisa que tenha 
lido pois não tenho feito leituras sobre isto. 

Ao tentar desmontar a palavra o conceito que está aqui em causa para 
mi é um conceito que usa a questão das disciplinas, da disciplinaridade e do 
espaço entre elas inter. A interdisciplinaridade para mim é algo que vem do 
espaço entre disciplinas. Intuitivamente iria por aí. É algo que se produz, que 
nasce no espaço entre disciplinas. Acrescentaria que, olhando para as 
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disciplinas anteriores, a interdisciplinaridade, de certo modo, não é 
necessariamente algo que se decida e não é necessariamente algo que se 
assegure que se consegue e mais nem sei se é algo que é imediatamente 

visível. 
Talvez seja algo que, se calhar, só produz resultados diferidos, porque 

também é algo que tem um espaço diferido que se calhar também tem um 
tempo diferido, não sei se isto tem sentido mas é o que me ocorre dizer agora. 
Se eu estou a trabalhar com pessoas de outras áreas disciplinares só de vez 
em quando é que conseguimos ter a distância ou a liberdade e a criatividade 
até para conseguirmos sair desse espaço disciplinar a que estamos ligados e 
aproximarmos dos espaços disciplinares dos outros, nas ramificações que eles 
possam ter. por isso é que eu digo que é difícil de assegurar «a priori». Só por 
eu digo que vou fazer um trabalho interdisciplinar eu não sei se é por isso que 
ele é interdisciplinar ou não. 
Depois no resultado, porquê? Porque é algo que produz ou reflexão ou 
conhecimento ou projecto e o que daqui resulta é relativamente novo em 
relação às tais disciplinas. Como é relativamente novo o , se calhar, o 
resultado não é completamente visível disso. 

A nossa disciplina Educação Ambiental eu diria que é inicialmente 
interdisciplinar, não é porque digo que é que ela é. É aí que eu queria chegar 
no fundo por um lado. Os trabalhos também são tendencialmente ou 
desejavelmente interdisciplinares mas poderão ser mais ou menos. 
Não podemos criar uma receita para dizer o que deve ou não estar na 
interdisciplinaridade. 
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