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TRAJETÓRIA INTERDISCIPLINAR FORMATIVA E PROFISSIONAL NA
SOCIEDADE DO CONHECIMENTO
Andrea Valéria Steili
Tem-se tornado axiomática a compreensão da sociedade contemporânea como a sociedade do
conhecimento (BELL, 1973; CASTELLS, 1996). As características mais apontadas desta são a
crescente importância do conhecimento como fator de produção (STARBUCK, 1992; ALVESSON,
2004); da ciência, da tecnologia e da inovação no mundo globalizado (VALIMAA; HOFFMAN,
2008) e da criação, comercialização e consumo de produtos baseados em conhecimento
(HEBELER; VAN DOREN, 1997). Esse cenário tem sido alvo de análises em diversas áreas do
conhecimento com focos de pesquisa e perspectivas nem sempre convergentes. Apesar disso, há
pelo menos um consenso em curso: as implicações da sociedade do conhecimento para as
instituições de ensino superior (VALIMAA; HOFFMAN, 2008), para a organização do trabalho,
para a noção de carreira (ARTHUR, 2008), para a economia e para as pessoas (CASEY, 2004) são
muito significativas.
Das características da sociedade do conhecimento citadas, as que mais têm impactado o papel das
instituições de ensino superior (doravante denominadas IES) são: a) a crescente importância do
conhecimento, da pesquisa e da inovação (VALIMAA; HOFFMAN, 2008) e b) as novas perspectivas acerca
da definição de carreira profissional (ARTHUR, 2008). A intensificação dessas características,
especialmente na última década, ocorreu de forma paralela ao estabelecimento de políticas institucionais e de
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práticas de ensino, pesquisa e extensão interdisciplinares em muitas IES (SA, 2008; BUANES; JENTOFT,
2009).
Já com relação à compreensão das carreiras e das trajetórias profissionais, a sociedade do conhecimento tem
sido responsável por alterações nas formas organizacionais clássicas e na organização do trabalho (LEWIN;
STEPHENS, 1993), as quais, por sua vez, têm provocado mudanças nas trajetórias profissionais ao redor do
mundo (ARTHUR, 2008; DONNELY, 2009; SMITH-RUIG, 2008; BRISCOE; HALL; DEMUTH, 2006).
Definir carreira não é tarefa trivial, uma vez que a sua compreensão muda quando o termo transcende os
limites de uma disciplina. A despeito das diferenças de foco das disciplinas que se dedicam à sua
compreensão, é possível identificar um pressuposto comum às visões tradicionais de carreira (PARKER;
KHAPOVA; ARTHUR, 2009). Ele diz respeito à noção de carreira como uma sequência relativamente
previsível (BIRD, 1994) de experiências profissionais e de posições de uma pessoa no tempo (ARTHUR et
al., 1989), tipicamente em uma única organização, onde são percorridos diferentes níveis hierárquicos
(SMITH-RUIG, 2008). Em outras palavras, o conceito de carreira é linear e definido em termos da relação
da pessoa com uma entidade empregadora (SULLIVAN; BARUCH, 2009). Nessa perspectiva, as carreiras
se configuram em elementos que compõem as organizações, sendo, portanto, planejadas e implementadas
por estas (INKSON, 2006).
Neste capítulo desloca-se o foco da carreira per se, conforme classicamente definida, e utiliza-se a metáfora
da trajetória. A trajetória interdisciplinar é aqui compreendida como o conjunto de experiências singulares de
um indivíduo relacionadas à sua formação acadêmica interdisciplinar (dimensão formativa) e/ou às suas
experiências profissionais com características interdisciplinares (dimensão profissional).

Utiliza-se a

metáfora da trajetória por duas razões principais: a) porque a noção de trajetória pressupõe um indivíduo
autônomo e responsável pelo delineamento de sua própria carreira e empregabilidade (SULLIVAN;
BARUCH, 2009) e b) porque agrega a dimensão da formação acadêmica, ausente nas conceitualizações
clássicas de carreira (PARKER; KHAPOVA; ARTHUR, 2009).
Enquanto é crescente o número de estudos que analisam as características da sociedade do conhecimento e
os seus impactos nas instituições de ensino superior (VALIMAA; HOFFMAN, 2008, UNESCO, 2005), nas
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formas de se fazer ciência e nos clamores específicos à interdisciplinaridade (JACOBS; FRICKEL, 2009), o
caminho trilhado e os principais benefícios e desafios enfrentados por profissionais que possuem uma
trajetória interdisciplinar permanecem pouco compreendidos e teorizados.
Neste capítulo busca-se compreender essa trajetória interdisciplinar a partir da agregação da perspectiva do
conhecimento (BIRD, 1994) e analisar os benefícios e os desafios de uma trajetória interdisciplinar. Para se
alcançar esses objetivos, será analisado como a sociedade do conhecimento tem impactado as IES e as
trajetórias profissionais; caracterizar-se-á a trajetória interdisciplinar como criadora de conhecimento e de
competência, bem como os desafios desta trajetória interdisciplinar serão discutidos.

Implicações da Sociedade do Conhecimento para as Instituições de Ensino
Superior – a interdisciplinaridade
Os problemas reais da sociedade não vêm em blocos disciplinares
(MUSACCHIO et al., 2005, p. 329)
A sociedade do conhecimento é um construto multidimensional que, desde a sua concepção inicial na década
de sessenta do século passado, procura trazer um entendimento acerca da natureza da mudança nas
sociedades contemporâneas (STEHR, 1994). A expressão “sociedade do conhecimento” tem sido utilizada
tanto como um descritor de um fenômeno social quanto como um recurso intelectual. Conforme Valimaa e
Hoffman (2008, p. 269) destacam:
[...] como um recurso intelectual, a sociedade do conhecimento tem o objetivo de
descrever uma situação nova, na qual o conhecimento e a produção de informação
e de conhecimento são características definidoras das relações dentro e entre as
sociedades, organizações, produção industrial e vidas humanas. Além disso, a
teoria social da sociedade do conhecimento procura explicar o papel fundamental
que o conhecimento exerce na economia, na cultura e na política das sociedades
modernas. Além de ser uma teoria social, a sociedade do conhecimento é um
conceito que tem sido utilizado amplamente em diferentes domínios da sociedade,
incluindo a economia, política, mídia popular e cultura, e pesquisa científica.
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Como fenômeno social ou recurso intelectual, a compreensão atual é a de que as características da sociedade
do conhecimento estão mudando o papel das IES em todo o mundo (VALIMAA; HOFFMAN, 2008). Tem
sido pontuado que as IES “estão destinadas a desempenhar um papel fundamental nas sociedades do
conhecimento”, realizado por meio de “mudanças radicais nos padrões tradicionais de produção, difusão e
aplicação do conhecimento” (UNESCO, 2005, p. 87). Um exemplo dessas mudanças em curso é o
reconhecimento do poder e das possibilidades da interdisciplinaridade. A partir desta constatação, muitos
dirigentes de IES e cientistas têm se organizado a fim de criar condições para a integração e a síntese do
conhecimento que transcende as fronteiras disciplinares (HACKETT; RHOTEN, 2009). Em diversos casos, a
interdisciplinaridade é estabelecida como uma meta ou uma estratégia institucional (SA, 2008).
Buanes e Jentoft (2009) sintetizam bem os efeitos do enraizamento disciplinar, os quais se tornaram um dos
principais motivadores da interdisciplinaridade.
Como Amitai Etzioni argumenta, as disciplinas funcionam como ‘comunidades de
suposições’. Membros dessas comunidades podem [...] não estar conscientes de
suas crenças (ontológicas) que originaram suas suposições (epistemológicas). Em
um ponto no tempo na vida de uma disciplina, axiomas podem ser transformados
em verdades, como “realidades objetivas” e não construções sociais, e, portanto,
nunca serem desafiadas. [...] O que no início era uma perspectiva analítica, uma
forma de ver, se transforma em uma questão ontológica – uma declaração de como
as coisas são na realidade. A imagem de uma coisa foi substituída pela coisa em si,
e, então, o discurso na disciplina e entre as disciplinas, morre” (BUANES;
JENTOFT, 2009, p. 451).

Diferentemente da visão de mundo disciplinar, a lógica principal da interdisciplinaridade baseia-se no
pressuposto de que tanto a pesquisa básica quanto a aplicada poderiam integrar o conhecimento disciplinar
historicamente fragmentado e resolver problemas complexos da sociedade que disciplinas isoladas não
conseguem (JACOBS; FRIECKEL, 2009; CARUSO; RHOTEN, 2001). Compreendida como integração de
conhecimento, a “interdisciplinaridade não é o oposto da especialização. A pesquisa pode ser especializada
(por exemplo, focada em um tópico pontual) tanto em um framework disciplinar quanto em um framework
que agrega conhecimento de várias disciplinas” (RAFOLS; MEYER, no prelo, citados em PORTER;
RAFOLS, 2009, p. 720). Exemplos clássicos de problemas societais “interdisciplinares” incluem o
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aquecimento global, a gestão de recursos naturais e a mitigação da pobreza (BUANES; JENTOFT, 2009),
entre outros exemplos.
[...] um posicionamento comum da pesquisa interdisciplinar é o de que ela busca a
resolução de ‘problemas reais’ da sociedade [...]. Interdisciplinaridade é
confirmada como um meio de transformar a ciência do campo do geral e abstrato
para a completa complexidade e especificidade da realidade concreta, e é,
portanto, imputada com o propósito de resolver problemas reais socialmente
relevantes cujas soluções estão além do escopo de uma única disciplina ou área de
prática de pesquisa (HACKETT; RHOTEN, 2009, p. 411).

Na realidade brasileira, o estabelecimento da Área Multidisciplinar pela CAPES em 1999, renomeada Área
Interdisciplinar1 em 2008 (CAPES, 2009), representa a formalização de uma instância de reconhecimento da
compreensão da ciência que se organiza em função da natureza do problema e não de raízes disciplinares
históricas. Representa, também, a busca por uma visão de ciência que clama pela consciência da existência e
por um maior diálogo entre as suposições ontológicas (natureza da realidade) e epistemológicas (natureza da
relação entre o pesquisador e o que está sendo pesquisado) de seus pesquisadores (VAN MAANEN;
SORENSEN, MITCHELL, 2007).

O aumento do credenciamento de programas de pós-graduação

interdisciplinares responde a um número crescente de proposições e apresenta-se como a área de maior
crescimento na CAPES, representando uma demanda reprimida por este tipo de enfoque (CAPES, 2009).
A literatura sobre interdisciplinaridade é ampla e diversa, com registros de pesquisa em pedagogia
interdisciplinar, em práticas de conhecimento interdisciplinar, em epistemologias interdisciplinares e em
construção formal de teorias. Discussões sobre aspectos históricos, políticos e econômicos também podem
ser observadas, conforme identificam Jacobs e Frickel (2009). Esses mesmos autores, analisando a realidade
norte americana, indicam que o movimento em direção à pesquisa interdisciplinar parece estar muito
1

De acordo com o Documento de Área Interdisciplinar de 2009 (CAPES, 2009, p. 6), “entende-se por

interdisciplinaridade a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que
contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos
conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação
básica sólida e integradora”.
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centralizado nos presidentes de universidades e faculdades, mas que o valor da interdisciplinaridade também
possui ampla aceitação entre os professores. Eles relatam os resultados de um survey nacional com 1353
professores de colleges e universidades, que identificou que 70% dos professores concordaram (fortemente
ou em certo grau) com a frase: “o conhecimento interdisciplinar é melhor do que o conhecimento obtido por
uma única disciplina” (JACOBS; FRIECKEL, 2009, p. 46). Essa percepção foi similar em professores das
áreas de ciências humanas, sociais e naturais. A maioria dos professores concordou com essa visão, apenas
os engenheiros mecânicos e os economistas discordaram.
Além do registro dessa percepção positiva com relação ao conhecimento interdisciplinar, observa-se uma
tendência crescente de mudança de um domínio disciplinar para outro durante o curso da trajetória
profissional de acadêmicos (BECHER; TROWLER, citados em BREW, 2008). Em um estudo sobre a
percepção da interdisciplinaridade de professores que atuam de forma interdisciplinar, Vicenti (2005)
identificou que a atuação interdisciplinar foi uma escolha consciente, motivadora e instrutiva. Apesar desses
apontamentos, estudos relacionados ao significado da trajetória interdisciplinar são escassos, conforme
destaca Vicenti (2005, p. 82): “embora definições de interdisciplinaridade ajudam, elas não provêem uma
compreensão do que seja a realização do trabalho interdisciplinar [...]. Muito ainda precisa ser aprendido
sobre as experiências vividas de profissionais com atuação interdisciplinar”.
Ao mesmo tempo em que a sociedade do conhecimento tem impulsionado mudanças em parte do
pensamento científico, como discutido nesta sessão, ela tem gerado pressões e alterado a forma das
organizações, assim como provocado mudanças nas noções clássicas de carreira.

Implicações da Sociedade do Conhecimento para a noção clássica de carreira - a
trajetória interdisciplinar
Na área de estudos organizacionais há um grande volume de pesquisas que documentam as alterações nas
formas organizacionais clássicas e na organização do trabalho, especialmente nas últimas duas décadas
(LEWIN; STEPHENS, 1993; JERMIER; CLEGG, 1994; PALMER; BENVENISTE; DUNFORD, 2007).
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Um dos exemplos de mudança pode ser observado nas organizações intensivas em conhecimento. Nestas o
conhecimento é o principal insumo de produção (STARBUCK, 1992) e se observa um alto grau de
autonomia dos funcionários, o uso de formas adaptáveis (ad hoc), o uso extensivo de comunicação para a
coordenação e para a resolução de problemas, as relações mais diretas e intensivas dos funcionários com os
clientes, a assimetria de informação e poder, e a avaliação subjetiva e incerta da qualidade do trabalho
(ALVESSON, 2004).
Essas alterações têm provocado mudanças nas carreiras e nas trajetórias profissionais ao redor do mundo
(ARTHUR, 2008; SMITH-RUIG, 2008; BRISCOE; HALL; DEMUTH, 2006). A natureza e a noção de
carreira tradicional
estava baseada na hierarquia, altamente estruturada e rígida. Modelos passados de
carreira tinham uma direção claramente unidimensional ou linear de avanços
prescritos: isto significava promoção (Rosenbaum, 1979; Wilensky, 1964). A
hierarquia organizacional era a ladeira a ser subida. Como resultado, o sucesso na
carreira era avaliado por meio da taxa de mobilidade vertical e de indicadores
externos de alcance (por exemplo, salário e status social). Estabilidade na estrutura
e clareza nos indicadores implicavam em uma sequência de carreira clara, a qual
era grandemente linear (BARUCH, 2004, p. 60).

Com a diminuição da previsibilidade organizacional e da estabilidade no emprego, as definições tradicionais
de carreira linear deixaram de explicar adequadamente a realidade de muitos profissionais2. Como uma
resposta a essas mudanças no mundo organizacional, as pesquisas sobre carreiras ganharam novos
direcionamentos a partir de meados da década de 1990. Foi neste período que surgiram as metáforas das
carreiras proteanas3 e sem fronteiras4, as quais são configuradas mais pelo profissional do que pela
organização e incluem visões de transcendência de fronteiras (ex. da organização, da ocupação). Outras
metáforas também foram introduzidas com o intuito de aumentar o poder de descrição da realidade atual.

2

Uma visão detalhada das diferentes tradições de pesquisa em carreira pode ser lida em Parker, Khapova e Arthur

(2009).
3

Mais informações sobre a definição e as características das carreiras proteanas podem ser obtidas em Inkson (2006).

4

Para um aprofundamento sobre as carreiras sem fronteiras consultar DeFillipe e Arthur (1994).
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Exemplos destas incluem: carreira híbrida5 (GRANROSE; BACCILI, 2006; SULLIVAN; BARUCH, 2009);
caleidoscópio6 (MAINIERO; SULLIVAN, 2005); herança; construção; ciclo; jornada (viagem); papel
(função); recurso; história; encontros e relacionamentos (INKSON, 2004).
Esses conceitos e metáforas traduzem uma grande mudança para a compreensão das trajetórias profissionais.
Se, na compreensão tradicional de carreira, o indivíduo é dependente da organização para o seu
desenvolvimento, atualmente o indivíduo é considerado autônomo e responsável por sua carreira e
empregabilidade. As características das carreiras proteanas e sem fronteiras, inicialmente consideradas
radicais, atualmente já fazem parte do status quo na sociedade do conhecimento, com intensa atividade de
pesquisa na busca da compreensão de seus elementos constituintes (BRISCOE; HALL, 2006). Neste
contexto as competências individuais e a adaptabilidade tornaram-se fundamentais (SULLIVAN; BARUCH,
2009).
Na revisão sistemática de literatura sobre as definições de carreira, Sullivan e Baruch (2009, p. 1543)
propõem uma definição mais próxima à realidade contemporânea: “nós definimos carreira como as
experiências relacionadas ao trabalho e outras experiências de um indivíduo, tanto dentro quanto fora de
organizações, que formam um padrão único da vida do indivíduo”. Apesar dessa definição de carreira
descrever mais fielmente a vivência dos profissionais na atualidade, ela não se adequa aos propósitos
esboçados para este capítulo, especialmente porque para discutir a trajetória interdisciplinar sob o ponto de
vista do indivíduo é necessária a busca de uma expressão que agregue também a questão da formação
acadêmica.

5

As carreiras híbridas agregam características das carreiras sem fronteira e proteanas – para aprofundamento sobre as

carreiras híbridas consultar Granrose e Baccili (2006); Sullivan e Baruch (2009).
6

As carreiras caleidoscópio descrevem como os indivíduos mudam o padrão de sua carreira, girando os diferentes

aspectos de suas vidas para organizar as suas relações e os seus papéis de novas maneiras. Para mais informações sobre
as carreiras ‘calidoscópio’ consultar Mainiero e Sullivan (2005).
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Optou-se, portanto, pela utilização da metáfora da trajetória. Com essa decisão a análise mantém a coerência
com uma visão contemporânea de carreira, com foco nas experiências do indivíduo dentro e fora de
organizações, conforme especificada por Sullivan e Baruch (2009). Além disso, agrega a dimensão da
formação acadêmica. Em função desta liberdade conceitual, utiliza-se neste capítulo a expressão trajetória
interdisciplinar. Neste entendimento, a trajetória interdisciplinar caracteriza as experiências singulares de
um indivíduo relacionadas à sua formação acadêmica interdisciplinar e às suas experiências profissionais. A
trajetória interdisciplinar é formada por duas dimensões complementares: a dimensão formativa e a dimensão
profissional (Figura 1).

Figura 1. Dimensões formativa e profissional de uma trajetória interdisciplinar.
Fonte: da autora.

Um indivíduo possui uma trajetória de formação interdisciplinar quando tiver realizado sua formação
acadêmica com atuação interdisciplinar ou realizado um curso de graduação em uma área do conhecimento e
de pós-graduação em outras áreas, particularmente quando estas não sejam pertencentes à mesma classe7. Por
outro lado, um indivíduo possui uma trajetória profissional interdisciplinar quando possui experiências
profissionais não relacionadas diretamente com sua formação acadêmica ou quando, em suas experiências
profissionais, aprendeu e utilizou procedimentos e técnicas de diferentes disciplinas. A caracterização da

7

Em consonância com a definição de interdisciplinaridade da CAInter/CAPES (2009).
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trajetória interdisciplinar se dá tanto pela dimensão formativa quanto pela dimensão profissional ou ainda
pela combinação das duas dimensões.
Estudos qualitativos sobre o significado da carreira demonstraram que as pessoas utilizam a linguagem
metafórica para dar sentido às suas carreiras (SMITH-RUIG, 2008). O uso da metáfora da trajetória
interdisciplinar pode auxiliar na compreensão dos aspectos relacionados à formação interdisciplinar das
pessoas e às suas experiências profissionais. Considerando o indivíduo como agente autônomo principal de
tomada de decisão acerca das escolhas de formação acadêmica e de oportunidades profissionais, o uso da
metáfora da trajetória se beneficia de parte dos resultados das pesquisas em carreiras proteanas e sem
fronteiras (entre outros tipos) para o entendimento da trajetória interdisciplinar.

Trajetória interdisciplinar, conhecimento e competência
Qual é o diferencial em termos de agregação de conhecimento e de desenvolvimento de competências para
aqueles que optam por uma trajetória interdisciplinar? O conhecimento é aqui compreendido como a
informação relevante, que habilita para a ação, e é baseado, pelo menos parcialmente, na experiência. É,
também, subjetivo, está relacionado com comportamento significativo, e tem elementos tácitos nascidos da
experiência (LEONARD; SENSIPER, 1998). Esta visão é construída sobre o pressuposto original de Polanyi
(1966) de que todo o conhecimento possui dimensões tácitas e existe em um continuum8.
A competência individual é utilizada em seus dois significados principais: como insumo e como produto
(HOFFMANN, 1999). A competência como insumo diz respeito aos atributos subjacentes (conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes) requeridos para que uma pessoa possa vir a demonstrar um
desempenho competente. É uma abordagem cognitivista muito utilizada para análise e desenvolvimento de

8

“Em um extremo o conhecimento é quase completamente tácito, ou seja, conhecimento semiconsciente e inconsciente

localizado na cabeça das pessoas. No outro extremo do continuum, o conhecimento é quase completamente explícito,
ou codificado, estruturado e acessível a outras pessoas para além daquelas que o originaram. A maioria do
conhecimento existe entre estes dois extremos” (LEONARD; SENSIPER, 1998, p. 113).
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programas de formação acadêmica e de educação corporativa. O segundo significado diz respeito ao
resultado (ou produto, ou entrega, ou output), ou seja, a um desempenho competente observável. É uma
abordagem comportamental, cujo foco está no resultado observável ou nas tarefas concretas que precisam ser
desenvolvidas para demonstrar que a aprendizagem ocorreu e foi colocada em prática em uma realidade
específica (HOFFMANN, 1999).
O direcionamento da atenção à acumulação de conhecimento foi originariamente realizado por Bird (1994)
no âmbito das carreiras.

Mansilla e Gardener (2003) agregaram elementos a essa discussão quando

analisaram o trabalho interdisciplinar e a avaliação da interdisciplinaridade. A contribuição de Bird (1994) é
relevante porque destacou o conhecimento como elemento focal do desenvolvimento profissional, aspecto
que não havia ainda recebido a atenção devida dos pesquisadores clássicos de carreira. Em suas palavras:
Eu defino carreira como acumulação de informação e conhecimento imbricado nas
habilidades, expertise e redes de relacionamento adquiridas por meio de uma
sequência de experiências de trabalho no tempo. [...] A natureza ou a qualidade de
uma carreira é definida pela informação e pelo conhecimento que é acumulado
(BIRD, 1994, p. 326).

A partir da lente do conhecimento é possível afirmar que a trajetória interdisciplinar possibilita ao indivíduo
a integração de conhecimentos e de modos de pensamento de duas ou mais disciplinas e/ou práticas
profissionais. Essa agregação de insumos potencialmente aumenta a capacidade de compreensão dos
fenômenos (elemento cognitivo) e de resolução de problemas práticos (elemento comportamental) de forma
mais sistêmica do que seria possível por meio da utilização do pensamento e da prática disciplinares.
Mansilla e Gardener (2003, p. 1) realizaram assertiva similar em sua análise do trabalho interdisciplinar:
Nós vimos o trabalho interdisciplinar como um meio para alcançar uma meta
cognitiva ou prática (ex. compreensão, resolução de problemas), de forma oposta a
um fim em si mesmo. Nossa definição estipula que a lente disciplinar seja
integrada em redes mutuamente informativas de relação, e não seja simplesmente
justaposta.

A trajetória interdisciplinar agrega conhecimento e desenvolve competências também porque desafia os
limites e as premissas sobre o caminho esperado para a resolução de problemas, característicos de uma
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formação e/ou de uma prática disciplinar estabelecida. “Enquanto que a interdisciplinaridade pode emprestar
e incorporar abordagens disciplinares ao conhecimento quando elas são úteis, ela [a interdisciplinaridade]
não é limitada pelos métodos e regras disciplinares no uso dessas abordagens” (HACKETT; RHOTEN,
2009, p. 410). A trajetória interdisciplinar, portanto, liberta o pensamento individual das premissas, dos
métodos e das regras de uma disciplina acadêmica específica ou de um grupo profissional coeso, catalizando
uma visão sem amarras e potencialmente mais propensa à geração de idéias inovadoras para a resolução de
problemas. Dito de outra forma, as disciplinas e as afiliações profissionais “disciplinam” os seus membros
por meio de uma série de conceitos, métodos e padrões considerados legítimos, e também por recompensas e
punições, processo representado por uma cultura epistêmica específica (HACKETT; RHOTEN, 2009).
A trajetória interdisciplinar, em contrapartida, não estabelece um script específico para

resolução de

problemas, abrindo maior espaço para uma visão sistêmica e criativa. Em um estudo com alunos de um
programa de pós-graduação interdisciplinar apoiado pela Fundação Nacional da Ciência nos Estados Unidos
da América, Hackett e Rhoten (2009, p. 424) verificaram que os alunos “tornaram-se fortemente engajados,
tanto intelectualmente quanto socialmente, com os padrões interdisciplinares de pensamento e
comportamento, e começaram a delinear uma identidade profissional entre eles”.
A trajetória interdisciplinar, para ser sustentável precisa, além da transcendência dos limites disciplinares e
metodológicos, uma base conceitual sólida e integradora, que permita o avanço das fronteiras da ciência e da
tecnologia (CAPES, 2009). Do profissional com trajetória interdisciplinar se espera a visualização de um
fenômeno de vários ângulos e a compreensão de que uma perspectiva do conhecimento não é inerentemente
superior à outra. Um profissional com trajetória interdisciplinar reconhece que um problema prático ou
científico pode ser analisado a partir de diversas perspectivas, mas, diferentemente daquele que possui uma
trajetória disciplinar, ele deve ser capaz de realizar mudanças de perspectivas, procurar gerar uma
compreensão integradora para o problema em questão e buscar a sua resolução.
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Essa forma analítica de compreender uma trajetória interdisciplinar encontra paralelos com a teoria
organizacional baseada no conhecimento9. Para esta teoria, o propósito de uma organização é a criação e a
aplicação do conhecimento (KOGUT; ZANDER, 1992; SPENDER, 1995; GRANT, 1996; NONAKA;
TAKEUCHI, 1997) como fonte de vantagem competitiva sustentável.

Neste contexto, a trajetória

interdisciplinar é considerada um projeto individual planejado (INKSON, 2006) de criação de conhecimento
(BIRD, 1994) e de desenvolvimento de competências (PARKER; KHAPOVA; ARTHUR, 2009) desejadas
em diferentes contextos do mercado de trabalho. Da mesma forma que a competitividade e o crescimento de
uma organização são limitados, no curto prazo, pelo conhecimento e pela competência que esta possui em
um dado momento (TEECE, 1998), as escolhas realizadas na trajetória poderão se configurar em elementos
impulsionadores ou estagnantes para o indivíduo.
Analisar a trajetória interdisciplinar sob a ótica do conhecimento não se configura em mais uma tentativa de
se enfatizar a importância da educação e da experiência profissional per se. Antes, busca relacionar a
formação e as experiências interdisciplinares com a aprendizagem individual, com a empregabilidade e com
a agregação de valor que uma trajetória interdisciplinar pode trazer para a organização na qual o profissional
estiver vinculado.

Desafio – a trajetória interdisciplinar enquanto instituição
Como foi destacado, uma trajetória interdisciplinar agrega valor ao processo de criação de conhecimento e
de desenvolvimento de competências. Dada sua relativa infância no cenário nacional, aqueles que optam por
uma trajetória interdisciplinar também assumem o importante papel de agentes sociais influenciadores no
processo de consolidação da trajetória interdisciplinar como instituição10, caminho já percorrido pela
trajetória disciplinar.

9

Knowledge-based theory of the firm.

10

Em consonância com a compreensão de que “os profissionais não são apenas os únicos, [...] mas são os mais

influentes delineadores de instituições contemporâneas” (SCOTT, 2008, p. 223).
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A trajetória disciplinar está institucionalizada porque ela representa estruturas de conhecimento, expertise e
mercado de trabalho específicos e identificáveis, com normas, práticas, ideologias e formas organizacionais
também distintas (LEITCHT, 2005).
Conforme convencionalmente definidas, instituições sociais referem-se a sistemas
de crenças sociais persistentes e práticas socialmente organizadas associadas com
áreas funcionais variadas dentro de sistemas sociais, por exemplo religião,
trabalho, família, política. Na maioria dessas definições tradicionais, as
instituições sociais são vistas tanto como sistemas simbólicos – cognitivos e
normativos – quanto sistemas de comportamento, e muita ênfase é dada à
persistência e à estabilidade como características definidoras chave (SCOTT,
1987, p. 499).

A trajetória disciplinar também se configura em uma instituição social com alta estabilidade (BUANES;
JENTOFT, 2009; SA, 2008). A estabilidade refere-se ao período de tempo em que uma instituição (no caso,
a trajetória disciplinar) permanece altamente difundida e legitimada (LAWRENCE et al., 2001). Diferentes
perspectivas têm procurado explicar a estabilidade de uma instituição. Scott (1995; 2008), por exemplo,
enfatiza os pilares reguladores, normativos e culturais-cognitivos como mecanismos que fornecem
estabilidade, significado e legitimidade. O pilar regulador enfatiza “o estabelecimento de regras, o
monitoramento e o sancionamento de atividades, tanto formais quanto informais” (SCOTT, 2008, p. 222). O
pilar normativo, “introduz uma dimensão prescritiva, avaliativa e obrigatória na vida social, enfatizando [...]
o comportamento ‘apropriado’ – dadas as demandas da situação e o papel do ator nela – versus o
comportamento ‘instrumental’, no qual a atenção é focalizada nas preferências do ator e na busca de
interesse próprio” (SCOTT, 2008, p. 222). Por fim, o pilar cultural-cognitivo, “enfatiza a centralidade dos
sistemas simbólicos: o uso de esquemas comuns, frames, e outras representações simbólicas compartilhadas
que guiam o comportamento” (SCOTT, 2008, p. 222).
Lawrence et al. (2001) agregam a dimensão do poder como elemento central à compreensão do processo de
institucionalização. Na perspectiva desses autores , as relações de poder permeiam os pilares reguladores,
normativos e culturais-cognitivos e permitem a análise da dimensão temporal da institucionalização de forma
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mais direta. Com base nesta perspectiva, pode-se afirmar que modos sistêmicos e episódicos de poder11
associados à trajetória disciplinar têm lhe garantido uma alta taxa de estabilidade, principalmente nas IES.
Uma visão histórica e política contundente sobre o processo de institucionalização das “disciplinas” e dos
mecanismos utilizados para a sua manutenção é apresentada por Jacobs e Frickel (2009).
[...] disciplinas são resultados absolutamente convencionais de tentativas exitosas
de produtores de conhecimento de ganhar acesso a vários tipos de recursos que,
uma vez garantidos, são então grandemente controlados por meio da construção de
uma retórica sobre fronteiras disciplinares (Fuller 1991; ver também Gieryn 1999).
A posição de que a interdisciplinaridade é primária e não derivativa [...] busca sua
base histórica a partir da observação de que as disciplinas atuais iniciaram como
movimentos sociais interdisciplinares “que procuraram compreender todos os
tipos de fenômenos e registros de vida” (Fuller 2003, p. 4) e sua base política da
ubiquidade das chamadas contemporâneas por soluções interdisciplinares a
problemas disciplinares [...]. O ponto da interdisciplinaridade, argumenta Fuller
(2004), não é o de construir sobre os métodos e insights de disciplinas existentes –
uma abordagem comum, mas enganosa, que erroneamente assume que a
combinação de métodos gera um conhecimento melhor. Ao invés disso, a
promessa transformadora da interdisciplinaridade baseia-se em sua capacidade
para interpenetrar disciplinas, mudando o que elas fazem através do uso de formas
comunicativas e canais para renegociação de fronteiras disciplinares e geração de
novos padrões epistêmicos (JACOBS; FRICKEL, 2009, p. 56 ).

Um exemplo corrente desses modos de poder que provêm estabilidade à trajetória disciplinar na realidade
brasileira são os procedimentos de seleção de professores, adotados por IES. Em várias delas, esses
procedimentos estruturam-se da mesma forma que a organização disciplinar de seus departamentos,
reforçando uma trajetória acadêmica disciplinar e formando barreiras de entrada potenciais para profissionais
com trajetória interdisciplinar formativa. Com relação a este aspecto, não é rara a existência de profissionais
com trajetória interdisciplinar formativa altamente qualificados que se vêem impossibilitados de prestar
concurso em áreas em que são produtivos porque os editais exigem uma formação acadêmica
freqüentemente disciplinar. Há vários registros de doutores com trajetória interdisciplinar formativa que
estão realizando um segundo doutorado ou um novo curso de graduação, na tentativa de se adequarem a
esses requerimentos. Com relação a este aspecto, Jacobs e Fickel (2009) verificaram que pesquisadores
11

O poder episódico refere-se a atos pontuais de mobilização, iniciados por atores com interesses específicos, enquanto

que o poder sistêmico opera por meio das rotinas e práticas estabelecidas (LAWRENCE et al., 2001).
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jovens são mais propensos a sentirem-se apreensivos com relação a possíveis obstáculos para a sua entrada
no mercado de trabalho do que pesquisadores já estabelecidos.
Embora os mecanismos de poder que mantêm a estabilidade institucional da trajetória disciplinar sejam reais,
argumenta-se que a trajetória interdisciplinar já trilhou etapas importantes no processo que conduz à
institucionalização. O padrão típico de eventos de um processo de institucionalização envolve: a) o
reconhecimento dos objetos, b) a aceitação destes por relativamente poucos atores e c) a sua ampla difusão e
aceite (LAWRENCE et al., 2001). Para exemplificar toma-se a área interdisciplinar da CAPES como uma
instância reguladora e normativa da dimensão formativa da trajetória interdisciplinar. Esta área da CAPES já
possui uma década de existência, neste período cadastrou cerca de 280 cursos de pós-graduação stricto sensu
e possui, desde sua criação em 1999, a maior taxa de crescimento entre as áreas de avaliação da CAPES
(CAPES, 2009).
Considerando-se a sequência típica de um processo de institucionalização (LAWRENCE et al., 2001), podese afirmar que a trajetória interdisciplinar já trilhou as etapas de “inovação”, “difusão” e “legitimação”. A
figura 2 ilustra esta proposição, posicionando a trajetória interdisciplinar no estágio “legitimação” na curva
tradicional de institucionalização em formato de S. Legitimação é aqui compreendida como “uma percepção
generalizada de que as ações de uma entidade são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de um sistema
socialmente construído de normas, valores, crenças e definições” (SCHUMAN, 1995, p. 574).
Considerando-se essa definição,

entende-se que a legitimação mais evidente hoje da trajetória

interdisciplinar formativa é derivada de aprovação reguladora e normativa (SCHUMAN, 1995) proveniente
de uma instituição (CAPES) que tem o poder de, entre outros elementos, credenciar, regular, avaliar e
descredenciar programas de pós-graduação estrito senso em todas as áreas de conhecimento, inclusive a
interdisciplinar. Para afirmar que a legitimação da trajetória interdisciplinar também está calcada em bases
pragmáticas e cognitivas, por exemplo, seria necessária a realização de estudos empíricos específicos para
este fim (VAARA et al., 2006).
A legitimidade da trajetória interdisciplinar adquirida por meio dos aspectos reguladores e normativos da
CAPES poderia ser estimulada e ampliada em suas bases

(VAARA et al., 2006) por meio do que
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Zimmerman e Zeitz (2002) denominam de estratégias de legitimação. As estratégias de legitimação dizem
respeito aos micro e macro processos e práticas que influenciam a criação e manutenção de um senso
compartilhado de legitimidade. Um exemplo de prática com potencial de consolidar as bases cognitivas e
pragmáticas da legitimidade da trajetória interdisciplinar é o diálogo real entre os modos de investigar e de
atuar sobre a realidade das disciplinas e da interdisciplinaridade. A concordância dos adeptos da visão
puramente disciplinar de que é possível e desejável a interpenetração entre as disciplinas e a renegociação
das fronteiras disciplinares, diminuiria as barreiras epistêmicas (JACOBS; FRICKEL, 2009) e contribuiria
para o aumento da legitimidade e da estabilidade da trajetória interdisciplinar.

Figura 2 - Posicionamento das trajetórias disciplinar e interdisciplinar na curva de institucionalização.
Baseada em Lawrence, Winn e Jennings (2001, p. 626).

A estabilidade da trajetória interdisciplinar também pode ser positivamente influenciada com a formalização
de novas instâncias de reconhecimento e apoio, inclusive financeiros, à pesquisa e à prática
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interdisciplinares. A criação de uma área interdisciplinar no CNPq, por exemplo, tem sido uma demanda da
comunidade acadêmica e seria uma ação decisiva neste processo, que aguarda sua concretização.
A análise das bases da legitimidade da trajetória interdisciplinar no Brasil possibilita que se afirme que a
mesma está em franco processo de institucionalização. Buanes e Jentoft (2009) analisaram a difusão e a
legitimação da interdisciplinaridade. Os resultados de seu estudo geram insights acerca de outros elementos
que podem influenciar o processo de institucionalização da trajetória interdisciplinar. Esses elementos
incluem a formação de massa crítica de profissionais com visão interdisciplinar, a existência de programas
de estudo interdisciplinares e de publicações de cunho interdisciplinar. De acordo com Buanes e Jentoft
(2009), a existência desses elementos fará com que as críticas e as barreiras das regras disciplinares
gradualemnte diminuam. Mediante análise da interdisciplinaridade sob a perspectiva institucional, referidos
autores também estimam que a curva de crescimento da pesquisa interdisciplinar será exponencial e apoiada
por tendências societais fortes, como globalização, mudança climática, degradação ambiental. “Quanto maior
o número de pesquisadores que pratiquem a interdisciplinaridade, mais segura institucionalmente a área de
pesquisa interdisciplinar se torna [...]” (BUANES; JENTOFT, 2009, p. 453).
A legitimação da trajetória interdisciplinar e a sua institucionalização relacionam-se, portanto, de forma
iterativa e de reforço mútuo com um processo paralelo, que é o de legitimação e de institucionalização da
interdisciplinaridade como escolha epistemológica. Estima-se que, com o aumento da adoção de estratégias e
de práticas interdisciplinares por IES e organizações, aumentem também as bases da legitimidade e a
estabilidade da trajetória interdisciplinar.

Considerações finais
Este capítulo caracterizou a trajetória interdisciplinar em suas dimensões formativa e profissional e agregou a
perspectiva do conhecimento para analisar os benefícios e os desafios associados a ela. A análise feita a
partir deste prisma altera a ênfase dada à sequência linear de experiências de trabalho individual per se em
uma organização. Ao contrário, enfatizam-se os processos de criação de conhecimento e de desenvolvimento
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de competências que resultam da combinação da formação acadêmica interdisciplinar e das experiências
profissionais interdisciplinares.
Demonstrou-se que a trajetória interdisciplinar está legitimada no Brasil, especialmente em função da
existência da Área Interdisciplinar na CAPES, e do crescente número de pedidos de credenciamento de
cursos de mestrado e doutorado interdisciplinares. O aumento do interesse na interdisciplinaridade e os
resultados de trabalhos interdisciplinares (BUANES;JENTOFT, 2009) devem auxiliar na consolidação da
legitimidade da trajetória interdisciplinar e na sua institucionalização, formando um círculo virtuoso para o
desenvolvimento científico e para as práticas profissionais na sociedade do conhecimento.
Para os estudantes e futuros profissionais, no curto prazo, a escolha por uma trajetória interdisciplinar pode
ter um custo adicional em termos de maior esforço e possíveis barreiras de entrada em áreas tradicionalmente
disciplinares (JACOBS; FRICKEL, 2009). Pondera-se, entretanto, que os benefícios em termos de agregação
de conhecimento integrador e de desenvolvimento de competências sistêmicas altamente valorizadas pelo
mercado de trabalho na sociedade do conhecimento podem ser muito superiores aos riscos. Em uma análise a
partir da lente dos contratos psicológicos, Granrose e Baccili (2006) constataram que a maioria dos
profissionais pesquisados por eles desejavam resultados da trajetória “tradicional”, como a segurança no
emprego e a mobilidade ascendente, mas também queriam resultados “não-tradicionais”, tais como
"formação sem fronteiras" e "bem-estar proteano". Uma trajetória interdisciplinar qualificada poderá ser o
caminho para o alcance desses objetivos profissionais.
Por fim, celebra-se a legitimidade e os primeiros resultados alcançados pela prática da interdisciplinaridade
no Brasil. A própria edição deste livro é parte importante deste processo. Em termos práticos, pode-se
esperar que a caracterização e análise da trajetória interdisciplinar contribuam para a consolidação de sua
legitimidade e em sua institucionalização. Em termos científicos, espera-se que a trajetória interdisciplinar
possa se consolidar como um construto significativo para a compreensão das variáveis que afetam tanto as
escolhas formativas e profissionais dos trabalhadores do conhecimento, bem como a relação da trajetória
interdisciplinar com outras variáveis já estabelecidas, como a criação do conhecimento, o desempenho, o
capital intelectual, a remuneração, entre outras.
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