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Resumo: 

O Brasil tem revelado significativas fragilidades no quadro de formação de professores, no 

formato das licenciaturas, excedendo os limites dos cursos de formação acadêmica, como baixa 

remuneração dos profissionais da educação e a precariedade do trabalho docente. 

Particularmente, ao objeto de análise desse estudo: as licenciaturas de Ciências Sociais, algumas 

especificidades ajudam ainda mais o arrefecimento do quadro dessa formação, com a distensão 

entre ensino e pesquisa. Os estudos sobre sociologia no ensino médio na educação brasileira 

sofreu várias intermitências no histórico desse segmento de ensino, no universo de oscilações 

entre uma formação voltada para o bacharelado e licenciatura caracterizaram-se por disputas 

entre ensino e pesquisa . Paralelamente, envolveu confrontos na forma de fazer ciência, 

revelando novas perspectivas teóricas que validam a base social do conhecimento escolar e 

acadêmico, convergindo na discussão do conhecimento escolar como elemento socialmente 

construído. As evidências dessas disputas marcam formas diferenciadas de fazer 

ciência, definindo uma agenda universalmente válida. Estudos (MORAES, 2003 e COSTA e 

SILVA, 2003) revelam que os cursos de ciências sociais não têm avançado em pesquisa no 

ensino da sociologia. O foco do nível micro de interação das dinâmicas que se estabelecem nos 

critérios de fundamentação da base do conhecimento escolar aduz-se a um julgamento na 

estratificação do conhecimento revelando aspectos ideológicos da prática pedagógica, 

orientando modelos conceituais, teóricos e temáticos ainda sem um prognóstico epistemológico. 

Este trabalho apresenta a ciência como cultura escolar e os obstáculos institucionais encontrados 
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no desenvolvimento da formação em licenciaturas, no âmbito da graduação. Essa discussão 

envolve de maneira crucial o reconhecimento do desenvolvimento das licenciaturas, enquanto 

espaços de dimensão de ensino dotada de um aparato de pesquisa na reprodução de agentes da 

ciência  na vertente do desenvolvimento do conhecimento nos diferentes níveis de ensino.  No 

trabalho, analisamos a Proposta Curricular de três universidades brasileiras. Percebeu-se nos 

documentos analisados que os projetos apresentam discurso oscilante sobre o contexto 

divergente entre licenciaturas, na formação de professores e bacharelado na formação de 

pesquisadores, contudo seguem uma orientação na condução de um programa de implementação 

de cursos de graduação no modelo de licenciaturas, orientado pelas diretrizes macro-estruturais 

para atender demandas oriundas do ensino médio e reformulações do programa de acesso ao 

ensino superior. Essa discussão, não recente, tem ganhado novos contornos, sobretudo pela 

fragmentação entre ensino e pesquisa na sociologia.  
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Apresentação 

O Brasil tem revelado significativas fragilidades no quadro de formação de professores, no formato 

das licenciaturas, excedendo os limites dos cursos de formação acadêmica, como baixa 

remuneração dos profissionais da educação e a precariedade do trabalho docente. Particularmente, ao 

objeto de análise desse estudo: as licenciaturas de Ciências Sociais, algumas especificidades ajudam 

ainda mais o arrefecimento do quadro dessa formação, com a distensão entre ensino e pesquisa. Os 

estudos sobre sociologia no ensino médio na educação brasileira sofreu várias intermitências no 

histórico desse segmento de ensino, no universo de oscilações entre uma formação voltada para o 

bacharelado e licenciatura caracterizaram-se por disputas entre ensino e pesquisa .  

Paralelamente, envolveu confrontos na forma de fazer ciência, revelando novas perspectivas teóricas 

que validam a base social do conhecimento escolar e acadêmico, convergindo na discussão do 

conhecimento escolar como elemento socialmente construído. As evidências dessas disputas marcam 

formas diferenciadas de fazer ciência, definindo uma agenda universalmente válida. Estudos 

(MORAES, 2003 e COSTA e SILVA, 2003) revelam que os cursos de ciências sociais não 

têm avançado em pesquisa no ensino da sociologia. O foco do nível micro de interação das dinâmicas 

que se estabelecem nos critérios de fundamentação da base do conhecimento escolar aduz-se a um 

julgamento na estratificação do conhecimento revelando aspectos ideológicos da prática pedagógica, 

orientando modelos conceituais, teóricos e temáticos ainda sem um prognóstico epistemológico.  
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A discussão envolve de maneira crucial o reconhecimento do desenvolvimento das licenciaturas, 

enquanto espaços de dimensão de ensino dotada de um aparato de pesquisa na reprodução de agentes 

da ciência  na vertente do desenvolvimento do conhecimento nos diferentes níveis de ensino.  No 

trabalho, apresentamos experiências de universidades brasileiras. Percebeu-se nos documentos 

analisados que os projetos apresentam discurso oscilante sobre o contexto divergente entre 

licenciaturas, na formação de professores e bacharelado na formação de pesquisadores, contudo 

seguem uma orientação na condução de um programa de implementação de cursos de graduação no 

modelo de licenciaturas, orientado pelas diretrizes macro-estruturais para atender demandas oriundas 

do ensino médio e reformulações do programa de acesso ao ensino superior. Essa discussão, não 

recente, tem ganhado novos contornos, sobretudo pela fragmentação entre ensino e pesquisa na 

sociologia.  

 

Licenciaturas no Brasil 

A discussão sobre a situação do quadro das licenciaturas no Brasil tem merecido destaque dos 

pesquisadores na área de formação de professores e também no ambiente de formação de ensino de 

sociologia, no campo disciplinar das Ciências Sociais. Esse debate revela algumas questões ainda 

abertas, carecendo de maior preocupação, sobretudo em razão da nova dinâmica instituída pelo resgate 

da obrigatoriedade dessa modalidade de ensino, no âmbito do ensino médio brasileiro, no qual se 

inscreve a educação básica. 

O marco histórico revelou incongruências conceituais teóricas e práticas, sobretudo, pela carência de 

estudos sistematizados realizados sobre a licenciatura no Brasil. Leite e Pachine (2008) num estudo 

específico sobre as licenciaturas no Brasil, a partir do levantamento do estudo da arte e evolução 

estatística dos cursos de licenciaturas entre 1997 e 2007 mostrou no estudo exploratório, mapeando a 

situação das licenciaturas no país, nesses últimos anos. O estudo da arte revelou, por exemplo, a 

escassez de professores das disciplinas específicas da educação básica e o recorrente crescimento de 

cursos voltados para essa modalidade de ensino. O quadro atual no país revelou que o quadro 

institucional na cobertura da educação básica tem um hiato significativo entre profissionais 

qualificados atuando nessa modalidade de ensino e o esvaziamento dos cursos de licenciaturas, 

destacando um quadro desproporcional com o crescimento do volume de cursos de licenciaturas. 

Entendemos que o crescimento dos cursos de licenciaturas vem no bojo de interesses mais amplos, no 

plano operativo do ensino superior no Brasil, voltados às metas governamentais e às orientações das 

agências internacionais de fomento, particularmente definidas pelo Banco Mundial, conforme sinaliza 

Marques e Pereira (2002), em suas análises sobre as atuais políticas governamentais para formação 

docente de ensino superior, no Brasil. Contudo, o rumo tomado por essa modalidade de ensino, as 
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licenciaturas, revelam novas dinâmicas que devem ser analisadas pelo processo histórico condicionado 

nesse movimento da formação de professores nas instituições de ensino superior no país. 

As mudanças recorrentes na legislação educacional revelaram também suas fragilidades diante de um 

projeto específico, no âmbito das políticas educacionais, grande parte atrelada aos ditames das 

agências de fomento, bem como o desvelo que os governos brasileiros de colocaram para a formação 

de professores, sobretudo no plano da educação básica. A história da educação brasileira dimensiona 

significativamente essa condição. A partir da segunda lei específica sobre a educação, a Lei n. 

9394∕96, segundo Leite e Pachine (2008) com o redirecionamento na formação de professores para as 

séries iniciais do ensino fundamental houve um aumento de cursos de formação continuada como 

plano de formação mais qualificado, uma vez que a qualidade dos cursos de licenciaturas no ensino 

superior não mostravam-se atraentes e adequados as necessidades de um novo momento sócio-

cultural. A fragilidade de uma política educacional nessa modalidade mostrou uma descontinuidade na 

adequação dos currículos com os cursos de formação de professores, por isso à demanda de cursos de 

educação continuada. 

Por outro lado, com o desmembramento do bacharelado e licenciatura, a partir da nova nomenclatura 

internacional da Eurostat∕UNESCO∕OCDE, em 2000, a evolução das licenciaturas, em algumas 

disciplinas específicas, sobretudo, como a física, matemática, biologia, educação física, geografia, 

história, letras e química foi aliado a um movimento não condizente com a perspectiva quantitativa. 

Os dados do Ministério da Educação, nesse período de 1997 e 2007 revelaram o que eles 

denominaram de um “colapso” educacional, uma vez que o crescimento dos cursos não cobriu as 

necessidades e mais ainda, apresentou um esvaziamento, com o fechamento dos cursos de 

licenciaturas no plano das instituições de ensino superior no Brasil. 

Essa situação atende algumas explicações processuais significativas, como as defendidas por Marques 

e Pereira (2002) onde os autores mostram a inversão no sistema de ensino superior brasileiro, 

condicionado por uma política educacional que privilegiou o sistema privado em detrimento do ensino 

público. O governo brasileiro atrelou suas necessidades de crescimento do ensino superior, 

considerando seu quadro gravíssimo de insuficiência de vagas nas universidades, uma vez que não 

contemplou a demanda de jovens de 18 e 24 anos, com cursos de licenciaturas, com financiamentos 

públicos vultuosos, no âmbito do ensino privado, inclusive agraciados pela modalidade de ensino a 

distância. Essa dinâmica expressiva do Plano Nacional de Educação pareceu imprimir um crescente 

desmonte das universidades públicas, prejudicando assim, uma condição mais consistente no plano 

teórico e empírico no quadro da formação de professores. Isso porque nessa demanda particular, não 

coube espaço para um plano de investigação e sistematização nos pressupostos teórico-

epistemológicos, mais consistente no plano das licenciaturas do Brasil. 
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A universidade se estruturou pelo paradigma da modernidade trabalhando o conhecimento numa 

perspectiva de concebê-lo mais como produto do que como processo (Cunha 2000), na tradição de se 

fazer ciência pela forma positivista, valorizando as certezas e punindo as dúvidas.  

Herdeiro de uma convulsão social e econômica, o milênio inicia com fortes transformações nas 

políticas econômicas, sociais e nas questões epistemológicas. As expressões que surgiram para 

conceituar ou classificar essas mudanças são variadas e o seu significado não apresenta concordância: 

neoliberalismo, globalização, pós-estruturalismo e pós-modernidade. Na educação, encontra-se como 

conseqüência: mudanças paradigmáticas, mudanças na função social da universidade, na organização 

curricular, na metodologia do ensino, na avaliação em todas as suas dimensões, na relação com a 

sociedade, etc. (ForGrad, 2002).  

Nessas discussões, a temática da qualidade é a que mais se evidencia na mídia, ainda que seu 

pressuposto fundamental seja a idéia de crise, esta concebida como um diagnóstico, aquela como um 

atributo, um valor ou, mais concretamente, como um padrão de referência. 

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos desenvolve toda uma formulação teórica sobre as 

contradições com as quais a Universidade se debate, tanto internamente como em relação à gestão das 

tensões sociais, levando-o a afirmar a existência de uma tríplice crise, isto é:   

(…) “crise de hegemonia, ao se constatar que a sua incapacidade para desempenhar, cabalmente, 

funções contraditórias leva os grupos sociais mais atingidos pelo seu défice funcional ou o Estado, em 

nome deles, a procurar meios alternativos de atingir os seus objetivos; crise de legitimidade, na 

medida em que se torna socialmente visível à falência dos objetivos coletivamente assumidos; e crise 

institucional, na medida em que a sua especificidade organizativa é posta em causa e se lhe pretende 

impor modelos organizativos vigentes noutras instituições tidas por mais eficientes”. (1995, p.190) 

Segundo Santos (1995), quaisquer destas contradições criam pontos de tensão, tanto no 

relacionamento das universidades com o Estado e a sociedade, como no interior das próprias 

universidades.  

 

3. A Licenciatura em Ciências Sociais no Brasil 

A emergência de um mercado educacional globalizado tem produzido reformulações importantes na 

educação superior, diversificando os provedores, os tipos de instituições, os perfis dos docentes, as 

ofertas de novas modalidades educativas e ampliando as matrículas por meio de variadas formas de 

ingresso. As aceleradas mudanças econômicas e sociais impelem os países que buscam modernizar 

suas instituições educacionais, formadoras de indivíduos e produtoras de conhecimentos, considerados 

como valiosos capitais econômicos, a desenvolver processos sistemáticos de avaliação e regulação da 

educação superior.  
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A crise tal qual referendada por Santos (1995), nas Ciências Sociais, ganha contornos próprios, 

segundo Reis, Reis e Velho (1997), onde mostram como a crise das Ciências Sociais está relacionada a 

essa dimensão política conjuntural, em termos de função do Estado; bem como em termos específica 

de institucionalização disciplinar, na medida em que ainda carece de maior espaço de fóruns reais de 

comunicação. Segundo os autores:  

Não chegamos a realizar direito essa institucionalização, no sentido de que não criamos fóruns reais de 

comunicação, de crítica recíproca, de debate conseqüente, de filtro e seleção. Não estabelecemos 

mecanismos orientados de maneira mais efetiva para aperfeiçoar ou melhorar a qualidade de nossa 

produção científica (p. 54, 1997). 

No campo específico da licenciatura em Ciências Sociais, temos questões destacáveis para 

compreender essa crise, que chega ao palco de sua formação por uma tendência histórica bem mais 

antiga, oriunda da oscilante legislação da obrigatoriedade do ensino de ciências sociais. Qual o lugar 

dessa modalidade de licenciatura, no âmbito do curso de Ciências Sociais na liderança de seu projeto 

de formação de professores sempre foi a grande questão que se coloca nessa dinâmica, uma vez que 

perdemos um espaço na investigação sociológica importante, ao longo dos anos, com honrosas 

exceções, mais ainda com pouca oferta de instigadores na comunidade dos sociólogos, no que tange ao 

ensino de sociologia. A apropriação das faculdades de educação na sistematização das práticas de 

ensino, distante dos cursos de Ciências Sociais caracterizaram um fosso na cobertura de seu plano 

investigativo, no qual, atualmente, revelam conseqüências significativas na trajetória do ensino de 

sociologia. O caminho ainda está por construir, em pleno processo em curso, considerando a 

obrigatoriedade do ensino de sociologia e filosofia garantida por lei a partir de 2011, com a Lei n. 

11.684 de 2008, alterando a Lei n. 9.394 de 1996, onde coloca a sociologia e a filosofia no hall de 

disciplinas do ensino médio.  

As dúvidas e indagações oportunas dinamizadas pelos licenciandos desse curso ganham destaques 

mais prementes, considerando o vazio deixado pelo desvelo das Ciências Sociais no Brasil com essa 

modalidade, marcados por uma trajetória que divergiu o bacharelado, voltado para pesquisa e a 

licenciatura voltada para a formação de professores. Essa dicotomia tatuou marcas profundas, onde 

revelou, nas universidades brasileiras uma tendência a sobrevalorizar o bacharelado em detrimento das 

licenciaturas, como destaca Hainfas (2009). Essas marcas evidenciaram a desvalorização em termos 

gerais do ofício de professor, sobretudo no concernente ao ensino básico. 

Nesse estudo, a análise se reporta a uma pesquisa no quadro curricular de três cursos de graduação em 

Ciências Sociais, de universidades públicas, caracterizados pelos dois modelos de formação: modelo 

que integra em um único curso o bacharelado e licenciatura e o modelo que dispõe de dois cursos 

distintos, o que tem orientado as atuais políticas educacionais de formação. Nesse estudo, baseado em 

estudo de casos múltiplos, observou-se um quadro significativamente distinto, nesses dois modelos de 
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formação. O modelo de formação de dois cursos distintos, manteve-se a aplicação da prática de ensino 

no âmbito das faculdades de educação, caracterizando uma formação “separada” do curso de 

bacharelado, o qual revelou dificuldades no processo de aplicação prática desse campo disciplinar, 

uma vez que a forma de ensinar está desassociada do quadro teórico inscrito no curso. Por outro lado, 

o modelo que integra o bacharelado e licenciatura em um único curso mostrou uma conciliação entre 

teoria e prática na estruturação equilibrada entre os elementos teóricos e os conteúdos práticos 

correspondentes à configuração de uma formação docente adequada no ensino de sociologia. 

A organicidade do projeto político pedagógico do modelo unificado de formação revelou uma 

dinamicidade entre a feitura metodológica do quadro conceitual, teórico e temático próprio para 

instrumentalizar o docente de ensino médio na aplicação dos conteúdos específicos. Esse caminho só 

foi possível porque nessa proposta de formação, esteve atrelada a análise dos pressupostos 

epistemológicos, condicionados a um corpus investigativo, em que se desenvolveu o ensino de 

sociologia como objeto de estudo no campo disciplinar das Ciências Sociais. O reconhecimento de 

uma comunidade científica sobre o ensino de sociologia, nesse modelo, resolveu parte dos problemas 

entre pesquisa e docência, formando uma intelligentsia (MANNHEIM, 1956) na nova ordem 

corporativa no quadro disciplinar, marcando uma nova autonomia nesses investigadores, em relação 

ao poder animado por outros campos disciplinares. 

Nesse sentido, parte do problema específico pode ser minimizado por essa nova tendência de 

pesquisadores. Por outro lado, as questões conjunturais ainda são gritantes e estão atreladas às 

políticas educacionais de formação, bem como o desprestígio de jovens à escolha do magistério como 

profissão. Esse desprestígio revela questões estruturais significativas como aviltamento salarial, má 

condições de trabalho etc. problemas ainda urgentes à se resolver, mas que parte deles podem estar 

condicionados aos novos rumos da docência universitária, que ao abrir mão de sua condição crítica e 

autônoma nessa dinâmica das políticas de formação criam fossos cada vez maiores no seu quadro 

formador. 
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Resumo: 

O artigo trata – desde o interior do eixo temático voltado à discussão do lugar da investigação 

no ensino-aprendizagem – das concepções e práticas pedagógicas referentes ao ensino da 

Filosofia no(s) curso(s) de formação de educadores. Tem-se como objetivo precípuo discutir o 

preconceito em relação à Filosofia e ao filosofar, tema que retorna, vigorosamente, à pauta da 

Educação, desde a promulgação da Lei Nº 11.684 que, em 2011, instituiu, em todo o Brasil, a 

obrigatoriedade do ensino das disciplinas Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. A proposição 

de tal objetivo decorre da problemática representada pelos desafios com que nos deparamos ao 

longo de anos de exercício da docência dessa disciplina junto ao(s) curso(s) de Licenciatura 

Plena em Pedagogia, bem como da importância – no interior do processo ensino-aprendizagem 

– atribuída à experiência, à formação e à discussão acerca do papel da Filosofia na formação 

(em nível superior) de educadores. Relativamente à metodologia utilizada para a escritura deste 

artigo, realizamos a análise do tema-problema indicado a partir do quadro de referências da 

Teoria Crítica da Sociedade. Tomamos como material da pesquisa empírica, dados coligidos 

junto a estudantes do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade Federal do 

Pará, levantados por meio de um questionário construído (sob a orientação da docente da 

disciplina) pelos próprios estudantes. As questões constitutivas do instrumento da pesquisa 

elaborado – conforme referido – aludem, fundamentalmente, à concepção dos estudantes sobre 


