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PALABRAS CLAVE
Interdisciplinaridade, clarificação concetual e terminológica, práticas interdisciplinares no
ensino superior

RESUMEN
Tendo por base o desenvolvimento do Projeto PRInT: Dimensões, princípios e objetivos de
práticas interdisciplinares no ensino superior – um estudo no âmbito da cooperação entre o
Brasil e Portugal, esta comunicação tem como principal finalidade contribuir para a
clarificação da noção de interdisciplinaridade e de outros termos/conceitos interligados (ex.
práticas interdisciplinares, competências), em uso no ensino superior.
Partindo de uma equipa multidisciplinar de investigadores, de diferentes áreas do
conhecimento e experiência profissional e de investigação muito diversificada, bem como de
contextos educativos diferentes (Portugal e Brasil), o trabalho de investigação que se
apresenta, apoia-se em termos metodológicos, em três momentos:
(1) análise reflexiva de perspetivas avançadas por diferentes autores (DEA/FBE, 2008;
Godeman, 2006; Jones, 2010; Pombo et al., 1994; Lawrence et al, 2010; entre outros),
(2) Brainstorming de ideias I: 1.ª reunião de elementos da equipa portuguesa para partilha e
discussão de ideias sobre os termos a requererem clarificação
(3) Brainstorming de ideias II: 2.ª reunião de elementos da equipa portuguesa com
elementos da equipa Brasileira (por videoconferência), para alcance de um consenso sobre
os conceitos em análise.
O artigo apresenta numa primeira parte, evidências que sustentam a importância de existir
uma fase de clarificação conceptual de termos, no início de projetos de investigação,
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particularmente quando estes envolvem equipas multidisciplinares. Seguidamente, expõe a
relevância, para tal clarificação, de se proporcionarem condições para o desenvolvimento de
momentos de brainstorming entre os investigadores (ex. Al-khatib, 2010), e não somente
uma análise documental e interpretativa de documentos de referência. A partilha direta de
ideias num crescendo de reflexões entre os participantes, indo desde o confronto de
perspetivas pessoais, passando por situações de divergência absoluta até convergências
encontradas e, posteriormente, avançando para entendimentos e consensos, possibilita,
claramente e de forma sistémica, integrada e frutífera, confrontar a prática com a teoria.
Nesse âmbito, em geral, e do projeto Print, em particular, a metodologia utilizada permitiu
confrontar experiências pessoais e profissionais com a literatura de referência analisada.
Desta modalidade de trabalho interdisciplinar, resultou um produto – glossário de termos –
validado de forma substancial por todos os elementos envolvidos no projeto referido, mas
acima de tudo, com relevância à posteriori, no sentido da sua utilização por todos os
interessados em imprimir práticas interdisciplinares no ensino superior
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