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Resumo 

 

Este trabalho apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa que tem por 

objetivo analisar o processo formativo a partir das abordagens (auto)biográficas, para 

elencar através das trajetórias profissionais quais as contribuições da formação no 

PRODEMA para a prática profissional docente de seus egressos. Tem por objetivo 

também, identificar quais as conseqüências/implicações/alterações/percalços dessa 

formação que interferem/agilizam/viabilizam o trabalho desse egresso; essas trajetórias 

serão apresentadas/apreendidas/identificadas nas narrativas. Os dados iniciais revelam 

que a maioria dos egressos está na prática docente, mas pouco mais de 10% está na 

escola pública, o que revela, entre outras coisas, um afastamento do ensino público. 

Através do acompanhamento de suas trajetórias acadêmicas identificamos suas atuações 

profissionais e suas inserções na atividade docente. Uma das primeiras percepções é a 

de que as representações acerca da concepção de interdisciplinaridade, atuam como 

processo reflexivo onde o sujeito age e (se) transforma a partir dos conhecimentos 

adquiridos e produzidos na academia.  

 

                                                           
1
 Este trabalho apresenta os primeiro resultados de uma pesquisa maior que compreende minha 

dissertação de mestrado, em desenvolvimento, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente/PRODEMA-UFS. 
2
 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente/PRODEMA-UFS. 

najo@ufs.br  
3
 Especialista em Escola e Comunidade MEC/UFS. jonazagloria@gmail.com  

 



Palavras-chave: Meio-ambiente, interdisciplinaridade, narrativa, pratica docente, 

Prodema. 

 

1. Introdução 

 

Esta pesquisa se propõe a realizar uma investigação científica sobre os 

resultados dos estudos advindos do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe de modo a entender como se 

ampliaram as questões socioambientais nos campos científicos, no Brasil e no mundo e 

em particular na prática docente. 

A Rede PRODEMA é uma proposta nordestina de pós-graduação 

interdisciplinar enfocando a relação meio ambiente e desenvolvimento envolvendo um 

intercâmbio científico e tecnológico entre oito universidades, 06 federais e 02 estaduais, 

a saber: Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do Piauí, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade 

Federal da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e 

Universidade Federal de Pernambuco.  A rede foi criada por meio de assinatura de 

Termo de Intercâmbio Científico e Tecnológico que se celebra para execução do 

Programa (Publicado no Diário Oficial de 21/10/2006) com a finalidade de articular as 

potencialidades locais e regionais, na perspectiva de desenvolver competência na 

formação de quadro profissional e trocar experiência diversificada entre seu corpo 

docente.  

O PRODEMA completou 15 anos (1995-2010) de produção científica e têm 

significativa relevância, em nível de mestrado, voltado para as questões do Nordeste 

brasileiro e o coloca em sintonia com as demandas sociais na perspectiva de buscar 

estratégias para minimizar os problemas advindos da dimensão socioambiental, 

realizando pesquisas de cunho interdisciplinar, interinstitucional e intra-regional 

promovendo a qualificação e a formação em nível de mestrado. Conta com 189 (cento e 

oitenta e nove) dissertações defendidas. Resgatando essa história, observou-se a 

necessidade de se pesquisar o conhecimento produzido pelos egressos, suas formas de 

atuação e, principalmente, averiguar suas trajetórias profissionais.  



A formação profissional constitui-se na aspiração de todos os homens e alcançá-

la requer mais que a simples vontade.  Ao considerarmos a formação adquirida ao longo 

da trajetória acadêmica, não podemos excluir o aspecto interdisciplinar exercido, 

adquirido e praticado ao longo da construção das histórias de vida. Nesta perspectiva, 

este estudo resgatará informações documentais sobre os egressos e suas trajetórias 

mediante a sistematização de dados/elementos presentes não apenas na formação dos 

sujeitos, mas principalmente, como esses sujeitos percebem/concebem sua formação 

dentro da perspectiva interdisciplinar e a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos 

na academia bem como os possíveis percalços enfrentados em sua prática profissional 

de modo a conhecer as dimensões e os desafios enfrentados no mundo do trabalho, 

através das narrativas. 

Antes de entrarmos na narrativa propriamente dita, precisamos entender que o 

investimento na pós-graduação veio para atender às demandas geradas pela necessidade 

de formação de corpo docente qualificado para a graduação, ou seja, para o exercício da 

docência em nível superior de modo que os professores deveriam possuir o título de 

mestre ou o título de doutor e assim assumir o seu profissionalismo na docência 

superior. Ainda hoje, os cursos de pós-graduação são considerados o grande celeiro do 

magistério superior e dados recentes da CAPES apontam para essa certificação (Philippi 

Jr.,2011). 

  Para atender ao mercado de trabalho e a exigência de uma maior qualificação 

nas áreas do conhecimento, novos cursos foram sendo criados. Até aí, estava 

configurada a necessidade do mercado e das instituições em formar profissionais 

qualificados para lidar com novas tecnologias, linguagens, pessoas, produtos e 

processos, entre outros. Atendendo a essas novas demandas, os profissionais=sujeitos 

lançaram-se, via pós-graduação (fazendo um curso de mestrado e/ou doutorado), em 

busca das mais diversas realizações: de ordem material por meio da qualificação no 

campo profissional, seja de natureza acadêmica pela aquisição de conhecimento, seja 

para realização pessoal e/ou status social e re-inserção no mercado de trabalho. 

Esse processo da busca pela formação nem sempre é orientado pela academia, 

acontece inconscientemente a partir da historia de vida de cada sujeito, é ela que orienta 

os caminhos e as escolhas que vão se tornando cada vez mais complexos por conta dos 

inúmeros elementos que são considerados nessa seleção, bem como, pela consciência 

que vai se formando ao longo da vida. 



 Para caracterizar a necessidade que move o sujeito na busca de sentido à sua 

formação - sabendo-se da não obrigatoriedade de formar-se em uma área e nela 

continuar os estudos na pós-graduação, é preciso destacar a idéia de formação como 

uma base de reflexões sobre a prática no sentido de que os sujeitos “[...] examinem suas 

teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes (IMBERNÓN, 2004, 

p.49)”.  

Assim, a formação inicial, adquirida em nível de graduação, até então 

satisfatória profissionalmente, se vê ultrapassada face ao surgimento das novas 

tecnologias. O sujeito se vê compelido à reflexão para decidir sobre o que fazer diante 

dessa nova situação, buscar uma formação, qualificação, titulação ou permanecer como 

está. E, ao optar pela formação, essa ação possibilita a aquisição de conhecimentos 

teóricos, capacidades de processamentos e informações; análise e reflexão crítica; 

decisão racional; avaliações e tomadas de decisões para reordenar as ações no campo 

profissional. 

Neste sentido, compreender que o desenvolvimento profissional dos egressos do 

Programa, bem como suas práticas nos diferentes campos de trabalho, está diretamente 

relacionado aos avanços da pós-graduação em Sergipe e ao PRODEMA, contribuirá 

sobremaneira para o desenlace de cada momento ao longo desses 15 anos de produção 

de conhecimento, na possibilidade de potencializar o Programa com informações a 

respeito do que nele se produz. 

 

 

2. Contribuições da Sociologia do Trabalho e da Sociologia das Profissões 

 

 

Em diferentes cenários públicos da política e da economia, são imprescindíveis 

explicitar que nos últimos vinte anos se estabeleceu exponencial processo de 

reestruturação produtiva no mundo do trabalho. Consideramos que não são apenas a 

questão da economia neoliberal sustentada em fluxos autorreguladores do capitalismo 

contemporâneo, das relações trabalhistas, da formação profissional e da disseminação 

de pesquisas aplicadas às indústrias que são fenômenos que contribuem para a profusão 

das problemáticas complexas relacionadas ao mundo do trabalho e à formação 

profissional especializada. Tais problemáticas e suas complexidades se estreitam em 



diferentes âmbitos de relações de modo à espacializar local, regional ou globalmente 

outras lógicas de formação requeridas pelo mundo do trabalho (Ramalho, 2004). 

Nesse contexto, a formação profissional de base interdisciplinar surge como 

demanda de expressiva necessidade econômica e política. Desde os anos noventa a 

demanda por profissionais com capacidade de integrar conhecimentos dispersos pela 

hiperespecialização desenvolveu-se em torno da busca da interdisciplinaridade em 

diferentes campos do conhecimento. Essa demanda se justifica pelas transformações 

ocorridas no mundo do trabalho e, especificamente, pela insuficiência epistemológica 

que as ciências modernas expressam diante da complexidade do mundo físico, social, 

político e cultural do homem.  

Assim, a Sociologia como ciência que estuda objetos do mundo social em suas 

dinâmicas, permanências e mutabilidades, voltar-se-á para a análise das relações entre 

mundo do trabalho, formação e práticas profissionais específicas. Tanto a Sociologia do 

Trabalho quanto a Sociologia das Profissões surgem nesse cenário como importantes 

campos teóricos para a compreensão aprofundada do tema (Offe, 1989). 

O trabalho como categoria central de pesquisa desde o início dos anos oitenta 

tornou-se um dos temas mais debatidos da Sociologia. Na última década do século XX 

ocorreram produções de pesquisa consideravelmente relevantes sobre o trabalho como 

objeto sociológico de modo a ressignificar as previsões de que o trabalho estaria 

deixando de ser a categoria chave em ciências sociais, na medida em que estaria 

perdendo a centralidade que sempre teve para a organização da vida social (Offe, 1989). 

Todavia, vale ressaltar que os estudos sobre o tema devem abranger uma variedade de 

objetos de pesquisa, dando, por isso mesmo, uma amplidão sistemática no que se refere 

aos complexos modos de relação entre trabalho, formação para o trabalho, profissões e 

formação profissional situados num período histórico de profundas crises 

paradigmáticas, científicas, políticas, éticas e educacionais. 

A Sociologia do Trabalho constitui-se como campo que estuda as relações 

sociais no mundo do trabalho, considerando os modos de apropriação, usos e 

contradições oriundas da aproximação entre os conceitos de trabalho e de técnica 

(Freire, 2002). É uma ciência direcionada à compreensão dos fenômenos modernos 

ligados ao desenvolvimento científico, ao surgimento da cultura do trabalho e das 

relações produtivas baseadas na lógica do mercado. Trata-se de um campo político 

denso. Primeiramente, porque se constrói tendo como referência uma base de natureza 

interdisciplinar. Em seguida, devido aos métodos oriundos de vários campos do 



conhecimento, incluindo o tratamento estatístico das informações até a análise 

qualitativa de contextos específicos nos quais se desenvolvem as relações sociais 

cotidianas mais tensivas. 

A Sociologia do Trabalho ganha destaque também como disciplina nas ciências 

sociais a partir dos anos cinquenta do século XX (Brava Júnior, 1990). O campo da 

sociologia do trabalho é fruto das transformações ocorridas durante séculos no modo de 

organização social das instituições, nas relações políticas e nos diferentes sistemas de 

produção econômica (ou modos de subsistência). A Sociologia do Trabalho ganhou 

novos espaços de debate nas últimas duas décadas do século XX, graças ao 

aparecimento das novas tecnologias e suas influencias na vida social e cultural das 

pessoas. As tecnologias da informação e da comunicação, associadas às novas formas 

de organização da produção no campo da indústria, a falência do significado social de 

várias profissões, anteriormente valorizadas, a flexibilização das relações de trabalho e 

o acirramento dos mecanismos de exclusão, disponibilizaram um amplo leque de 

problemas contextualizados pelas novas redes de produção no mercado globalizado. 

Assim sendo, os conceitos de trabalho, organização e técnica, associados às 

noções de qualificação e competências engendram a problemática da consolidação 

metodológica da Sociologia do Trabalho. Nesse sentido, a formação, os valores e as 

atitudes sociais face às dinâmicas socioculturais, as relações de poder, as estratégias e 

relações coletivas negociadas entre os atores sociais e as instituições nas quais 

desenvolvem sua força de trabalho, tornam-se elementos indispensáveis para o exercício 

fecundo do campo como ciência interdisciplinar e como metodologia aplicada em busca 

de nova compreensão sobre o mundo do trabalho e das profissões. 

 

 

3.  Formação Profissional Interdisciplinar 

 

 

Pode-se denominar por formação profissional interdisciplinar o processo através 

do qual a ideia de formação e a ideia de profissão estão intimamente ligadas aos modos 

não lineares, transversais e em fluxos de rearranjos incessantes de conceitos, condutas, 

práticas e saberes cada vez mais interdependentes, distintos e não simplificadores. A 

formação profissional interdisciplinar é tema recorrente nas políticas públicas 

destinadas à produção científica contemporânea pautada pela economia do 



conhecimento. Assim sendo, há uma demanda por uma racionalidade produtivo-criativa 

em escalas cada vez mais crescentes (Castells, 2008). As instituições e as organizações 

sociais acabam inseridas nesse contexto como espaços de grande potencial de formação 

e de aprendizagem respaldadas pelas articulações entre diferentes campos do 

conhecimento como forma de consolidar a formação de uma cultura científica cada vez 

mais fecunda, passível de reavaliação incessante, mas, promulgada em torno da 

necessidade de garantir à vida planetária qualidade inexorável, sustentabilidade e 

equilíbrio biopsicossocial, político, cultural e ético. 

Nesse contexto, a ressignificação do conhecimento é direcionada ao processo de 

produção material da existência em torno da economia do conhecimento e sua 

instituição crítica em diversos setores da sociedade produtiva. A formação profissional 

interdisciplinar, portanto, insere-se intensamente com as lógicas do mercado, girando 

em torno do abusivo direcionamento para o lucro, sustentada por concepção competitiva 

e inventiva diante do mercado e do trabalho. Nesse sentido, “as economias do 

conhecimento" são caracterizadas pelo predomínio de apoio aos processos como a 

criatividade e inventividade humanas, ambos, capitalizados, buscando incansavelmente 

o lucro e o interesse de grupos financiadores não muito bem identificados no processo 

de comercialização (Lastres, 1999). 

Nesse contexto, é preciso analisar cuidadosamente esse fenômeno a partir de 

uma perspectiva crítica assumindo-o como um paradoxo. Por isso mesmo, é que a 

formação profissional interdisciplinar dá-se como processo ambíguo. Primeiro porque a 

formação profissional interdisciplinar instaura-se através de uma lógica de produção 

neoliberal, competitiva, respaldando-se pela produção individual ou institucional em 

busca do bem privado. Segundo porque, em contraponto, a formação profissional 

interdisciplinar está associada à sociedade do conhecimento que inclui, por sua vez, o 

bem público, mediada pelas lógicas neoliberais, individualizantes. Porquanto, trata-se 

de um processo difuso e concêntrico ao mesmo tempo. Finca-se em fluxos de tensões de 

forças que engendram lógicas próprias, conceitos próprios, gramática específica de 

funcionamento e de institucionalização. 

Essa pesquisa aborda, pois, o desenvolvimento profissional interdisciplinar em 

ciências ambientais e suas influências no campo de trabalho docente, erigido através das 

relações entre processos de reflexividade socioprofissional, trajetória formativa e 

história pessoal de vida de egressos do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe (2006-2010), 



considerando tanto as mudanças ocorridas entre o período de formação interdisciplinar e 

o ingresso profissional no mercado de trabalho quanto às dificuldades que enfrentam no 

exercício profissional quanto à prática interdisciplinar.  

 

 

 

4. Atuação Profissional Docente   

 

 

Antes de discutirmos a atuação profissional docente propriamente dita, 

precisamos pensar que esse é um termo composto que designa a ação de ser professor, e 

essa ação, dentro do campo da atuação profissional, precisa ser distinguida entre 

emprego ou profissão. Vamos tomar as definições do Aurélio (2001) para diferenciar 

uma e outra. O primeiro termo trata do ato de empregar, aplicar, colocação, cargo ou 

ocupação, enquanto que o segundo, refere-se ao ato de professar, atividade ou ocupação 

especializada da qual se pode tirar os meios de subsistência, ofício, mister. 

Essas definições são importantes para entendermos as trajetórias dos novos 

professores, ou docentes contemporâneos. Enquanto há décadas atrás se acreditava que 

a docência era uma atividade quase inata, principalmente às mulheres; hoje, a escolha 

pela atuação docente passa pela história de vida, formação acadêmica, análise de 

mercado, e principalmente, a interdisciplinaridade. 

Essa atividade especializada, em decorrência das transformações na escola e nas 

concepções do saber, tem passado por várias modificações em sua estrutura; a anterior 

exigência do curso normal para lecionar, foi substituída pela LBD (1996) em 

licenciaturas ou curso pedagógico, o que também já está sendo visto por alguns autores 

como ultrapassado. Isto porque,  

 

 

o aprimoramento do processo de formação de professores requer 
muita ousadia e criatividade para que se construam novos e mais 
promissores modelos educacionais necessários à urgente e 
fundamental tarefa de melhoria da qualidade do ensino no país. 
(LIBÂNEO e PIMENTA, 1999. p.259) 

 

 



São inúmeros os desafios enfrentados pelos professores da escola 

contemporânea, isso porque, entre outras coisas, o avanço tecnológico, da informação e 

da comunicação virtualizou a sociedade atual; nessa rapidez de informações e formas, 

apresenta-se uma exigência de que a escola torne-se, efetivamente, uma conquista 

democrática. Ou seja, cumpra o seu papel de preparar os jovens na arte de relacionar 

conteúdo teórico e vida real, colocar em prática, no dia a dia, o que se aprende na 

escola, relacionar ensino - aprendizagem, assim como para o mercado competitivo. Mas 

essa é uma tarefa das mais difíceis, já que a escola, entenda-se gestão escolar, resiste,  

mantendo currículos inadequados, projetos políticos pedagógicos de gaveta, 

distanciamento das comunidades-realidades nas quais a escola está inserida, e uma 

resistente inabilidade em articular o ensino à aprendizagem, parecendo não perceber que 

 

 

transformar as escolas em suas práticas e culturas tradicionais e 
burocráticas – as quais, por meio da retenção e da evasão, acentuam a 
exclusão social – em escolas que eduquem as crianças e os jovens, 
propiciando-lhes um desenvolvimento cultural, científico e 
tecnológico que lhes assegure condições para fazerem frente às 
exigências do mundo contemporâneo, exige esforço do coletivo da 
escola – professores, funcionários, diretores e pais de alunos –, dos 
sindicatos, dos governantes e de outros grupos sociais organizados. 
(1999, p.260) 

 

  

Essa transformação está, também, diretamente relacionada à atuação profissional 

docente, que está relacionada ao desenvolvimento profissional, que envolve [...] 

formação inicial e contínua articuladas a um processo de valorização identitária e 

profissional dos professores [...] (1999, p.260). Além desses porém, há ainda, a questão 

da “prática docente” que segundo Libâneo e Pimenta, só se efetiva quando o professor 

amplia sua consciência sobre a própria prática, a sala de aula e a escola. 

 

 

Por esse raciocínio, reformas gestadas nas instituições, sem tomar os 
professores como parceiros/autores, não transformam a escola na 
direção da qualidade social. Em conseqüência, valorizar o trabalho 
docente significa dotar os professores de perspectivas de análise que 
os ajudem a compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais nos quais se dá sua atividade docente.(1999, p.260). 

 

 



 

Todo esse percurso explicativo sobre a atuação docente está tomando como 

referencial o ensino público brasileiro, a maioria da escola pública no Brasil e, 

notadamente, a educação básica, que o próprio nome já diz, é a base. E os dados 

comprovam, no exame PISA (2009) – Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

que em síntese, relaciona em índices o que os alunos da educação básica sabem e podem 

fazer, o Brasil ocupa o 53º lugar entre os 65 participantes. E como este índice está 

relacionado com a trajetória dos egressos do Prodema, seus percursos acadêmicos e 

profissionais e a interdisciplinaridade? 

 

 

5. Algumas Considerações 

 

 

Além das questões históricas que contribuíram para o quadro atual da escola 

pública, tais como, a desvalorização profissional do professor e o distanciamento da 

comunidade intelectual universitária das escolas públicas – pais, filhos e outros nas 

escolas particulares, há ou permanece, o afastamento dos novos mestres da prática 

docente no ensino público, 

Os primeiros dados coletados nesta pesquisa revelam que no período de 2006 a 

2010, 120 alunos concluíram o mestrado interdisciplinar em desenvolvimento e meio 

ambiente; desses, 58,33% estão atuando como professor, 47,54% continuam os estudos 

em doutoramento. 20% estão lecionando em universidades particulares e menos de 11% 

está na escola pública de educação básica. Os demais atuam em áreas diversas. 

Esses dados nos permitem perceber que, assim como a expansão da pós-

graduação stricto sensu foi necessária para a qualificação dos quadros docentes 

universitários, bem como para o ensino superior do país como um todo, essa mesma 

qualificação interdisciplinar, historicamente construída na trajetória de cada egresso, 

permanece reproduzindo o quadro de exclusão qualitativa acadêmica dos docentes na 

escola pública. Ou seja, os mestres com formação interdisciplinar, formados na 

Universidade Federal, no Prodema permanecem, na sua grande maioria, fora da escola 

pública, o que contribui sobremaneira para o atual quadro de ineficiência das estratégias 



escolares, que buscam elevar os índices de aprendizagem a patamares mais positivos no 

que diz respeito ao desempenho do aluno brasileiro.  
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