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RESUMO 

O presente trabalho visa: possibilitar uma reflexão sobre o currículo e a formação docente no 
curso de Ciências Sociais no Brasil, e particularmente, no curso de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Pará (UFPA); discutir a formação docente, dentro do cenário de 
transformações e reestruturação produtiva ocorridas no sistema capitalista. O trabalho faz 
parte da pesquisa de doutorado (em andamento) e foi feito a partir de levantamento 
bibliográfico e documental. O referencial teórico apoia-se nos conceitos de campo (Bourdieu) 
e de identidade profissional (Dubar) e outros autores. As conclusões apontam para um 
favorecimento do bacharelado em relação à licenciatura e, com efeito, para um profissional 
que tem uma identidade profissional vinculada fortemente ao pesquisador e um currículo 
centralizado nas disciplinas do bacharelado (Antropologia, Ciência Politica e Sociologia). 

Palavras-Chave: Educação Superior, Currículo, Ciências Sociais. 

 

ABSTRACT 

The present work aims: enable a reflexion about the curriculum and the teacher formation in 
the Social Science Course in Brazil, and specifically in the Social Science course at the 
Federal University of Pará (UFPA); discuss the teacher’s formation, in the scenery of 
transformation and productive restructuration occurred in the capitalist system. The work is a 
part of the doctorate research (in development) and was made from a bibliographic and 
documental research. The theoretical reference is supported by the field concept (Bourdieu) 
and professional identity (Dubar) and other authors. The conclusions are favourable to the 
BSc in relation to the licensee and to a professional that has a professional identity strongly 
linked to the research and a curriculum centralized in the BSc disciplines (Anthropology, 
Political Science, and Sociology). 
 
Keywords: Superior Education, Curriculum, Social Science. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de globalização do capital em curso no mundo intensifica cada vez 

mais a concentração de renda, a centralização do controle financeiro por parte das grandes 

empresas através de fusões e aquisições de empresas engendrando uma crescente interligação 

e interdependência dos mercados financeiros, em escala planetária, fazendo da economia uma 

espécie de “cassino global”. (CHESNAIS, 1999). A crise econômica mundial de 2008 mostra 

o quanto a “globalização capitalista na realidade não funciona e não pode funcionar. [...] 

porque é estruturalmente incapaz de tratar das suas causas” (HOBSBAWN, 2008). Assim, há 

necessidade de se pensar e agir tendo em vista outra globalização, outra educação (para além 

e contra o capital e do mercado), bem como outra economia, onde o ser humano seja o centro 

e a finalidade e não um meio. 

A educação, neste processo, será considerada estratégica pelos organismos 

econômicos internacionais do grande capital (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Programa de 

Reformas Educacionais da América Latina e Caribe-PREAL entre outros), para a fabricação 

de uma hegemonia do consenso do qual o capitalismo necessita, como fica bem explicitado 

em Haddad (2008). Assim, as políticas educacionais implementadas em vários países, 

inclusive no Brasil, têm por finalidade adequar a formação do trabalhador às exigências do 

paradigma de acumulação flexível do capital, ou seja, formar um trabalhador flexível, 

produtivo, polivalente, eficiente disposto a “vestir a camisa da empresa” proclamada pela 

ideologia de valorização do trabalhador por parte da empresa, bem como possibilitar uma 

saída para a crise pelo qual passa o Estado e o sistema capitalista. É claro que o ensino 

privado no Brasil será o mais afetado por essa lógica, porém não será o único, pois uma 

grande parte do nosso sistema de ensino público também adotará esta lógica também. Para 

Dale (2004), existe uma Agenda Globalmente Estruturada para a Educação (AGEE), ou seja, 

uma força supranacional e transnacional (organismos econômicos internacionais do capital) 

que afeta todos os sistemas educativos nacionais em escala global e que prescrevem 

mecanismos de controle sobre os mesmos, como a disseminação da concepção de “qualidade” 

da educação, padronização dos conteúdos, descentralização dos sistemas, avaliação da 

educação entre outros. Logo, as políticas educacionais “Para a educação [...] longe de serem 

autonomamente construídas a um nível nacional, [...] são em essência pouco mais do que 
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interpretações de versões ou guiões que são informados por, e recebem a sua legitimação de 

ideologias, valores e culturas de nível mundial” (DALE, 2004, p. 429). 

Com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1996 

(Lei n. 9.394) as reformas educacionais no Brasil se concretizam. Logo em seguida são 

elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Orientações Curriculares Nacionais com o intuito de estabelecer os princípios e valores para 

os sistemas de ensino de todo o país, isso sem esquecer os exames nacionais de avaliação para 

a educação básica (Exame Nacional do Ensino Médio, Prova Brasil, Provinha Brasil) e 

superior (Provão, posteriormente reformulado no governo Lula com o nome de Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes) e avaliações internacionais, como o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) entre outros, que tem como finalidade principal 

avaliar os conteúdos ensinados nas escolas e universidades e verificar se estão “afinados” com 

a lógica empresarial de qualidade para o mercado capitalista a fim de aumentar a 

produtividade do trabalhador e com efeito o lucro por parte das empresas (traduzidos sob o 

nome de competências e habilidades) proporcionando uma “modernização conservadora” 

(APPLE, 2003) na educação, na medida em que a avaliação se apresenta com o discurso 

“modernizante”, entretanto esta “modernização” está pautada em valores tradicionais dos 

neoconservadores liberais com o intuito de promover um “ranking” das melhores escolas e 

universidades. 

Então, é neste contexto global de reformas que a formação de professores e a 

maioria absoluta das políticas educacionais para o país são pensadas, planejadas e 

implementadas, seguindo uma AGEE (DALE, 2004), em nosso país. Desse modo, A 

formação de professores passa a ter um caráter estratégico para a implementação das políticas 

educacionais no país. Nesta ótica, o professor, é peça chave nesse esquema, pois como 

formadores de opiniões, muitos deles tornam-se os intelectuais orgânicos da reforma, na 

medida em que elaboram os documentos essenciais da reforma e servem como divulgadores 

para a opinião pública em geral. Para Ball (2002) toda reforma não visa, apenas, fazer uma 

mudança técnica, objetiva das estruturas organizativas escolares, mas também opera tendo em 

vista promover subjetividades na e em mudança, pois as tecnologias políticas da reforma da 

educação são também  

...mecanismos para ‘reformar’ professores e para mudar o que significa ser 
professor. [...]. A reforma não muda apenas o que nós fazemos. Muda 
também quem nós somos – a nossa identidade social. (BALL, 2002, p. 4-5). 
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Desse modo, a formação de professores no Brasil é estabelecida como uma das 

metas principais, tanto do governo FHC, quanto do governo Lula, ambas as políticas 

educacionais estão sintonizadas com a agenda global estruturada para a educação. As 

principais características dessa política se revelam pelo processo de: aligeiramento da 

formação de professores, priorizando a formação contínua em detrimento da formação inicial; 

desvinculação da pesquisa e do ensino na formação (como forma de diminuir os custos); 

mudança do lócus da formação), priorizando a iniciativa privada e promovendo um 

verdadeiro empresariamento da educação superior no país e flexibilização dos currículos e na 

formação (com base na lógica das competências e habilidades). 

Na próxima secção analisaremos este processo de reconfiguração e reformas na 

educação voltada para o curso de ciências sociais no Brasil, especificamente o curso de 

Ciências Sociais da UFPA. 

 

2 O CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL: UM PERCURSO HISTÓRICO 

A disciplina Sociologia foi implantada bem antes do curso de Ciências Sociais no 

Brasil. Foi por volta de 1890, através da influência de Benjamim Constant (1836-1891), que a 

sociologia foi incluída nos cursos superiores e secundários. Todavia com a morte de Benjamin 

Constant, logo no período de implantação, a sociologia foi deixada de lado. (SILVA, 2006). 

Com a reforma Rocha Vaz (1925) a sociologia foi introduzida nas escolas secundárias do 

país. E em 1928, ela passa a ser ministrada nas Escolas de Formação de Professores, 

conhecida por Escola Normal (magistério), por influência do movimento reformista da Escola 

Nova. Nesse período ocorreu a publicação de manuais de Sociologia e coletâneas voltadas 

para o ensino de Sociologia. Mas é somente em 1933 com a criação da Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo, em 1934 com a criação do Departamento de Sociologia da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e em 1935 na Universidade do 

Distrito Federal-RJ (atual UFRJ) é quando são criados os primeiros cursos de Ciências 

Sociais no país que a Sociologia se institucionaliza definitivamente na universidade brasileira. 

(LIEDKE FILHO, 2005). É importante ressaltar, que a disciplina sociologia lecionada no 

ensino secundário (ensino médio) no Brasil teve uma característica de intermitência, pois 

vinha uma reforma e implantava a sociologia na grade curricular, vinha outra e a retirava.  

Como exemplo, em 1941, com a Reforma Capanema, esta retirou a obrigatoriedade da 

Sociologia nos cursos secundários. Esse período é chamado de Alijamento (1942-1981) por 
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Meucci (2000). Assim, tanto na ditadura de Getúlio Vargas, quanto na ditadura militar, a 

Sociologia é retirada das grades curriculares do ensino secundário. A exceção se deveu ao 

ensino superior, já que neste ensino a Sociologia se manteve tanto na grade curriculares de 

vários cursos superiores (como disciplina introdutória: Introdução à Sociologia, Sociologia 

Geral, Sociologia da Educação entre outros) quanto nos cursos de Ciências Sociais das 

universidades brasileiras (MORAES, 2003). Essa intermitência da Sociologia no ensino 

médio também pode ser um dos fatores responsáveis pela desvalorização do campo escolar 

em relação ao campo científico (BOURDIEU, 1983) entre a valorização do Bacharelado em 

detrimento da Licenciatura em Ciências Sociais. 

No estado do Pará a disciplina Sociologia foi implantada, a partir de 1950, no 

currículo dos cursos pedagógico (magistério) e clássico (ensino médio atualmente) antes da 

criação do curso de Ciências Sociais. (FROTA e CHAVES, 1992). Segundo Palhano (2007), 

no Pará o curso de Ciências Sociais2 foi criado pelo Decreto-lei 35.456 de 04/05/19543 e 

implantado em 1955, e estava vinculado à antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(FFCL) – fundada em 1948 – Ou seja, o curso foi criado três anos antes da criação da 

Universidade Federal do Pará (em 1957, com a lei nº 3.191 de 02 de julho de 1957). A UFPA 

foi fruto da reunião de sete faculdades existentes em Belém: Medicina, Direito, Farmácia, 

Engenharia, Odontologia, Filosofia Ciências e Letras e Economia, Contábeis e Atuariais. Na 

década de 70 as faculdades da UFPA foram reunidas no campus do Guamá, onde atualmente 

encontra-se o campus principal. A FFCL foi incorporada à UFPA (em 1958) e posteriormente 

originou o Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) em 1977, assim como originou 

outros centros da universidade. Atualmente com a reestruturação da UFPA a partir da 

aprovação do novo Estatuto da UFPA e do novo Regimento Interno em 2006, foi criado o 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) em 2007 e a Faculdade de Ciências Sociais 

a qual o curso de Ciências Sociais está vinculado. 

Atualmente, na UFPA, o curso de Ciências Sociais (Bach/Licen) possui regime 

didático semestral (seriado), totalizando dez semestres, com carga horária total de 2.880 

horas. A grade curricular4 do curso está estruturada, a partir do 6º semestre, nas ênfases de 

Antropologia, Ciência Política e Sociologia, promovendo uma “especialização precoce” na 

formação do cientista social, sendo que esse período cursado pelo aluno tem duração de 

quatro semestres, o que equivaleria ao tempo mínimo de um mestrado acadêmico. Além do 

campus de Belém, o curso está presente no município de Marabá na modalidade de 

Bacharelado e licenciatura plena. 
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3 A FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Com a aprovação da lei de nº. 11.684 de 2 de junho de 2008, que torna a 

Sociologia e a Filosofia como disciplinas obrigatórias em toda as três séries do nível médio, 

torna-se necessário que façamos uma discussão sobre a formação do professor de sociologia, 

do curso de Ciências Sociais, em particular da Licenciatura em Ciências Sociais, pois é a 

habilitação legal responsável pela formação docente para a educação básica. Este fato é 

relevante, pois segundo estudo feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Ensino Superior (CAPES) será necessário formar 20 vezes o número de professores de 

Sociologia para o ensino médio formado por ano (3.018 professores de Sociologia são 

formados anualmente) (CIEGLINSKI, 2008). Dos 20.339 professores atuantes (apenas 12% 

desse total possuem licenciatura plena). Desse modo, a CAPES fez uma estimativa de que 

serão necessários em torno de 108 mil professores de sociologia para atender as três séries nas 

24.131 escolas de ensino médio do país. É notório que a falta de professores para a educação 

básica passa, sobretudo, pela baixa remuneração e pela desvalorização da carreira docente. 

É sabido que o papel das licenciaturas nas universidades brasileiras ainda é 

relegado ao segundo plano em relação ao Bacharelado. De acordo com Dias-da-Silva e 

Muzzeti (2008, p. 131), “[...] a grande maioria dos cursos de licenciatura em algumas 

Universidades públicas continuam se constituindo em apêndices dos cursos de bacharelado”. 

Esta desvalorização da licenciatura explica-se em termos históricos e culturais, já que no 

Brasil, a “cultura” do Bacharel e dos profissionais liberais (advogados, médicos, engenheiros 

etc.) sempre foi valorizada pelas elites de nosso país em detrimento das profissões ligadas à 

docência. Sérgio Buarque de Holanda em seu livro “Raízes do Brasil”, já havia discutido a 

valorização da cultura do bacharel no Brasil (herdada de Portugal), como constatamos abaixo: 

Apenas no Brasil, se fatores de ordem econômica e social [...] devem ter 
contribuído largamente para o prestígio das profissões liberais, convém não 
esquecer que o mesmo prestígio já as cercava tradicionalmente na mãe-
pátria. Em quase todas as épocas da história portuguesa uma carta de 
bacharel valeu quase tanto como uma carta de recomendação nas pretensões 
a altos cargos públicos. (HOLANDA, 2008, p. 157). 
 

 Esta concepção está ligada, também ao desprestígio acadêmico da área da 

educação. Pois como é sabido as Faculdades de Educação foram criadas a partir das 

Faculdades de Filosofia, e o corpo docente contratado para lecionar as disciplinas de Didática, 

Metodologias e Práticas de Ensino era majoritariamente constituído por mulheres oriundas do 

ensino público secundário. É claro que não podemos colocar o ônus da responsabilidade da 
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desvalorização da educação e da profissão docente sobre as mulheres. Esse processo 

transcende a questão de gênero, ele tem aspectos voltados para a origem de classe, uma vez 

que o magistério, e por efeito, a profissão docente, passava, cada vez mais, a ser uma 

profissão que atendia à população de baixa renda bem como uma grande parte desses 

professores provinham das camadas populares, desvalorizada, na ótica da sociedade 

capitalista. Assim, a “profissão” de professor (principalmente da educação básica), no Brasil, 

é vista como uma atividade ligada às classes subalternas e destinadas aos alunos com menor 

potencial acadêmico. É o que percebemos nas palavras de Revalino de Freitas (2007, p. 4): 

[...] de longa data a licenciatura tem sido relegada a um segundo plano nos 
cursos de Ciências Sociais. [...] valorizar a prática na formação docente 
implica em romper com preconceitos e juízos de valor disseminados na 
longa duração e que estabelecem uma diferenciação [...] entre o bacharelado 
– considerado um curso “nobre”, voltado à atividade teórica e à pesquisa – e 
a licenciatura – considerado um curso “plebeu”, voltado à atividade docente, 
próprio para os alunos menos aptos, sem maiores capacidades de reflexão e 
que, portanto, devem se ocupar de tarefas “menores”, como o exercício da 
atividade docente no ensino médio. 

De acordo com Krahe (2001), a formação de professores continua sendo 

desenvolvida segundo o paradigma da “racionalidade técnica/instrumental” (entendida como 

superior e mais importante) em detrimento da “racionalidade prática”5. Desse modo, a 

principal consequência disso é que a formação de especialista6 torna-se mais valorizada em 

relação à formação do docente. Esse modelo histórico foi disseminado em todo o país, 

chamado modelo 3 + 1 (três anos de formação específica – conteúdo e um ano de formação 

pedagógica). 

Outro fator que colabora para a desvalorização da licenciatura em Ciências 

Sociais em relação ao bacharelado está ligado ao estatuto legal da Profissão de Sociólogo, 

pois a Lei nº 6.888/1980 e o decreto nº. 89.531/1984, que dispõe sobre o exercício da 

profissão de Sociólogo, mencionam que apenas estão habilitados ao exercício da profissão de 

sociólogo os bacharéis em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências Sociais diplomados 

no Brasil ou em curso similar revalidados e reconhecidos pelo MEC. Já aos licenciados, estes 

devem ser “licenciados em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências Sociais, com 

licenciatura plena, realizada até 11 de dezembro de 1980, em estabelecimentos de ensino 

superior, oficiais ou reconhecidos” (Art. 1º, alínea C do Decreto nº 89.531/1984). (grifo 

nosso). Desse modo, após a data de 11 de dezembro de 1980 somente os bacharéis poderiam 

exercer a função de professor de sociologia, conforme o art. 2º, inciso II do decreto-lei. Desse 
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modo, a identidade profissional7 do licenciado pleno fica afetada: ele é professor, mas não é 

sociólogo. Então a partir desse estatuto legal, é possível vislumbrar qual era a concepção de 

professor pensada pelos cursos superiores e por suas entidades classistas: bastava uma 

formação específica (conteúdo) na área das ciências sociais para o formando (nesse caso o 

Bacharel) se tornar professor. 

Assim, percebe-se que as lutas concorrenciais ocorridas nas universidades, 

demarcam o campo acadêmico e constroem uma hierarquização entre o campo escolar 

(considerado inferior) e o campo acadêmico-científico (considerado superior). Para Bourdieu 

(1983) o campo acadêmico é um campo de luta concorrencial onde se opõem interesses e 

disputas de ordem simbólica. Vejamos um trecho de Bourdieu (1983, p. 116), a respeito disso: 

a universidade também é o lugar de uma luta para saber quem, no interior 
desse universo socialmente mandatário para dizer a verdade sobre o mundo 
social (e sobre o mundo físico), está realmente (ou particularmente) 
fundamentado para dizer a verdade. 

Esta afirmação reforça os processos de hierarquização que ocorrem no interior do 

campo acadêmico e deste sobre o campo escolar, pois o 

Menor status acadêmico da atividade de ensino em relação à pesquisa, da 
graduação comparada à pós-graduação, da Licenciatura em relação ao 
Bacharelado, e as dificuldades de implementação de mudanças no curso de 
formação de professores são hoje o reflexo das relações de força, das lutas e 
estratégias, dos interesses e lucros estabelecidos no campo universitário 
brasileiro desde a sua origem. (PEREIRA, 2000, p. 200).  

Do mesmo modo, a política curricular8 será permeada por relações de poder e 

disputas no processo de organização, seleção, planejamento e implementação, pois o currículo 

é “lugar, espaço, território. [...] é relação de poder” (SILVA, 2000, p. 150) e desse modo, não 

podemos analisá-lo sem levarmos em conta os processos de produção histórico-social onde 

são produzidas. Assim, tanto há interesses internos em determinados conteúdos, como 

interesses externos (motivados por uma AGEE). Isso fica evidenciado no currículo do curso 

de Ciências Sociais, no que diz respeito à formação docente, desde a criação do curso até o 

momento atual, não apenas no curso específico da UFPA, mas de modo geral no Brasil, com 

raras exceções. 

Handfas (2009), afirma que os cursos de Ciências Sociais das Universidades 

Federais no Brasil oferecem três modelos distintos de formação de professor: Um primeiro 

modelo conhecido por 3 + 1 em que o aluno cursa o bacharelado em seu instituto de origem e 

no quarto ano cursa as disciplinas pedagógicas da licenciatura. O segundo modelo que integra 
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o bacharelado e a licenciatura, onde o aluno necessariamente, ao colar grau obtém duas 

habilitações em seu diploma. E um terceiro modelo que possui dois cursos distintos: o 

bacharelado em Ciências Sociais e a Licenciatura em Ciências Sociais, que geralmente a 

escolha se dará no momento do ingresso na universidade via vestibular. É importante ressaltar 

que mesmo nos cursos de Ciências Sociais onde há integração da habilitação do Bacharelado 

e Licenciatura, ainda assim há uma forte valorização da formação do pesquisador em 

detrimento do docente, pois a grade curricular possui mais disciplinas ditas do bacharelado e 

poucas disciplinas consideradas pedagógicas. Em decorrência disso, as disciplinas priorizadas 

e valorizadas pelos professores e pelos alunos continua sendo as disciplinas vinculadas a 

antropologia, a ciência política e a sociologia. Este é o caso do curso de Ciências Sociais da 

UFPA – campus de Belém, que no desenho curricular atual (cf. quadro 1 na página seguinte), 

as disciplinas dessas três áreas corresponde em mais de 60% da carga horária total das 

disciplinas obrigatórias do curso. Desse modo, se consideramos a carga horária total da grade 

curricular de 2.880 horas (excetuando disciplinas complementares, optativas e eletivas), a 

carga horária de disciplinas específicas fica em torno de 62,5%, já a carga horária das 

disciplinas da licenciatura fica em 25% e as demais disciplinas 12,5%. Se fizermos uma 

análise por disciplinas, de um total de 45 disciplinas da grade curricular, 30 disciplinas fica 

para a ênfase de sociologia, 29 para a ênfase de Ciência Política e 28 para a ênfase de 

Antropologia. Já as disciplinas voltadas para a licenciatura somam apenas 10 disciplinas, 

incluídas aí 04 disciplinas9 que foram codificadas pelo Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH) com o intuito de afastar o Instituto de Ciências da Educação (ICED) do 

processo de formação do licenciado em Ciências Sociais. A justificativa para a exclusão das 

referidas disciplinas (Sociologia da Educação 1 e 2) codificadas pelo antigo Centro de 

Educação (CE) da UFPA (atual ICED), girou em torno da falta de professores. Todavia, no 

discurso dos professores do curso e dos alunos é que os professores vinculados ao CE não tem 

conhecimento suficiente de Sociologia para lecionar para os cientistas sociais e por isso nada 

mais óbvio que a disciplina fosse ministrada pelos sociólogos do IFCH.  

Ora esse discurso, traduz uma gama de preconceitos e desconhecimentos já que 

tem professores de Sociologia da Educação no ICED formados na área e concursados na 

matéria, bem como professores de prática de Ensino de Ciências Sociais também formados na 

área e concursados. 
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ÊNFASE EM CIÊNCIA POLÍTICA 
6º SEMESTRE 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 
FH-02034 Sociologia da Infância e da Adolescência * 060 04 
ED-01001 Introdução a Educação* 090 06 
FH-20005 Teorias Políticas Contemporâneas I 060 04 
FH-20009 Estado Partido Político e Movimento Popular no Brasil 060 04 

7º SEMESTRE 
ED-01029 Psicologia da Educação Evolução e Aprendizagem)* 090 06 
FH-20006 Teorias Políticas Contemporâneas II 060 04 
FH-20007 Políticas Públicas 060 04 
FH-20008 Políticas e Relações Internacionais 060 04 

8º SEMESTRE 
ED-03081 Didática Geral* 060 04 
ED-02027 Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º graus* 060 04 
FH-20010 Pensamento Político Brasileiro 060 04 
FH-20011 Metodologia da Analise Política 060 04 
FH-20012 Tópicos Temáticos em Ciência Política 060 04 

9º SEMESTRE 
ED-03097 Metodologia Específica de Ensino das Ciências Sociais* 060 04 
FH-20015 Estagio Supervisionado em Ciência Política 060 04 

10º SEMESTRE 
ED-03114 Prática de Ensino em Ciências Sociais* 120 08 
FH-20016 Trabalho de Conclusão em Ciência Política- (TCC) 060 04 

 
ÊNFASE EM ANTROPOLOGIA 

6º SEMESTRE 
FH-02034 Sociologia da Infância e da Adolescência * 060 04 
ED-01001 Introdução a Educação* 090 06 
FH-09014 Teorias Antropológicas 060 04 
FH-09009 Antropologia Política 060 04 

7º SEMESTRE 
ED-01029 Psicologia da Educação (Evol. E Aprendizagem)* 090 06 
FH-09015 Organização Social e Parentesco 060 04 
FH-09017 Antropologia da Religião 060 04 
FH-09016 Antropologia Econômica 060 04 

8º SEMESTRE 
ED-03081 Didática Geral* 060 04 
ED-02026 Estrutura de Funcionamento do 1º e 2º graus * 060 04 
FH-09011 Pré-História Brasileira 060 04 
FH-09010 Etnologia Indígena da Amazônia 060 04 
FH-09018 Tópicos Temáticos em Antropologia 060 04 

9º SEMESTRE 
ED-03097 Metodologia Específica de Ensino das Ciências Sociais 060 04 
FH-09050 Estagio Supervisionado em Antropologia 060 04 

10º SEMESTRE 
ED-03114 Prática de Ensino em Ciências Sociais* 120 08 
FH-09052 Trabalho de Conclusão de Curso em Antropologia (TCC) 060 04 
 

(*) Disciplinas comuns a todas as três ênfases 
OBS:  Alunos que ingressaram na UFPA de 1998 a 2005, independente da sua 

ênfase, devem cursar ainda: 
FH-09058  Prática de Ensino em Antropologia       -  60 horas 
FH-20027  Prática de Ensino em Ciência Política    -  60 horas 
FH-02079  Prática de Ensino em Sociologia             -  60 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEP: 2075/93 -GRADE CURRICULAR  DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – 1998/2004 

1º SEMESTRE 
CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 
FH-01097 Introdução a Filosofia 060 04 
FH-08002 Introdução a Metodologia das Ciências Sociais 060 04 
FH-03085 Formação Histórica do Mundo Contemporâneo 060 04 
FH-03081 Formação Histórica e Social do Brasil 060 04 
LA-01060 Português Instrumental 060 04 
                                                                    2º SEMESTRE 
FH09013 Introdução a Antropologia 060 04 
SE-03034 Economia Política I 060 04 
FH-04048 Geografia Humanas e Econômica da Amazônia 060 04 
FH-02064 Introdução à Teorias Sociológica 060 04 
FH-20013 Teorias Políticas Clássicas I 060 04 

3º SEMESTRE 
SE-03035 Economia Política II 060 04 
FH-09007 Antropologia Cultural I 060 04 
FH-20014 Teorias Políticas Clássicas II 060 04 
FH-08003 Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicadas às Ciências Sociais I 060 04 
FH-02066 Sociologia Marxista 060 04 

4º SEMESTRE 
FH-20003 Teorias Políticas Clássicas III 060 04 
FH-09008 Antropologia Cultural II 060 04 
FH-08013 Estatística Aplicada às Ciências Sociais I 060 04 
FH-02067 Sociologia Durkheimiana 060 04 
FH-02068 Sociologia Weberiana 060 04 

5º SEMESTRE 
FH-20004 Política Brasileira 060 04 
FH-09005 Cultura Brasileira 060 04 
FH-08004 Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicadas às Ciências Sociais II 060 04 
FH-08014 Estatística Aplicada às Ciências Sociais II 060 04 
FH-02069 Teoria Sociológicas Contemporâneas I 060 04 

 

ÊNFASE EM SOCIOLOGIA 
6º SEMESTRE 

FH-02034 Sociologia da Infância e da Adolescência* 060 04 
ED-01001 Introdução à Educação* 090 06 
FH-02072 Sociologia do Trabalho 060 04 
FH-02070 Sociologia Educacional I: Teorias Sociológicas da Educação 060 04 

7º SEMESTRE 
ED-01029 Psicologia da Educação (Evolução e Aprendizagem)* 090 06 
FH-02071 Sociologia Educacional II: Teorias Sociológicas da Educação 060 06 
FH-02073 Sociologia Econômica 060 04 
FH-02074 Sociologia Rural 060 04 

8º SEMESTRE 
ED-03081 Didática Geral* 060 04 
ED-02027 Estrutura e Funcionamento do 1º  e 2º Graus * 060 04 
FH-02077 Sociologia Urbana 060 04 
FH-02076 Sociologia Brasileira 060 04 
FH-02077 Sociologia e Meio Ambiente 060 04 

9º SEMESTRE 
ED-03097 Metodologia Especifica de Ensino das Ciências Sociais* 060 04 
FH-02078 Questões Sociológicas na Amazônia 060 04 
FH-02055 Estágio Supervisionado em Sociologia 060 04 

10º SEMESTRE 
ED-03114 Prática de ensino em Ciências Sociais* 120 08 
FH-02056 Trabalho de Conclusão de Curso em Sociologia (TCC) 060 04 
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Esse movimento de exclusão de disciplinas relacionadas ao ICED não se reduz ao 

curso de Ciências Sociais da UFPA, pois os outros cursos de licenciatura da UFPA, como 

Filosofia, História, Geografia entres outros também codificaram disciplinas pelo IFCH e não 

somente as disciplinas de práticas e estágios supervisionados, mas também excluíram a 

disciplina didática Geral e substituíram por Didáticas específicas do curso (por exemplo: 

Didática da Filosofia, Didática da História) e que são agora lecionadas exclusivamente por 

professores do curso. Na proposta do Projeto Político Pedagógico para o curso de Ciências 

Sociais
10 já se encontra também a Didática do Ensino das Ciências Sociais que também 

deverá ser ministrada exclusivamente por professores do curso de Ciências Sociais. Ainda, 

nesse documento, percebe-se a estreita vinculação da reformulação curricular para atender as 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e resoluções do Conselho 

Nacional da Educação sobre formação de professores sob a ótica de habilidade e 

competências sem seque tecer críticas ao atual processo de formação de professores 

orientadas pela lógica do capital, vejamos: “o atual projeto tem como objetivo responder os 

desafios da LDB 9394/1996” (FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 2008, p. 1). 

Também, o rol de disciplinas específicas do curso de Ciências Sociais segue a mesma 

tendência do atual currículo já que prioriza a formação do bacharel em Ciências Sociais em 

detrimento do licenciado. A principal diferença é que acaba com as ênfases especificas 

(Antropologia, Ciência Política e Sociologia). Ora, como é sabido isso é uma falsa dicotomia, 

pois tanto o bacharelado quanto a licenciatura são habilitações complementares para a 

formação do estudante de ciências sociais. Assim, há necessidade urgente de se repensar tal 

modelo de formação, tendo em vista, não apenas aprovação da lei que torna a sociologia 

obrigatória para a educação básica em todas as séries do ensino médio. Mas, principalmente, 

porque os profissionais de Ciências Sociais devem ser competentes não apenas em conteúdos 

disciplinares específicos, mas também em conteúdos pedagógicos, que permita a esse 

profissional e docente saber como ensinar os conteúdos específicos, bem como perceber a 

importância primordial da educação e do ensino articulado à pesquisa e não de forma distinta 

e distante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação dos cientistas sociais no Brasil, desde a criação dos primeiros cursos 

de Ciências Sociais no Brasil, na década de 30 do século passado tinha como objetivo 

principal: 

...formar pessoas capazes de produzir a ‘solução racional’ para os problemas 
brasileiros. Ao se dizer ‘solução racional’, queria se dizer solução baseada na 
razão, na ciência. Dever-se-ia, portanto formar os cientistas da nova ciência, 
capazes de produzir o novo saber. (OLIVEIRA, 1991, p. 53). 

Então, na secção anterior, fica evidente a valorização de uma habilitação 

(bacharelado) em detrimento de outra (licenciatura). Para Laraia (1995), “... há muito tempo, 

os cursos de graduação em ciências sociais deixaram de se preocupar com a formação de 

licenciados para o segundo grau”. A questão é que ao privilegiar a formação do pesquisador e 

sua ‘especialização antecipada’ na graduação, acaba por restringir a inserção dos graduados 

no mercado de trabalho (já que “muitos” necessariamente têm que se especializar em nível de 

mestrado e doutorado – onde  ocorrerá de fato a formação do pesquisador) e também acaba 

não formando nem um pesquisador e muito menos professor para a educação básica e para o 

nível superior, o que contribui para uma crise de identidade profissional. 

De modo geral, o currículo de ciências sociais no Brasil aponta para uma “lógica 

de acumulação” de disciplinas na grade curricular, reduzindo a formação do graduado a uma 

aquisição de um grande número de disciplinas e conhecimentos específicos. Essas disciplinas, 

segundo Faria citado por Laraia (1995, p. 59) “... são escolhidas em função dos temas das 

teses defendidas pelos membros do corpo docente da instituição de ensino” ao invés de uma 

concepção de homem, de sociedade, de universidade, ou seja, a partir de uma discussão de 

valores e princípios que fundamentam sua estrutura (VILAS BÔAS, 1995) e também 

legitimam sua reformulação. 

Em suma, constata-se que na grade curricular atual do curso, a maioria das 

disciplinas são de conteúdos disciplinares e pouco de conteúdos pedagógicos, o que acaba por 

priorizar o bacharelado em relação à licenciatura, para um profissional que tem uma 

identidade profissional11 vinculada mais de pesquisador que de professor, como um currículo 

organizado e centralizado nas disciplinas do bacharelado. Assim, ainda que parcialmente, a 

trajetória do curso de ciências sociais da UFPA (Campus de Belém) acompanha a mesma 

trajetória dos (em regra) cursos de ciências sociais no Brasil, ao priorizar unicamente a 

formação do pesquisador. 
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NOTAS 

                                                 
1 Bacharel e Licenciado Pleno em Ciências Sociais, Mestre em Sociologia (UFRN) e Doutorando em Educação 

(UFPA). Membro do INCLUDERE (Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Currículo e Formação de Professores 
na perspectiva da Inclusão-UFPA) 

2 No Brasil, os cursos de Ciências Sociais são aqueles que prescrevem um curso de graduação (Bacharelado e/ou 
Licenciatura) unitário em Antropologia, Ciência Política e Sociologia. A partir de agora utilizarei a 
denominação Ciências Sociais para me referi apenas a essas três áreas do conhecimento. 

3 Este Decreto Presidencial também concedeu autorização para o funcionamento dos cursos de Filosofia, 
Matemática, Geografia e História, Letras Clássicas e Pedagogia. (Fonte: Site - UFPA 50 anos: 
http://www.ufpa50anos.ufpa.br/). 

4 A grade curricular em vigor foi regulamentada pelas Resoluções: de nº 2.075/1993 do CONSEPE/UFPA e nº 
2.846/2001 do CONSEPE/UFPA (inclui as Práticas de Ensino em Antropologia-FH09058, Prática de Ensino 
em Sociologia-FH02079 e Práticas de Ensino em Ciência Política-FH20027, cada uma com carga horária de 60 
horas). 

5 “Na racionalidade técnica a visão do mundo é a do professor visto como um técnico, especialista, que aplica 
rigorosamente, em sua prática diária regras advindas do conhecimento científico [...]. Por sua vez, na 
racionalidade prática pensa-se no professor como um profissional autônomo, reflexivo, que toma decisões e é 
criativo durante sua ação pedagógica”. (KRAHE, 2001, p. 77). 

6 Weber já falava no século XIX sobre a preponderância da educação para formar especialista como 
característico da sociedade moderna em função do processo de racionalização e burocratização. Tanto o 
Estado como a empresa capitalista precisam de profissionais especialistas, daí a finalidade da educação nessa 
sociedade se resumir a transmitir o saber especializado. Assim, há uma “... crescente importância dos peritos e 
do conhecimento especializado” (WEBER, 1982, p. 281). 

7 O conceito de identidade para Dubar (2005) é entendido como produto de sucessivas socializações. Resulta da 
trajetória de vida do indivíduo e de suas relações sociais em cada momento de sua vida. É um processo 
dinâmico permitindo a construção, desconstrução e a reconstrução de identidades. Então nesta ótica a 
identidade profissional constitui-se em uma identidade coletiva, pois confere aos profissionais papéis e status 
sociais definidos. 

8 A política curricular será entendida aqui enquanto uma política cultural, pois ela também é fruto de uma 
seleção de cultura, de uma visão de mundo. Ela tem por finalidade estabelecer a forma de selecionar, organizar 
e modificar o currículo. Assim, de modo geral, as políticas curriculares devem ser entendidas como texto e 
discursos que tem seus sentidos produzidos e reconfigurados em diferentes contextos. (LOPES, 2004) 

9 Sociologia Educacional I: Teorias Sociológicas da Educação e Sociologia Educacional II: Teorias 
Sociológicas da Educação que substituíram as disciplinas Sociologia da Educação 1 e 2 (codificadas 
anteriormente pelo antigo Centro de Educação e atual ICED que tinha carga horária de 90 horas cada. Estágio 
Supervisionado específicos (Antropologia, Ciência Política e Sociologia) e as Práticas de Ensino específicas 
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia). 

10 Elaborado pelos professores do curso, em que volta a formação geral do cientista social, que existiu, no 
período de 1989 a 1992. Mas ainda continua um grande acúmulo de disciplinas de conteúdo específico em 
relação as disciplinas voltadas para a licenciatura, já que elas somente aparecem no sexto semestre de um total 
de oito semestre, ou seja, reproduz-se o modelo 3 + 1 novamente. Atualmente o processo está tramitando nos 
conselhos superiores da UFPA. Vale ressaltar que referido projeto do curso ainda é uma proposta, já que não 
foi regulamentado pela UFPA. 

11. Para Dubar (2005), a formação intervém nas dinâmicas identitárias por muito tempo além do período escolar, 
logo a formação do cientista social desenvolvida nos cursos de graduação condiciona a identidade profissional 
do graduando por um longo período de tempo. 
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