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Resumen 
Esta comunicación busca obtener, a la vista de respuestas diversas y muchas veces 
dicotómicas proporcionadas por gestión de cursos, un fondo común que permita llegar 
a una concepción operacional de la interdisciplinariedad para proponer acciones y 
cambios pedagógicos comprometidas con la mejora de la educación superior. 
 
Resumo 
Esta comunicação busca, a partir das variadas e frequentemente dicotômicas respostas 
fornecidas por gestores de cursos, um fundo comum que possibilite chegar a uma 
concepção operacional de interdisciplinaridade para proposição de ações e 
transformações pedagógicas comprometidas com a melhoria da Educação Superior. 
 

Introducción 
Trata esta comunicação de um projeto de pesquisa, em andamento, destinado à 

identificação de concepções, atitudes e práticas docentes acerca da 

interdisciplinaridade e, como escopo final, a elaboração de subsídios para implantação 

e desenvolvimento de programas de natureza interdisciplinar, no contexto de ensino 

superior. O projeto tem como motivação outra pesquisa, já concluída, na qual 

coletamos dados com professores de duas instituições universitárias no Estado de São 

Paulo. Os resultados dos questionários ressaltaram, entre outros aspectos, a dicotomia 

discurso/prática, quanto à interdisciplinaridade, no exercício da docência. Desse modo, 

a conclusão, por um lado, evidenciou uma contradição, no plano das atitudes 

docentes, caracterizada pela exteriorização de um discurso que enaltece e cultua a 

interdisciplinaridade (como forma de abordagem da realidade e como necessidade nas 

lides do ensino); e, por outro lado, as raras e quase inexistentes ações que promovam 

a interdisciplinaridade na prática da docência no Ensino Superior. 

Em razão disso, surgiu a motivação para investigar coordenadores de curso / 

departamento com o objetivo de esclarecer os pontos que apoiam e os que dificultam 

a compatibilidade entre o discurso (sempre favorável e enaltecedor) e a prática (rara 

ou ausente) da interdisciplinaridade nas atividades do ensino superior. O presente 

relato refere-se aos dados obtidos no andamento desta nova pesquisa. Para 

interpretar o problema da dicotomia discurso / prática que se verificou – e ainda se 
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verifica – na atual pesquisa, além dos marcos da teoria dos sistemas complexos, 

usados na pesquisa anterior, buscamos, na teoria cognitiva da linguagem, uma 

compreensão do processamento do discurso. 

 

Quadro teórico 
No intuito de situar a linguística cognitiva na tradição funcionalista contemporânea, 

Castilho (2002) conceitua “cognição” como um termo que abriga sentidos tais como 

percepção, pensamento, memória e resolução de problemas.  Enfim, chega mesmo a 

admitir que uma definição para “cognição” poderia ser: a percepção do mundo real ou 

imaginário. Não por mero acaso, a linguística cognitiva não é propriamente uma teoria 

única da linguagem, como assinala Silva (1997); mas, antes, é um conjunto de 

perspectivas e de análises teóricas metodologicamente compatíveis. Logo, a linguística 

cognitiva constitui, no entendimento desse autor português, um paradigma científico 

no sentido de Thomas Kuhn. Esse é, afinal, o cenário das várias teorias cognitivas, cujo 

pressuposto central e comum, é o de que a mente humana é um processador de 

comunicação que recebe, armazena, recupera, transforma e transmite informação.  

Defende van Dijk (2013, p. 160) que, “adicionalmente à representação mental do 

texto, os usuários da língua constroem um modelo da situação (MS) sobre a qual o 

discurso versa”. Assim se considerando, os discursos são, pois, coerentes apenas com 

relação a tal modelo recuperado na memória. Uma, por assim dizer, vantagem dessa 

interpretação de discurso, baseada em modelos, está em revelar que a produção 

linguística coerente pode ser subjetiva e, portanto, variável. O autor sugere que os 

usuários da língua, ao lerem um texto, constroem uma representação desse texto e, ao 

mesmo tempo, tentam “imaginar” do que trata o texto, por exemplo, as coisas, as 

pessoas, atos, eventos a que o texto se refere. Um modelo de situação é, portanto, 

uma noção cognitiva capaz de dar conta desse tipo de “imaginação” em que se 

empenham os usuários da língua quando compreendem ou produzem discursos. De 

acordo com Koch (2006), um princípio básico da ciência cognitiva reside no fato de o 

homem representar mentalmente o mundo que o cerca de uma maneira específica, 

ressalvando, contudo, que o conhecimento não consiste apenas em uma coleção 

estática de conteúdos de experiência, mas também em habilidades para operar sobre 

tais conhecimentos e utilizá-los na interação social.  

A busca por recuperar modelos de situações pode permitir a instanciação de frames ou 

scripts sociais. A esse respeito, Ferrari (2011, p. 50) afirma que “o termo frame designa 

um sistema estruturado de conhecimento na memória de longo prazo e organizado a 

partir da esquematização da experiência”.  Conclui, lembrando Charles Fillmore, que o 

significado das palavras estaria, em última análise, subordinado a frames. 

Encontramos, em Abreu (2010), uma explicação bastante elucidativa para a noção de 

frame e, ligada a ela, scripts. O autor comenta que, quando falamos de Natal, 

associamos a essa palavra diversas ideias como, por exemplo, o nascimento de Cristo – 

sentido prototípico – e, a partir daí, podemos pensar também em presépios, papai-

noel, presentes, árvore de natal etc. O conjunto de tudo isso constitui um frame ou o 

domínio semântico vinculado a uma palavra, formado tanto por elementos 

prototípicos, uma espécie de “núcleo duro”, como também por outros vinculados à 
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imaginação. Conclui, lembrando Kövecses, que os frames são construtos da nossa 

imaginação. São, em resumo, dispositivos imaginativos da mente. Adverte, contudo, 

que os frames são também alimentados por aspectos culturais e podem, por 

conseguinte, sofrer mudanças históricas. A par da noção de frame, descreve: 

“Podemos ter também uma ordenação cronológica dos elementos de um frame, em 

termos culturais, uma espécie de roteiro que recebe o nome de script” (Abreu, 2010, 

p. 40). 

Neste ponto de reflexões, assumimos que o conhecimento culturalmente armazenado 

na memória exerce papel decisivo na construção dos discursos. E, mais: é esse 

conhecimento que nos permite entender o porquê de uma interpretação da noção de 

interdisciplinaridade envolver sempre mais informações do que aquela diretamente 

codificada nessa unidade lexical. Realmente essas noções, postas como estão, 

permitem-nos aventar a hipótese de que os sujeitos desta investigação responderam 

aos questionários de modo a recuperar na memória o registro episódico de 

experiências pessoais e outras no âmbito de sua imaginação. A elaboração de 

respostas acerca da interdisciplinaridade provavelmente terá sido baseada na 

observação ou participação em eventos, bem como em leituras na área da educação. 

 

Metodologia 
Por ora, os dados estão sendo coletados através dos questionários elaborados a partir 

de um recorte de respostas para uma pesquisa, também da nossa autoria, já 

encerrada. A justificativa para esmiuçar esse gancho está no fato de várias respostas 

de professores referirem-se, de alguma forma, à gestão universitária, especialmente 

aos que se incluem na gestão de cursos. Ademais, pretendemos trazer para suporte 

das reflexões a nossa experiência como coordenadores de curso há quase uma década. 

A bem da verdade, restou oportuno transformar alguns aspectos mencionados por 

docentes em respostas escritas, em itens do roteiro de entrevista semiestruturada 

com coordenadores de departamento ou de cursos de graduação. Com base nos 

resultados obtidos, espera-se consubstanciar uma compreensão mais abrangente do 

pensamento e proposições desses gestores, como forma de balizar a elaboração de 

propostas de atividades interdisciplinares, compatíveis com as realidades das 

instituições, mas que, ao mesmo tempo, representem inovações capazes de contribuir 

para que docentes e gestores possam vencer a postura reducionista e simplificadora 

do conhecimento, até agora com forte presença nas práticas do Ensino Superior. 

 

Resultados 
Conforme se pode facilmente depreender, os dados da pesquisa, embora relevantes, 

são de natureza bastante provisória, e a exiguidade deste espaço nos obriga a não 

apresentar as tabelas em andamento. Em linhas gerais, a análise dos questionários 

respondidos, até o momento, por gestores, confirma a nossa hipótese de uma 

compreensão da interdisciplinaridade ativada na memória de leituras ou audiência de 

propostas de ação escolar em contraposição com a conduta pedagógica efetiva.    

É possível, ainda mais, pressupor que os respondentes tenham construído modelos por 

ocasião de leituras de documentos oficiais e de parametrização do ensino, em que a 
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interdisciplinaridade é uma orientação constante. Dessa forma, sustentamos que, ao 

responder os questionários, os docentes ativaram em seu domínio cognitivo os frames 

– advindos de leituras de textos no âmbito educacional, associados à palavra 

interdisciplinaridade. Embora se considere a polissemia do termo interdisciplinaridade 

que tem sido salientada pelos estudiosos, defendemos que os docentes acionaram o 

frame ou a “célula cognitiva” da interdisciplinaridade, compondo as suas respostas 

com algumas expressões, segundo seus escritos, que não se coadunam com a prática, 

tais como: (i) interação entre diferentes “matérias” do conhecimento; (ii) superação do 

conhecimento fragmentado; (iii) relações dialéticas entre os campos disciplinares.  

De posse de dados parciais que, por ora estão sendo tabulados e recebendo 

tratamento estatístico, acredita-se que serão muito úteis à análise com base nos 

linguistas referidos neste texto. Serão úteis, igualmente, à proposta de observar as 

interfaces e implicações do paradoxo entre as perspectivas traçadas nas Diretrizes 

Curriculares e em outros documentos oficiais – unânimes na proposição da 

interdisciplinaridade – e a práxis universitária – ainda calcada, em muito, na 

disciplinaridade estanque, tanto na produção quanto na transmissão do conhecimento 

– no intrincado conjunto de elementos e relações do sistema de ensino superior no 

país. 

 

Conclusões e perspectivas 
Concluindo, as propostas de ação escolar, via de regra, não bastam, não nos 

parecendo descabido, pois, defender que a questão da interdisciplinaridade deve ser 

contemplada nos programas de formação docente, objetivo precípuo desta pesquisa. 

Para complementar: a par do nosso trabalho de reinterpretar informações e procurar 

uma base comum para a compreensão da interdisciplinaridade, a contradição discurso 

/ prática insiste em figurar nas respostas dos gestores de curso. A continuar assim, a 

amostragem desta pesquisa já acena que ainda haverá muito que se propor no campo 

futuro de formação para o magistério. 
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