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1.
I
ntrodução
\A.#3*(+# B!+*.6)%():,)!0.EC*+#6#,#=)0% B!+*=.060% DABCBF dos cursos de F
ormação Inicial de Educadores de Inf
â
ncia da Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx
), na sua concepção orig
inal, termina no ano lectiv
o de 2009/
2010.Um PIMI ref
ormulado serádesenv
olv
ido no 2ºciclo de f
ormação
(Bolonha) no f
uturo mestrado em Educação de Inf
â
ncia.
No simpósio auto-org
aniz
ado que apresentá
mos no 3
ºEncontro do CIED (24-26 de Nov
embro
de 2005) e que intitulá
mos: “
Pedag
og
ia de Proj
ecto como motor de inov
ação e de processos de participação democrá
tica: perspectiv
as de alunos de f
ormação inicial, de cooperantes e de f
ormadores”
, descrev
í
amos o seminá
rio de A.#3*(+# B!+*.6)%():,)!0.EC*+#6#,#=)0% B!+*=.060% DABCBF na perspectiv
a de uma
educadora cooperante (Maria Olí
v
ia Mendes), uma estudante a realiz
ar a prá
tica pedag
óg
ica (Catarina
Mendonça), dois f
ormadores de metodolog
ias (Nuno Melo e Joana de Castro) e uma superv
isora institucional (T
eresa Vasconcelos) a partir de umproj
ecto realiz
ado na prá
tica Pedag
óg
ica “
O proj
ecto da
Lua”, obj
ecto de posterior publicação (Vasconcelos et al., 20
0
9).Apresentaremos hoj
e umconj
unto de
interv
enções elaboradas em equipas de dois a trê
s prof
essores da ESELxref
erentes a proj
ectos realiz
ados nos j
ardins de inf
â
ncia cooperantes da prá
tica pedag
óg
ica ao long
o do ano lectiv
o de 20
0
8/
0
9e
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q
ue serão obj
ecto de publicação posterior (no prelo, DGIDC, 20
11). Pretendemos cruz
ar a v
isão inter/
multidisciplinar inerente ao trabalho de proj
ecto com crianças (Katz&Chard, 20
0
9) com os saberes
!" # $% &! &' ()*(+&!,-&!,./ " 01 &!23 1+,+4+5.-&6!" 4-1.7-&!8&!9" -&!, !(+01 :,+!1-4!(+3+! &1;+!
ex
pressas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997/
20
0
2). Apresentamos, pois,
2" # $% &!-!,<-&!+<!1"=&!3;+&6!&+>" !'"+? (1+&! &' ()*(+&!@< !0+&!(+0,<A 3!-!<3-!7.&;+!(")1.(-!
&+>" !(+3+!& !(+0&1"B.!-!1"-0&7 "&-4.,-, ! !-! &' (.*(.,-, !0+!(<"")(<4+C!.&1+!DC!2(+3+!& !(+0&1"B.!+!
(+0E (.3 01+6!FG+4,;+C!HIIJKL!M ( "N& N;+!, &-*+&!*0-.&! !.3'4.(-O% &!'-"-!-!&<' "7.&;+!,-!'"91.(-!
'"+*&&.+0-4!,+!HP!(.(4+!, !/+"3-O;+!FQ+4+0E-KC!8!4<A!,+!R (" 1+NS .!0P!JT!UHIIT!, !HH!, !V 7 " ."+L
2.
A Prática Pedagógica no Projecto de Formação I
nicial
A prá
tica pedag
óg
ica é uma dimensão f
undamental no processo de f
ormação de prof
essores e
,<(-,+" &!, !.0/W0(.-C!-!&<-!(+3'+0 01 !2-&&<3.,-3 01 !'"+*&&.+0-4.A-01 6!FV+"3+&.0E+C!HIIXK!L!
No entanto tem sido denunciado o f
acto de ela aparecer como “
componente marg
inal”relativ
amente
aos seus actores e aos seus f
ormadores (Campos, 20
0
1). Assumindo a importâ
ncia de uma f
ormação
23+0.1+".A-,-!' 4-!'"91.(-6!FY.3NY.3C!HIIXKC!" (+0E ( N& !-!'"91.(-!'"+*&&.+0-4!(+3+!<3!2'"+? (1+6!
(Roldão, 20
01) que prepara educadores como “
ag
entes do desenv
olv
imento humano”
, demonstrando,
na acção quotidiana “
dimensões técnicas, mas também artesanais, dimensões intelectuais e, também,
dimensões artí
sticas”(F
ormosinho, 20
0
1).
De f
acto, é no acto pedag
óg
ico que se f
aza “
conv
erg
ê
ncia dos v
á
rios saberes disciplinares (sendo)
a prá
tica ‘
o locus’do “
saber f
az
er em acção”(Perrenoud, 20
0
0
). Baseado no trabalho de Le Boterf
,
Z "" 0+<,!-*"3-!-!(+3' 1=0(.-!(+3+!2<3!&-> "!3+>.4.A-"!, !3-0 ."-!' "1.0 01 ! !0+!3+3 01+!
oportuno, numa situação de trabalho”(Perrenoud, 20
0
1).
3.Seminário I
nterdisciplinar/Metodologias I
ntegradas (
PI
MI
)
: Dois anos de experiência
[3! &1" .1-!-"1.(<4-O;+!(+3!-!,.0W3.(-!,-!Z"91.(-!Z ,-5B5.(-!,+!:41.3+!-0+!,-!4.( 0(.-1<"-! 3!
educação de inf
â
ncia, a Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx
) criou uma unidade disciplinar
(+3!(-"9(1 "!, !& 3.09".+C!@< !-01 ( , ! !-(+3'-0E-!-!'"91.(-!' ,-5B5.(-!*0-4!,+&!-4<0+&C!.01.1<4-,-!
A.#3*(+# B!+*.6)%():,)!0.EC*+#6#,#=)0% B!+*=.060% DABCBF. O obj
ectiv
o desta unidade disciplinar é mobiliz
ar
alunos, educadores cooperantes, tutores (superv
isores institucionais) e prof
essores das dif
erentes
á
reas disciplinares para a utiliz
ação de uma metodolog
ia de trabalho de proj
ecto com as crianças.
Subj
acente a este obj
ectiv
o, pretende-se contribuir para a f
ormação dos f
ormadores de dif
erentes
especialidades tais como Lí
ng
ua, Matemá
tica, Conhecimento do Mundo, Ex
pressões, Desenv
olv
imento
Pessoal e Social (conf
orme a f
ormulação usada nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Es(+4-"C!\][Z[C!X^^TK!'-"-!+!-'"+/<0,-3 01+!,-!" &' (1.7-!29" -!, !(+01 :,+6!-1"-7D&!, !<3!'"+? (1+!
integ
rador a realiz
ar com crianças, no contex
to da prá
tica pedag
óg
ica.
A coordenação da unidade disciplinar (q
ue integ
ra 8 a 10prof
essores) é assumida por um f
ormador cuj
a especialidade “
é ser g
eneralista”
, neste caso a coordenadora do presente trabalho, cuj
as
f
unções serão descritas numdos pontos seg
uintes. Numa primeira f
ase, f
ez
-se uma f
ormação intensiv
a
dos alunos na “
abordag
emde proj
ecto”emeducação de inf
â
ncia (Katz&Chard, 1997) e uma f
ormação
dos cooperantes para as taref
as de “
superv
isão”e, simultaneamente, para a utiliz
ação da “
abordag
em
, !'"+? (1+6!0+!& <!1"->-4E+!' ,-5B5.(+!F+*(.0-&!, !/+"3-O;+KL
Os obj
ectiv
os subj
acentes a este processo prendiam-se coma necessidade de re-pensar o estatuto
epistemológ
ico da prá
tica pedag
óg
ica na f
ormação inicial, integ
rando de facto esta componente no
'"+? (1+!, !/+"3-O;+L!]-09".+!-*"3-!!@< !2D!0+&!(+01 $1+&!, !1"->-4E+!@< !& !, & 07+47 !+! && 0(.-4!
,-!-'" 0,.A-5 3!'"+*&&.+0-46!F]-09".+C!HIIXKL!M 3+N0+&!+". 01-,+C!-.0,-C!'-"-! 0( 1-"!" -.&!'-"( ".-&!
com as instituições cooperantes de modo a integ
rar f
ormadores “
especialistas”na dinâ
mica g
lobaliz
ante da prá
tica, procurando a construção de um saber sobre boas práticas na condução da prática
pedagó
gica.
O SemináriodoPI
MInocontextoda F
ormaç
ãoI
nicial
Para que se entenda melhor a dinâ
mica do PIMI, seráimportante ref
erir q
ue este surg
e no 4ºano
da licenciatura, na sequê
ncia de uma série de ex
periê
ncias anteriores dos estudantes e q
ue passaremos
a enunciar (de acordo com a Portaria 10
23
/
20
0
0
, de 25de Outubro –Planos de Estudo da ESELx
).
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No primeiro ano de f
ormação, os estudantes f
req
uentam uma unidade curricular intitulada a
&!60mentos em Pedagogia na qual se procura desde o iní
cio orientar os j
ov
ens para a sua f
utura f
unção de
educador de inf
â
ncia ou prof
essor do 1ºciclo1. Nesta unidade disciplinar os estudantes, entre outras
activ
idades, estudamdif
erentes pedag
og
os a ní
v
el nacional e internacional e o seu papel na construção
, !,.0W3.(-&! ,<(-1.7-&!20+7-&6C!(+01"-'+0,+N& !8! &(+4-!1"-,.(.+0-4!0+!W3>.1+!,-! ,<(-O;+!, !.0f
â
ncia e do 1ºciclo. Num trabalho anterior (Vasconcelos, 20
0
2) f
oi descrita a dinâ
mica criada nessa
unidade disciplinar e alg
uns trabalhos tê
mv
indo a ser publicados em rev
istas de div
ulg
ação com base
nas pesquisas f
eitas pelos estudantes2. Jáno 1ºano os alunos f
az
em uma B!+*.5*!@"# L6&(0+)50 B, uma
unidade disciplinar com cará
cter de seminá
rio eng
lobando v
isitas de observ
ação a ag
rupamentos de
escolas ou outras instituições para a inf
â
ncia e 1ºciclo.
No 2ºano de f
ormação, os estudantes f
req
uentamuma unidade intitulada 9+*!6)/*!+# 4 ]dB!?Q!()0
com incidê
ncia no atendimento e educação das crianças do 0aos 3anos e a B!+*.5*!@"# L6&(0+)50 BB (4
& 3-0-&!, ! &195.+K!D!" -4.A-,-! 3!(+01 $1+!, !(" (E !+<!+<1"-&!3+,-4.,-, &!, !-1 0,.3 01+!8!X_
!
inf
â
ncia. F
requentam ainda uma unidade curricular intitulada \.=0!)P0@"# * >*%*!5#,5)/*!+# W&..)(&,0.
que incide sobre as componentes org
aniz
ativ
as, curriculares e interactiv
as das instituições para a educação pré-escolar (3-6 anos), bemcomo uma unidade curricular sobre >*%*!5#,5)/*!+# 60 N)!=&0=*/ e
outra de e*%+"# * A.#6&@"# 6* _*(&.%#% L6&(0+)5#%.
Log
o no iní
cio do 3ºano, os estudantes realiz
am a sua B!+*.5*!@"# L6&(0+)50 BBB (6 semanas de
&195.+K! 3!.0&1.1<.O% &!, ! ,<(-O;+!'"DN &(+4-"!F`
Na
!-0+&K!' "1 0( 01 &!8!" , !':>4.(-C!&+4.,9".-! C!
em casos restritos, do ensino particular e cooperativ
o. No 2ºsemestre, j
ádepois de realiz
ado um primeiro está
g
io em contexto de j
ardim de inf
â
ncia, é q
ue os alunos f
req
uentam as unidades curriculares
(+"" &'+0, 01 &!8&!23 1+,+4+5.-&!, ! 0&.0+6b
!c>+",-5 0&!]. 01)*(-&!,+!]+0E (.3 01+!,+!d<0,+e
!
S.1 "-1<"-!'-"-!-!f
0/W0(.-e
!c(1.7.,-, &! !d-1 ".-.&!, !d-1 391.(-!0+!?-",.3!, !.0/W0(.-e
![,<(-O;+!'-"-!+!
c3>. 01 e
!\*(.0-!, ![$'" &&% &!Fd:&.(-C![$'" &&;+!R"-391.(-C![$'" &&;+!Z49&1.(-! ![,<(-O;+!V)&.(-KL!
Ainda no 2ºsemestre f
requentam uma unidade disciplinar de 96/)!)%+.0@"# * e*%+"# L6&(0+)50 e outra
de W&..Z(&,# * C#6*,#% W&..)(&,0.*% */ L6&(0@"# 6* B!?Q!()0. As unidades disciplinares relacionadas com
a Psicolog
ia e a Sociolog
ia acompanham também os estudantes a partir do 1ºano, com maior ê
nf
ase
nos 2ºe 3ºanos.
No 4ºano, antes de iniciarem o L%+R=)# a
)!0, os estudantes f
req
uentam, no 1ºsemestre, alem do
seminá
rio do PIMI, uma unidade disciplinar de f*(*%%)606*% L6&(0+)50% L%:*()0)%, outra de B!+.#6&@"# 4
B!5*%+)=0@"# */ L6&(0@"# e podem f
req
uentar opções suplementares de g+)(0 * >*#!+#,#=)0 A.#'%%)#!0,
ou de 950,)0@"# */ L6&(0@"# 6* B!?Q!()0.
Éimportante salientar que esta org
aniz
ação do currí
culo de f
ormação é anterior ao Decreto-lei nº
43/
2007, de 22 de F
ev
ereiro, o qual v
em reduz
ir substancialmente a percentag
em de tempo atribuí
da
8!A.R+)(0 6* L!%)!# M&:*.5)%)#!060! !8&!,.&(.'4.0-&!" 4-(.+0-,-&!(+3!+! $ "()(.+! &' ()*(+!,-!,+(=0(.-!
na educação de inf
â
ncia.
Obj
ectiv
os doSemináriode PI
MI
No contexto anteriormente enunciado, q
uando se descrev
eu o PIMI e a sua incidê
ncia no proj
ecto
de f
ormação da ESELx,enumeraram-se alg
uns obj
ectiv
os de cará
cter g
eral:
- re-pensar o estatuto da Prá
tica Pedag
óg
ica na F
ormação Inicial e construir saberes sobre
$' ".=0(.-!, !'"91.(-&!(+3!&<( &&+e
N!5-"-01."!<3-!" -4!.01 5"-O;+!, &1-!,.3 0&;+!0+!'"+? (1+!, !/+"3-O;+e
- desenv
olv
er parcerias comescolas cooperantes, tornando-as parte essencial do proj
ecto
, !/+"3-O;+!.0.(.-4! !(+01)0<-!,-![Y[S$e
1

No 1ºano alg
umas disciplinas são f
eitas emcomumcomos coleg
as que optarampor seremdocentes do 1ºciclo:
Psicolog
ia, Interv
enção Educativ
a I, Sociolog
ia, F
undamentos em Pedag
og
ia, etc.
2!G+,".5< &C!cC!]L!M-7-" &C!f
L!d+"-.&! !ML!g-&(+0( 4+&!FHIIJKL!c0-!f
&-> 4!Z.0, 4-b
!h3-!' ,-5+5-!8! &(<1-!,+!& <!1 3'+L!
W06*.!#% 6* L6&(0@"# 6* B!?Q!()0G ^Tb
^NX`e
!Y.47-C![LC!f
L!i< ""-C!dL!j47-"+C!cL!R.-&C!kL!Z " ."-C!dL!Z " ."-! !ML!g-&(+0( 4+&!
(1995). Maria Montessori. W06*.!#% 6* L6&(0@"# 6* B!?Q!()0GKhb
JNXXe
!S+<" 0O+C!]LC!ZL!V "0-0, &C!ZL!V" ." C!YL!d-4 .1-!
eT
. Vasconcelos (1994). Maria Amá
lia Borg
es de Medeiros. W06*.!#% 6* L6&(0@"# 6* B!?Q!()0GKJb
!JNTe
!kL!G-3+&C!f
L!
Gonçalv
es, S. Lopes, A. Monteiro, P. Santos, C. F
ig
ueira, M. F
idalg
o, MJ Bicho, F
. Cardoso , L F
erreira e T
. Vasconcelos
(1991). Irene Lisboa. W06*.!#% 6* L6&(0@"# 6* B!?Q!()0G ]V:17-17.
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- re-pensar os papéis dos estudantes, orientadores cooperantes (educadores no terreno),
superv
isores institucionais e f
ormadores da ESE (prof
essores de metodologias).
\&!+>? (1.7+&! &' ()*(+&!'" 0, 3N& !(+3!-!'"+*&&.+0-4.A-O;+! &' ()*(-!,+&!! &1<,-01 &!'-"-!+!
ex
ercí
cio em educação de inf
â
ncia. Os obj
ectiv
os do “
prog
rama”do seminá
rio ref
erem:
-“
contribuir para a aquisição de bases para a elaboração de proj
ectos integ
rados na insti1<.O;+! ,<(-1.7-6e
!N!2 &1"<1<"-"C!0<3-!,.0W3.(-!.01 "-(1.7-C!+!'"+( &&+!'"91.(+!,+!, & 07+47.3 01+!,-!., 01.,-, !'"+*&&.+0-4C!' 4-!!7.7=0(.-!!'-"1.4E-,-! !" # (1.,-!, !'"+? (1+&!(<"".(<4-" &!(+01 $1<-4.A-,+&! !/<0,-3 01-,+&!0-!.0&1.1<.O;+!+0, !& !" -4.A-!-!'"91.(-!'"+*&&.+0-46e
!
N!2'"+3+7 "!+!,+3)0.+!, !(+3' 1=0(.-&!" 4-1.7-&!8!(+0( 'O;+C!+"5-0.A-O;+C!5 &1;+! !-7-4.-O;+!
,+!(+01 $1+! ,<(-1.7+! !, ! 4->+"-O;+!, !'"+'+&1-&!(<"".(<4-" &!&.50.*(-1.7-&!'-"-!+!5"<'+!, !
(".-0O-&6e
!N!2(+01".><."!'-"-!+!-'"+/<0,-3 01+! !, & 07+47.3 01+!, !'"+( &&+&!' ,-5B5.(+&!
e metodolog
ias activ
as e dif
erenciadas, nomeadamente introduz
indo a “
abordagem de projecto”
,
(+3+! 3 .+! '".7.4 5.-,+! , ! ,.0-3.A-"! 9" -&! , ! (+01 :,+! 0<3-! ' "&' (1.7-! 54+>-4.A-01 6e
! N!
2'"+3+7 "!-1.1<, &!D1.(-&! !(. 01)*(-&!0+!, (<"&+!,-!.01 "7 0O;+! ,<(-1.7-!,+! &1<,-01 6!F.0b
!
A.#=.0/0% JTTiET^Ke
Como princí
pios metodológ
icos de f
uncionamento é ainda importante salientar:
- a co-construção das activ
idades do seminá
rio de acordo com as dinâ
micas emerg
entes
na prática pedagó
gica!,+&!,./ " 01 &!?-",.0&!, !.0/W0(.-e
- a existê
ncia de uma coordenação q
ue procura, de f
orma dialóg
ica (F
reire, 1975
), q
ue
todos pudessemexpressar os seus pontos de v
ista, incluindo, nalg
uns casos, os educadores cooperantes, mesmo que nem sempre pudessem participar nas sessões dev
ido a impedimentos
relacionados com o seu trabalho nos j
ardins de inf
â
ncia.
Dinâmica doSemináriode PI
MI
A metá
f
ora da Construç
ãoaj
uda a entender o papel do Seminá
rio na sustentaç
ãoda prá
tica
pedag
óg
ica e, em consequê
ncia, em todo o currí
culo de f
ormação. Considera-se q
ue as f
undaç
ões
da construção se prendem com a imersão de alunos, cooperantes e f
ormadores numa aprendiz
ag
em
&+>" ! -!2->+",-5 3! , ! '"+? (1+6! Fl-1A! m!]E-",C! X^^Te
!g-&(+0( 4+&C! X^^n
K! 3! &-4-! , ! -(1.7.,-, &C!
com crianças dos 3aos 6 anos de idade. Este seminá
rio intensiv
o, parte integ
rante do PIMI, realiz
a& ! $-(1-3 01 !0-!& 3-0-!-01 ".+"!-+!.0)(.+!,+! &195.+!*0-4C! !'" 7=!-!'-"1.(.'-O;+!,+&! &1<,-01 &C!
tutores institucionais, cooperantes (sempre q
ue possí
v
el) e prof
essores das dif
erentes metodolog
ias
F& 3'" !@< !'+&&)7 4!+<C!' 4+!3 0+&!0-!& &&;+!*0-4!, !-'" & 01-O;+!,+!1"->-4E+!, & 07+47.,+!-+!
4+05+!,-!& 3-0-KL!\&! &1<,-01 &!7.&.+0-3!*43 &!Fj-* _*0.5)*kC)..#.C!l-1A!m!!k 43C!HIIa
K!4= 3! !
,.&(<1 3!" 4-1+&!, !'"+? (1+&!F[,o-",&C!i-0,.0.!m!V+"3-0C!X^^^e
!Q-">+&-!m!k+"0C!HIIn
Ke
!/-AN& !<3-!
+*(.0-!'"91.(-! 3!@< !+&!-4<0+&!'-&&-3!' 4+!'"+( &&+!, ! 4->+"-" 3!'"+? (1+&! 0@<-01+!-,<41+&C!
em pequeno g
rupo (Katz& Chard, 1997), apresentando-os e discutindo-os em g
rande g
rupo. Um
princí
pio de superv
isão f
undamental é de colocar andaimes, isto é, andaimar (Wood, Bruner &Ross,
X^Ta
e
!g-&(+0( 4+&C!X^^^K! 0@<-,"-0,+C!-'+.-0,+! !/+"0 ( 0,+!&<'+"1 !'"+5" &&.7+C!0<3-!+". 01-O;+!
baseada nos problemas encontrados no processo. Continuando a ex
plorar a metá
f
ora da construç
ão,
podemos diz
er q
ue consistê
ncia interna de todo este trabalho é mantida pelo !"#$"%&'(!b
!+!*+!, !
'"<3+!& "7 !'-"-!+". 01-"!-!(+0&1"<O;+C!5-"-01.0,+!-!*4+&+*-! !+&!'".0()'.+&!&<>?-( 01 &!-+!1"->-4E+!
de proj
ecto. Acoordenadora do seminá
rio assume a f
unção de manter este '# 6* :.&/#, trabalho q
ue
é descrito no ponto seg
uinte.
Após o 1ºmê
s ou mê
s e meio de permanê
ncia no está
g
io, a partir da caracteriz
ação da realidade
educativ
a e do contexto de prá
tica, os estudantes apresentam pré-proj
ectos, org
aniz
ados por centros
de está
g
io, seg
undo um g
uião prev
iamente distribuí
do. Esta seráuma primeira etapa da construção:
os pré-proj
ectos são apresentados em poster, numa sessão com a presença dos prof
essores da ESE e
,+&! ,<(-,+" &!(++' "-01 &L!\&!79".+&!5"<'+&!' , 3!(4-".*(-O% &C!,;+!&<5 &1% &! !-0-4.&-3!(".1.(-mente as propostas das equipas de está
g
io. Apartir daíos proj
ectos continuam a ser desenv
olv
idos
com as crianças nos contextos respectiv
os. Os prof
essores de “
metodolog
ias”
, em articulação com
os superv
isores institucionais, quais mestres de obras, v
isitam os centros de está
g
io de acordo com
-!,.0W3.(-! !(+01 :,+!,+&!,./ " 01 &!'"+? (1+&C!1"-A 0,+!-!&<-!expertise no sentido de proporcionar
recursos e de tornar os proj
ectos mais rig
orosos. Aparticipação g
uiada (Rog
of
f
, 1990
) e neg
ociada é
/<0,-3 01-4!'-"-! &1 !'"+( &&+!, !-'+.+! !, !-?<,-!0-!'+1 0(.-O;+!,+&!'"+? (1+&L!p+!*0-4!,-!'"91.(-!
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' ,-5B5.(-C!+!'"+? (1+C!0-!&<-!(+0(" 1.A-O;+!*0-4C!D!-'" & 01-,+!-+!5"-0, !5"<'+!F0+"3-43 01 ! 3!
:#k*. :#)!+) e suj
eito a uma “
arg
uição”por parte de prof
essores da ESE, educadores cooperantes e
coleg
as. Posteriormente cada g
rupo de está
g
io apresenta um relatório de disciplina apresentando e
av
aliando o/
s proj
ecto/
s desenv
olv
ido/
s com o g
rupo de crianças. Como tiv
e oportunidade de diz
er
noutro contexto (Vasconcelos, 20
08: 10
):
Esta metodolog
ia de trabalho toma o prof
essor como cidadão, motor do seu próprio desenv
olv
imento, capazde g
erir um currí
culo adeq
uado ao g
rupo de crianças de q
ue é responsá
v
el, e integ
rador
das q
uestões e dos problemas do mundo mais amplo. Integ
ra o prof
essor numa eq
uipe educativ
a,
env
olv
endo prof
essores de outros ní
v
eis educativ
os e f
av
orecendo, assim, uma transição harmoniosa
da criança entre ciclos. Essa metodolog
ia de trabalho toma ainda a criança como cidadã, autora do
seu desenv
olv
imento, ag
ente de pesquisa, suj
eito e criadora da sua própria ex
istê
ncia, capazde uma
v
iv
ê
ncia solidá
ria e responsá
v
el com os outros.
I
nterv
enientes e dif
erentes papéis
Acoordenação da unidade disciplinar (q
ue integ
ra 8 a 10prof
essores) é assumida por um f
ormador cuj
a especialidade “
é ser g
eneralista”
, neste caso a coordenadora do presente trabalho. Acoordenadora neg
oceia as interv
enções dos f
ormadores especialistas no â
mbito das respectiv
as metodologias,
g
arantindo o processo de aprof
undamento das v
á
rias disciplinas e procurando indicadores de “
coerê
ncia curricular”(o '# 6* :.&/#). Com claras responsabilidades atribuí
das, a responsá
v
el pela coordenação do seminá
rio, conhecedora da realidade curricular da educação pré-escolar bem como da
metodolog
ia de trabalho de proj
ecto comcrianças deste ní
v
el educativ
o, g
arante a g
estão do processo
!-!*, 4.,-, !8!3 1+,+4+5.-! &' ()*(-L
!!!!!!!\&!'-'D.&!,+&!,./ " 01 &!.01 "7 0. 01 &!&;+!" N, *0.,+&!, !3+,+!3<.1+!# $)7 4! 3!(+01"-'+&.O;+!
a um f
uncionamento tradicional, hierarquiz
ado: f
az
em-se v
isitas de apoio no terreno, sessões indiv
iduais de aconselhamento e orientação, proporcionam-se recursos, aj
uda-se a procurar materiais, indi(-N& !>.>4.+5"-*-C!3-01D3N& !+!(+01-(1+!'+"!(+"" .+! 4 (1"B0.(+L!]+0/+"3 !-&!,+3.0-01 &!(. 01)*(-&!
de um ou outro proj
ecto, o f
ormador especialista!F4.5-,+!-!<3-!23 1+,+4+5.-6! &' ()*(-K!-'+.-!, !
modo mais f
ocaliz
ado. O coordenador da disciplina apoia e coordena os f
ormadores, em simultâ
neo
com o seu trabalho de terreno, v
isitando centros da prá
tica e g
arantindo q
ue a dinâ
mica sej
a integ
radora. Nos seminários gerais!@< !" :0 3! &1<,-01 &! !/+"3-,+" &C!'"+(<"-N& !@< !1+,+&!1 0E-3! &'-O+!
, !.01 "7 0O;+! !, !(+3<0.(-O;+!0+!W3>.1+!,-!&<-! &' (.-4.,-, L!]+3+!" / " !k-> "3-&!F(.1-,+! 3!
Mez
irow, 1996, p. 170), o essencial na comunicação “
é cheg
ar a um acordo q
ue culmina na intersubj
ec1.7.,-, !,-!(+3'" 0&;+!" ()'"+(-C!,+!(+0E (.3 01+!'-"1.4E-,+C!,-!(+0*-0O-!3:1<-! !,+!-(+",+!, !
uns com os outros”(in Couceiro, 1998: 5
5
)
R.")-3+&C! 3!&)01 & C! !7+41-0,+!8!3 19/+"-!,-!(+0&1"<O;+C!@< !+!(++", 0-,+"!D!+!mestre de
obras ou o eng
enheiro! F 05 0E ."-C! 0+! 3 <! (-&+! &' ()*(+KC! ! @< ! 3-01D3! +! !" #$" %&'(! em
posição correcta de modo a:
N!5-"-01."!-!.01 5".,-, !,-!*4+&+*-!,-!->+",-5 3!, !'"+? (1+!Fl-1A!m!]E-",C!X^^TKe
- neg
ociar os dif
erentes contributos dos especialistas em“
metodolog
ias”emcada proj
ecto,
! 3!(-,-!4+(-4!, ! &195.+C!, !-(+",+!(+3!-&!" &' (1.7-&! &' (.-4.,-, &e
- superv
isionar a prá
tica de f
orma a q
ue, com o contributo do especialista em“
metodolog
ias”
, cada proj
ecto, liderado conj
untamente por estag
iá
rios e educadores cooperantes, con&.5-!<3!-'"+/<0,-3 01+!,.&(.'4.0-"C!(+3!(-"9(1 "!, !".5+"!(. 01)*(+!@< !3 " ( !+!1"->-4E+!
3!@<-4@< "!0)7 4! 19".+e
- emarticulação comos especialistas em“
metodolog
ias”propor sug
estões e nov
as abord-5 0&!8&!,.&(.'4.0-&!, !23 1+,+4+5.-&6!,+!(<"")(<4+!, !/+"3-O;+!.0.(.-4e
- procurar indicadores de coerê
ncia ou incoerê
ncia curricular (f
alar-se-ádestes indicadores na secção que introduzos primeiros dados de av
aliação).
De acordo com os tópicos dos proj
ectos e decorrente da necessidade de aprof
undamento de
9" -&!,.&(.'4.0-" &! &' ()*(-&!F3-1 391.(-C!(.=0(.-&C!3:&.(-C! 1(LKC!+&! &1<,-01 &!.01 "-5 3!(+3!+&! &pecialistas em“
metodolog
ias”e conv
idam-nos a observ
ar o desenv
olv
imento dos proj
ectos nas salas
, !-(1.7.,-, &L!]+3+!/+.!,.1+!-1"9&C!+&! &' (.-4.&1-&! 3!23 1+,+4+5.-&6!1"-A 3!+!& <!&-> "! &' ()*(+!
8&!&.1<-O% &!(+0(" 1-&L!\&!'-'D.&!,+&!,./ " 01 &!'-"1.(.'-01 &!q
! &1<,-01 &C!+". 01-,+" &!(++' "-01 &C!
&' (.-4.&1-&! 3!23 1+,+4+5.-&6!q!&;+!" N, *0.,+&! 3!(+01"-&1 !(+3!-!/+"3-!1"-,.(.+0-4!, !/<0(.+0--
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mento –disciplinas teóricas seg
uidas de implementação na prá
tica -. Os f
ormadores da ESELx
, emclaro
processo de auto e hetero-f
ormação apoiam os estudantes e educadores cooperantes, trabalhando
todos na z
ona de desenv
olv
imento próx
imo (Vy
g
otsk
y
, 1978) uns dos outros. Um“
bom proj
ecto”
, tal
(+3+!<3!2>+3!'"+( &&+!/+"3-1.7+6!D!-@< 4 !@< !(".-!,.*(<4,-, &! !(+0#.1+&!(+50.1.7+&!0;+!-' 0-&!
nas crianças mas, também, nos adultos.
Dados iniciais de av
aliaç
ão
No 2ºano de desenv
olv
imento do PIMI (20
0
6/
0
7) f
ez
-se uma av
aliação narrativ
a env
olv
endo estudantes, orientadores (educadores) cooperantes, tutores e prof
essores de metodolog
ias. Esta av
aliação
0-""-1.7-! "-!3<.1+!&.3'4 &C!1.0E-!(-"9(1 "!7+4<019".+! ! "-!-0B0.3-C!., 01.*(-0,+!-' 0-&!& !+!" &N
pondente era prof
essor, educador cooperante ou aluno. Responderam 11 estudantes (num univ
erso
de 25
, cerca de 44%), 8 prof
essores da ESELx(prof
essores de metodolog
ias) (num univ
erso de 12,
cerca de 66%) e 6 educadores cooperantes (num univ
erso de 25
, apenas 24%). O í
ndice de respostas
não f
oi muito alto, dado o f
acto de esta av
aliação se ter processado q
uando o está
g
io j
áestav
a termi0-,+! !0 3!1+,+&!+&!(++' "-01 &!& !& 01." 3!8!7+01-, !0+!<&+!, ! N3-.4L
\!@< !& !7 ".*(+<!, 3-.&!.01 " &&-01 C!/+.!+!/-(1+!, C!, '+.&!, !& !'"+( &&-" 3!+&!,-,+&! !, !
estes serem dev
olv
idos aos docentes da ESELx
, se ter f
eito um v
erdadeiro focus group, q
ue durou uma
tarde inteira, no qual se av
aliou o PIMI e se perspectiv
ou o ano seg
uinte de f
ormação.
Aav
aliação narrativ
a era muito simples, apenas inq
uiria:
]8>*%(.*50 6* ?#./0 %&()!+0 #% 0%:*(+#% :#%)+)5#% 6# !#%%# +.0;0,-# !# ABCBl
J8 >*%(.*50 6* ?#./0 %&()!+0 #% 0%:*(+#% !*=0+)5#% 6# !#%%# +.0;0,-# !# ABCB8
Passaremos em seg
uida a enumerar alg
uns resultados.
98 A#!+# 6* 5)%+0 6#% *%+&60!+*%m
a) Os estudantes consideraram como positiv
o:
N!-'" 0, "!-!/-A "!1"->-4E+!, !'"+? (1+! 3! @<.'-e
N!-'+.+!0+!(+01 $1+!, !&-4-!, !-(1.7.,-, &!F/+.!,-,-!5"-0, !=0/-& !-! &1 !'+01+Ke
!
L!!,.&'+0.>.4.,-, !,+&!'"+/ &&+" &!, !3 1+,+4+5.-&b
!'"+'+"(.+0-"-3!" (<"&+&e
N!!-"1.(<4-O;+!,+&!'"+/ &&+" &!, !3 1+,+4+5.-&! 01" !&.e
- o f
acto de dif
erentes disciplinas f
uncionarem em conj
unto, procurando-se uma con7 "5=0(.-! 01" !,./ " 01 &!&-> " &e
N!!+&!& 3.09".+&!'"+'+"(.+0-"-3!-'+.+!.0,.7.,<-4! !(+4 (1.7+e
!/+.!.3'+"1-01 !-!+'+"1<0.dade de discutir os proj
ectos.
b) No entanto, consideraram como neg
ativ
o:
N!/-41-!, !(+0& 0&+! 01" !!'"+/ &&+" &!, !3 1+,+4+5.-&e
N!/-41-!, !'" & 0O-!,+&! ,<(-,+" &!(++' "-01 &!0+&!& 3.09".+&e
- demasiados alunos por prof
essor.
São de salientar alg
uns pontos que, aparentemente contraditórios, f
ornecem inf
ormação importante: apesar de constatarem a existê
ncia de demasiados alunos por prof
essor, os primeiros salien1-"-3!-!,.&'+0.>.4.,-, !,+&!:41.3+&L!p+! 01-01+C!-' &-"!, !" (+0E ( " 3!<3! &/+"O+!, !-"1.(<4-O;+C!
consideram que ainda háf
alta de consenso entre os prof
essores de metodolog
ias. Este f
acto é indicativ
o de que os prof
essores da ESE precisam de trabalhar muito mais entre si para se articularem e
entenderem todos o que é trabalhar com crianças (ou com estudantes, ou entre si) na modalidade de
proj
ecto. Os estudantes salientam ainda a f
alta de participação reg
ular dos orientadores cooperantes
nos seminá
rios, f
acto q
ue v
em a ser corroborado pelos próprios, com conseq
uê
ncias neg
ativ
as para
a dinâ
mica. Os horá
rios dos seminá
rios dev
erão ser repensados em f
unção das disponibilidades dos
orientadores cooperantes e a instituição de f
ormação dev
eráencarar esta q
uestão como prioritá
ria.
c8A#!+# 6* 5)%+0 6#% *6&(06#.*% (##:*.0!+*%m
a) Os orientadores cooperantes consideraram como :#%)+)5#:
N!-!7.&.1-!,+&!'"+/ &&+" &!, !3 1+,+4+5.-&!8&!&-4-&!,+&!?-",.0&!, !.0/W0(.-e
N!-!.01 5"-O;+!,-&!,./ " 01 &!3 1+,+4+5.-&!-1"-7D&!, !1"->-4E+!, !'"+? (1+e
N!-'+.+!.0,.7.,<-4.A-,+!-+&! &1<,-01 &e
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- apoio atrav
és de recursos proporcionados.
b) No entanto, consideraram como neg
ativ
o:
N!/-41-!, !.0/+"3-O;+e
N!0 ( &&.,-, !, !<3-!3 4E+"!-"1.(<4-O;+!(+3!+!'"+? (1+!(<"".(<4-"!, !&-4-e
N!3-.&!7.&.1-&!,+&!'"+/ &&+" &!, !3 1+,+4+5.-&e
N!3-.+"!.3'-(1+!0-!/+"3-O;+!(+01)0<-!F("D,.1+&Ke
- os estudantes mostraram alg
um stress em incluí
rem todas!-&!,.&(.'4.0-&e
N!, &7-4+".A-O;+!,-!2-(1.7.,-, 6!@<+1.,.-0-e
!1<,+! 3!/<0O;+!,+!2'"+? (1+6L
Mais uma v
ezos pontos de v
ista dialécticos da av
aliação são os mais interessantes, mas j
ulg
amos
ser de sublinhar como os prof
essores de “
metodolog
ias”f
oram v
istos como um recurso importante
nas instituições da prá
tica, quando, em modalidades anteriores de está
g
io, eram v
istos como prof
essores de f
ora, “
que não percebiam o q
ue eram as dinâ
micas do pré-escolar”e q
ue q
ueriam“
aplicar
8!3+0+,+(=0(.-6!-&!1D(0.(-&! !'"+( &&+&!-, @<-,-&!-!(".-0O-&!3-.&!7 4E-&L!p+! 01-01+C!(+3!5"-0, !
-"5:(.-! +&! +". 01-,+" &! (++' "-01 &! (+0&1-1-3! ! -4 "1-3! '-"-! -45<3-&! /"-5.4.,-, &! , &1 ! 1"->-4E+!
(os f
ormadores também tê
m consciê
ncia disso) q
ue é o risco da v
isão monodisciplinar passar para
+! '"+? (1+C! (+3! 1+,-&! -&! ,.&(.'4.0-&!2.0(4<),-&! , ! 3+,+! /+"O-,+6C! -1"+' 4-0,+! -! *4+&+*-! ,+! @< ! D!
trabalho de proj
ecto que é pôr o aprof
undamento disciplinar ao serv
iço da pesq
uisa e da resolução
de problemas.
Outro problema colocado pelos orientadores cooperantes f
oi o f
acto de a ê
nf
ase nos “
proj
ectos”
que os estudantes tinham que desenv
olv
er com as crianças os poder af
astar daq
uilo q
ue é essencial
0+!@<+1.,.-0+!,+!?-",.3!, !.0/W0(.-b
!<3-!"+1.0-!2& (<".A-01 6C!-(1.7.,-, &!&.50.*(-1.7-&! !+!?+5+! !-!
ex
ploração liv
re como f
orma essencial de se v
iv
erem os anos pré-escolares.
A#!+# 6* 5)%+0 6#% :.#?*%%#.*% 6* /*+#6#,#=)0%m
a) Os prof
essores de metodolog
ias, o g
rupo q
ue, proporcionalmente, mais correspondeu
8!-7-4.-O;+C!(+0&., "+<!(+3+!'+&.1.7+b
N!(+0E (.3 01+!, !4+(-.&!, !'"91.(-! !(+0&(.=0(.-!,-!&<-!E 1 "+5 0 .,-, e
- aprender a f
az
er “
trabalho de proj
ecto”e tempo atribuí
do ao acompanhamento de pro? (1+&!0+&!?-",.0&!, !.0/W0(.-e
N!2("<A-3 01+!, !&-> " &6e
!.01 ",.&(.'4.0-".,-, e
N!(++' "-O;+! 01" !'"+/ &&+" &!, !3 1+,+4+5.-&e
N!' "&' (1.7-&!,./ " 0(.-,-&!, !-(+",+!(+3!,./ " 01 &!2& 0&.>.4.,-, &!,.&(.'4.0-" &6e
N!-'+.+!.0,.7.,<-4.A-,+!-+&! &1<,-01 &! !,.&'+0.>.4.A-O;+!, !" (<"&+&e
N!.01 "-(O;+! 01" !25 0 "-4.&1-&6! !2 &' (.-4.&1-&6e
- oportunidade de aprendiz
ag
em: “
aj
uda estarmos perto da realidade das salas de aula/
activ
idades para ummelhor aj
ustamento das disciplinas de metodolog
ia de q
ue somos responsá
v
eis”
.
Éde salientar que os prof
essores sublinharam alg
oq
ue pode ter aparecido nas anteriores f
ormulações como problemá
tico e que f
oi o f
acto de poderem ter perspectiv
as dif
erenciadas de acordo
com as respectiv
as “
sensibilidades disciplinares”
,f
acto q
ue corroboramos como muito positiv
oeq
ue
permite uma aprendiz
ag
em experiencial (Kolb 1989) e um processo emancipatório (Mez
irow, 1996) a
todos os participantes.
b) Os prof
essores de metodolog
ias consideraram como neg
ativ
o:
N!-.0,-!D!0 ( &&9".-!<3-!(4-".*(-O;+!, !(+3+!2/-A "!1"->-4E+!, !'"+? (1+6! !,-!.01 5"-O;+!
,+!1"->-4E+!, !'"+? (1+!0+!(+01 $1+!5 "-4!,-!'"91.(-e
N!-.0,-! $.&1 !/"-53 01-O;+!0-!0+&&-!.01 "7 0O;+e
-f
alta de articulação com os “
g
eneralistas”(nomeadamente os superv
isores institucionais,
+&!1<1+" &Ke
N!/"-5.4.,-, &!0+!1"->-4E+!, ! @<.'-e
N!0 ( &&9".-!<3-!3-.&!(4-"-!, *0.O;+!, !'-'D.&! !1-" /-&e
N!,.*(<4,-, !,+&! &1<,-01 &!, *0." 3! !0+3 -" 3!+!-'+.+!, !@< !'" (.&-3e
N!/-41-!, !1 3'+!F/+"1 !=0/-& !,-,-!-! &1-!@< &1;+Ke
N!0 ( &&.,-, !, !3-.&!1 3'+!'-"-!+>& "7-O;+!0+!1 "" 0+e
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N!0 ( &&.,-, !, !.07 &1."3+&!0-!(+3'+0 01 !, !.07 &1.5-O;+!,+!0+&&+!1"->-4E+e
N! $.&1 3!3<.1-&!,./ " 0O-&! 01" ! ,<(-,+" &!(++' "-01 &e
N!3-.+"!-'+.+!8!-7-4.-O;+! !8! 4->+"-O;+!,+!" 4-1B".+!*0-4L
Estes problemas analisados pelos prof
essores de metodolog
ias ref
orçam as av
aliações anteriores
!(+""+>+"-3N0-&b
!-.0,-!E9!3<.1+!1"->-4E+!, !-( "1+!-!/-A "! 01" !'"+/ &&+" &e
! $.&1 !/-41-!, !-"1.(<lação com os superv
isores institucionais e alg
uma resistê
ncia por parte deles em cederem terreno
, !.0#<=0(.-!-+&!(+4 5-&!, !3 1+,+4+5.-&L!M-3>D3!4<1-"-3!(+3!+!/-(1+"!1 3'+!@< !DC!0-!" -4.,-, C!
uma g
rande limitação, dado esta componente do seu serv
iço docente ser “
contabiliz
adada”de modo
desf
av
orá
v
el.
Como problemas e dinâ
micas emergentes parece-nos ser de assinalar, do ponto de v
ista da coordenadora do seminá
rio:
- alg
uma resistê
ncia por parte dos superv
isores institucionais (tutores) q
ue sentem o seu
campo de acção inv
adido pelos prof
essores de metodolog
ias e diminuí
do pela prog
ressiv
a
autonomiz
ação dos educadores cooperantes na orientação dos está
g
ios: são q
uestões corporativ
as que dev
erão ser analisadas conj
untamente para impedir q
ue se tornem bloq
ueadoras
,+!'"+( &&+e
- persistê
ncia de alg
uma f
rag
mentação disciplinar, ex
actamente porq
ue os f
ormadores es' (.-4.&1-&!.01 "7=3!0+&!?-",.0&!, !.0/W0(.-!0+!& <!W3>.1+!, ! &' (.-4.,-, e
!0+! 01-01+!D!, !
assinalar o aprof
undamento que eles traz
em aos proj
ectos v
iv
enciados pelas crianças, trabalhando claramente na P#!0 6* 6*%*!5#,5)/*!+# :.SO)/# dos estudantes, das crianças, dos
,<(-,+" &!(++' "-01 &! !,+&!'"+/ &&+" &!25 0 "-4.&1-&6e
!+!3 &3+!-(+01 ( !(+3!-!3:1<-!
2'"+7+(-O;+6! !'"+'+&1-&!, !20 5+(.-O;+6! 01" ! &' (.-4.&1-&! !5 0 "-4.&1-&e
N!0 ( &&.,-, !, !1"->-4E-"! 3!.0,.(-,+" &!, !-7-4.-O;+!3-.&!-'"+/<0,-,-e
N!0 ( &&.,-, !, ! 0(+01"-"!.0,.(-,+" &!,-@<.4+!@< !&.50.*(-!-!2 $( 4=0(.-6!, !<3!'"+? (1+L
4.
Considerações Finais
Acreditamos, com Perrenoud (200
1), q
ue “
é no acto pedag
óg
ico q
ue conv
erg
e todo o saber disciplinar, sendo que a prá
tica é o locus!,+!&-> "!/-A "! 3!-(O;+6L!Z+, 3+&!-*"3-"!@< C!-' &-"!,-&!4.3.tações j
áenunciadas, este processo do PIMI contribui para tornar, de f
acto, a Prá
tica Pedag
óg
ica como
elemento central no processo f
ormativ
o, mobiliz
ando os dif
erentes saberes disciplinares.
Gostarí
amos ainda de salientar q
ue o PIMI usa a articulação curricular como proposta pedag
óg
ica
C!1-3>D3!(+3+!3 1+,+4+5.-!, !1"->-4E+! 01" !'"+*&&.+0-.&!, !,./ " 01 &!0)7 .&! ,<(-1.7+&!F[Y[e
! &colas cooperantes), utiliz
ando a metodolog
ia de trabalho de proj
ecto como ref
erencial comum, numa
perspectiv
a relacional, tomando os prof
essores como intelectuais do currí
culo. Numtrabalho de 20
0
4,
Roldão perg
unta: W#/# %* W#!%+.S) # W#!-*()/*!+#n
C!-*"3-0,+!@< !& !1"-1-!, !<3-!@< &1;+! '.&1 3+4B5.(-L![!(+01.0<-C!-*"3-0,+!@< !+!(+0E (.3 01+!& !(+0&1"B.!-!'-"1."!, !->+",-5 0&!-#,Z%+)(0%e
!@< !
a !*(*%%)606* 0!0,Z+)(0! 3 "5 !8!3 ,.,-!@< !+!5"-<!, !@< &1.+0-3 01+! !-!(-'-(.,-, !, ! 0(+01"-"!
" &'+&1-&!7-.!(" &( 0,+e
!@< !-&!,.&(.'4.0-&!& !, & 07+47 3!0+.05$% 6* :.#(*%%#% 0!0,Z+)(#% *%:*()0,)P06#%e
!
C!*0-43 01 C!@< !-&!0+7-&!,.&(.'4.0-&!@< !7;+! 3 "5.0,+!0;+!&;+!3-.&!,+!@< !!#50% ,*!+*% 6* 0!R,)%*8
Ainda seg
undo Roldão (ibidem.), o olhar inicial q
ue era sincré
tico é completado pelo nov
o olhar q
ue é
-#,Z%+)(#.
Roldão (ibidem.) conclui que, numa perspectiv
a de :.#=.*%%"# (&..)(&,0. 5*.+)(0,, em todos os ní
v
eis,
e desde o iní
cio, se dev
e associar a dimensão de análise com a dimensão de integração, prog
redindo as
articulações e modos de elaboração e ex
pressão q
ue se v
ão %#'%+)(0!6# * (#/:,*O)'(0!6#b
!-!&+*&1.(-O;+!
má
xima ating
e-se na )!5*%+)=0@"# 6* :#!+0 q
ue é f
eita em eq
uipas inter-multi-disciplinares (Roldão 20
0
4:
61-71).
\<&-3+&!-*"3-"!@< C!0 &1 !'"+( &&+!, !-<1+N/+"3-O;+!, !'"+/ &&+" &!,+! 0&.0+!&<' ".+"! 3!
&1" .1-!-"1.(<4-O;+!(+3!-!'"91.(-!'"+*&&.+0-4!&<' "7.&.+0-,-C! &1-3+&!-!(".-"!<3-!" -4!comunidade de
:*%<&)%0 *6&(0()#!0, (Cassidyet al., 20
0
7) e a desenv
olv
er um nov
o conhecimento sobre a prá
tica, a@<.4+!@< !p.(+4 &(<!FHIIIK!-*"3-!(+3+!transdisciplinaridade: um“
nov
o saber”q
ue transcende a “
soma
dos v
á
rios saberes”disciplinares.
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