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Resumo: Neste texto pretendo discutir a separação entre Bacharelado e Licenciatura nas graduações de 
Ciências Sociais e como se dá o processo de escolha do graduando por uma, ou ambas as formações. 
Tentando através de um questionário, aplicado aos alunos de 1º a 4º ano do curso de Ciências Sociais nos 
dois turnos (matutino e noturno) verificar os interesses e prioridades que dão a sua formação, analisando 
suas concepções acerca dessa divisão e de suas ambições profissionais, pensando as conseqüências disso 
no processo escolar e na pesquisa cientifica.  
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Os alunos chegam aos cursos superiores cada vez mais jovens e em dúvida 

quanto ao curso e as possíveis inserções profissionais que o mesmo possibilita. De modo geral, 

são duas as opções de saída para as áreas básicas do ensino superior: a licenciatura e o 

bacharelado. Cada uma delas com um perfil de formação e intervenção profissional próprios. As 

licenciaturas visam preparar o profissional para atuar como docente na educação básica, já os 

bacharelados excluem de sua formação a possibilidade de atuar na educação básica e habilitam 

para áreas acadêmicas, tecnológicas e de pesquisa.  

Cabe à União, legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, 

XXIV da Constituição Federal). Assim sendo, o Ministério da Educação – MEC e o Conselho 

Nacional de Educação - CNE, estabeleceram duas formações distintas: licenciatura e 

bacharelado. Tais modalidades de formação são específicas, com conhecimentos e habilidades 

diferentes, e possibilitando intervenções profissionais diversas e distintas. 

O uso do termo “graduação” em substituição ao termo “bacharelado” tem 

gerado inúmeras confusões no meio universitário, e suscitado apreensão entre os futuros 

profissionais. O termo graduação refere-se a toda e qualquer formação em nível superior. A 

legislação possibilita as duas vertentes LICENCIATURA E BACHARELADO, instituídas pelo 

CNE através da Resolução 1, de 18 de fevereiro de 2002 e Resolução 7, de 31 de março de 2004. 

Essa resolução afirma que: 

1 - Ambos os cursos são em nível superior de graduação plena. 

2 - Ambos oferecem conhecimento e habilidades distintas 



3 - Ambos ensejam intervenções profissionais distintas e específicas, por conseguinte 

habilitações diferenciadas e impeditivas uma em relação à outra. 

Dessa forma, conclui-se que aqueles alunos que desejarem atuar como 

Professores na Educação Básica devem procurar freqüentar o curso de LICENCIATURA, e 

aqueles outros que desejarem atuar nas demais áreas de trabalho, devem procurar cursos 

superiores de Bacharelado, estando claro que um formado em curso de licenciatura não poderá 

atuar na área do formado em curso de “bacharelado” e vice versa. 

A discussão dessa separação nas formações é mais intensa em algumas 

universidades e em determinadas áreas, principalmente naquelas em que a separação na grade 

curricular é total, ou seja, é necessário escolher uma delas desde o inicio da graduação, ou até 

mesmo no vestibular. Algumas universidades em determinados cursos não só foram separadas 

como uma ou outra formação foi extinta.  

No caso das Ciências Sociais na maioria das universidades ainda temos a opção 

de cursar ambas conjuntamente embora sejam separadas. 

Na Universidade Estadual de Londrina, o vestibular e a matrícula são efetuados 

automaticamente nas duas modalidades, mas as formações se apresentam separadamente no 

manual do aluno: 

No Bacharelado:  

 

“Propõe-se a formação de um profissional crítico e comprometido ética e socialmente 
com as questões sociais contemporâneas. O Curso de Ciências Sociais deseja propiciar 
ao concluinte: capacidade de pesquisa e reflexão crítica sobre a realidade social; 
compromisso social; Capacidade de operar com teorias, conceitos e métodos próprios 
das Ciências Sociais; abertura para outras competências necessárias à formação do 
educador/ pesquisador e habilidades didático-pedagógicas e domínio dos conteúdos 
básicos para o exercício do magistério.” 

 

O objetivo do curso: 

 

“Permitir uma formação teórica e de pesquisa capaz de conduzir o aluno a uma reflexão 
crítica sobre a sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, prepará-lo para a inserção 
no mercado de trabalho; integrar o ensino, a pesquisa e a extensão como momentos de 
um mesmo processo de construção do conhecimento; propiciar ao aluno uma formação 
integrada das áreas e subáreas das Ciências Sociais; promover discussões 
interdisciplinares através de atividades e seminários integrados e garantir, na formação 
do estudante, o compromisso ético e social com sua prática profissional.” 
 



Os campos de atuação são empresas públicas e privadas, instituições de 

pesquisa e exercício da docência no ensino superior. A profissão está regulamentada pela Lei n.º 

6.888, de 10.02.80 e Decreto n.º 89.531, de 05.04.84. 

E a carga horária do curso é dividida é de 1.496 teórica, 408 prática, 204 de 

atividade acadêmica complementar, 408 de disciplinas optativas,  totalizando 2516 horas.  

Na Licenciatura: 

 

“Propõe-se a formação de um profissional crítico e comprometido ética e socialmente 
com as questões sociais contemporâneas. O Curso de Ciências Sociais – Habilitação 
Licenciatura – deseja propiciar ao concluinte: habilidades didático-pedagógicas e 
domínio dos conteúdos básicos para o exercício do magistério – Ensino da Sociologia no 
Ensino Médio; capacidade de pesquisa e reflexão crítica sobre a realidade social; 
compromisso social; capacidade de operar com teorias, conceitos e métodos próprios das 
Ciências Sociais e abertura para outras competências necessárias à formação do 
educador/ pesquisador.” 
 

Que objetiva: 

 

“Permitir uma formação teórica e de pesquisa capaz de conduzir o aluno a uma reflexão 
crítica sobre a sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, prepará-lo para a inserção 
no mercado de trabalho; integrar o ensino, a pesquisa e a extensão como momentos de 
um mesmo processo de construção do conhecimento; propiciar ao aluno uma formação 
integrada das áreas e subáreas das Ciências Sociais; promover discussões 
interdisciplinares através de atividades e seminários integrados e garantir, na formação 
do estudante, o compromisso ético e social com sua prática profissional.” 
 

Em que os campos de atuação são escolas públicas e privadas de ensino 

fundamental, médio e superior. A profissão está regulamentada pela Lei n.º 6.888, de 10.02.80 e 

Decreto n.º 89.531, de 05.04.84. 

E a carga horária é dividida entre 1.496 teórica, 476 prática, 408 de estagio 

obrigatório. 204 de atividade acadêmica complementar, 408 de disciplinas optativas, totalizando 

2.992 horas.  

 

O prestigio da pesquisa e o desprestigio do ensino  

 

Embora o curso ofereça essa formação completa, observa-se uma tendência, por 

parte dos alunos, a priorizar uma das formações, e mais que isso, uma mudança dessa prioridade 

no decorrer do curso, além de uma diferença entre turnos, o que aponta para um fator sócio-

econômico no processo de escolha entre as habilitações. 



Discutiremos o assunto a partir dos resultados de uma pesquisa aplicada nos 

alunos de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. Um questionário aplicado 

separadamente nos quatro anos do curso e nos dois períodos, matutino e noturno. Pude entrevistar 

27 alunos do 1ºano da manhã, 33 do noturno, 17 alunos do segundo ano matutino e 13 do 

noturno, do terceiro ano 26 matutino e 21 do noturno e do 4º ano 15 a noite e 11 de manhã, no 

total, foram 163 entrevistados, sendo 8 turmas de 50 matriculados no inicio do curso. 

O questionário: 

Você cursa Licenciatura e Bacharelado juntos?  
Se não a qual se dedica? 
 
Da prioridade a alguma das duas formações? Por que? 
 
Pretende conciliar ensino e pesquisa profissionalmente? Como e por que? 
 
Visa alguma pós graduação?  
(  ) Especialização em Ensino de Sociologia 
(  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Outros. Quais? 
 
Tem por objetivo o ensino acadêmico? Por que? 
 
Pretende lecionar Sociologia no Ensino Médio da rede publica?  
 
Qual o grau da sua motivação para lecionar Sociologia no Ensino Médio da 
rede publica? (  ) baixo  (  ) médio  (  ) alto.  Por que? 

  

O resultado demonstrou o que havia formulado em minha hipótese inicial: a 

tendência a uma maior valorização do Bacharelado em função de uma condição melhor de status 

e prestigio, em que exercer um trabalho de ensino e pesquisa na academia seria para esses alunos 

mais importante e relevante do que um trabalho na educação básica com jovens do Ensino 

Médio: 

Esse fato também se dá pela idéia de o Ensino Superior é melhor remunerado 

que o Ensino Médio, o que nem sempre condiz com a realidade. Além desse fora também 

argumentado o fato da facilidade de se trabalhar com adultos no caso da universidade, pelo 

interesse espontâneo que estes tem pelas aulas e pelo conteúdo por ser de livre opção. Porém 

sabemos que isso também não é regra no Ensino Superior.  

Outros simplesmente não possuem interesse em lecionar em nenhum dos dois 

níveis e optam pelo bacharelado para se dedicarem a pesquisa e outros ramos. 



No entanto essa postura é muito mais evidente nos alunos do primeiro e 

segundo ano da graduação, isso parece se dar por um deslumbramento do aluno no primeiro 

contato com a universidade, ainda impressionado com o reconhecimento externo que tem a 

academia, mas com pouca noção das dificuldades internas a ela.   

Essa postura é claramente refletida e alterada no decorrer da formação e 

somado o fato de se aproximar o fim do curso, os alunos vão se vendo mais próximos da 

necessidade de trabalhar e com a experiência de estagio passam a cogitar ser professor do Ensino 

Médio e a valorizar a licenciatura. Isso vem no entanto da necessidade e da maior facilidade de se 

inserir nesse campo de trabalho, ou seja, pelas condições objetivas de reprodução e sobrevivência 

na profissão. 

Um outro fator que apareceu com força na pesquisa foram as diferenças entre 

alunos do período da manhã e do noturno, o que aponta para maior refinamento na análise, 

considerando as diferenças sócio-econômicas.  

É do nosso conhecimento uma diferença sócio-econômica entre os dois turnos, 

os alunos do noturno na maioria dos casos optam pelo período pela necessidade de trabalhar 

durante a graduação, e eles me apontaram uma maior preocupação em se formar logo, em poder 

trabalhar nessa formação e uma impossibilidade de continuar os estudos no momento e dedicar-se 

a um mestrado (mas demonstram essa vontade) e por isso se dedicam à licenciatura, como forma 

mais rápida de se sustentarem com o curso.    Já no período matutino os alunos em grande 

parte já planejam pós-graduação e um número maior abriu mão da licenciatura, o que em 

oposição ao noturno apontaria para a possibilidade financeira e tempo para complementarem sua 

formação até virem a trabalhar na área que almejam (ensino superior na maioria dos casos), 

alguns dizem pretender trabalhar no ensino médio até se formarem aptos a trabalhar no superior, 

apontando a Licenciatura como meio e não como fim na sua profissionalização.  

Os alunos apontaram a precariedade do ensino publico como maior causa do 

desinteresse pela área, a desvalorização dos professores, a infra-estrutura ruim, o desinteresse dos 

alunos, baixa remuneração. Outros defenderam a função de se lecionar a Sociologia no Ensino 

Médio, a importância do seu caráter crítico para os jovens e a necessidade da aplicação do 

conhecimento científico na sociedade.  

Poderíamos supor que a desvalorização vem somente por parte daqueles que 

optaram por abandonar a Licenciatura pelo seu desprestigio profissional, mas o fato é que por 



parte daqueles que escolheram se dedicar a ela também ocorre uma séria desvalorização quando a 

escolhem pela necessidade de trabalhar e pela ausência de oportunidade de se especializar e pós-

graduar, pois estão sugerindo que a formação da Licenciatura não carece de aprofundamento e 

continuidade no aprendizado do professor, tornando-a mais fraca e debilitada, contribuindo para a 

sua desvalorização, simbólica inclusive. Porém é claro que carecem do apoio que lhes falta a 

continuar sua formação, mas essa mentalidade de que a Licenciatura é o passo mais fácil e curto a 

profissionalização não a engrandece.  

No entanto, como discutiu Florestan Fernandes não dá para se ignorar, muito 

menos condenar a necessidade material dos alunos de aproveitamento da sua mão de obra 

especializada. Para ele a garantia da Sociologia na escola secundaria atrairia os estudantes, ainda 

que pelo interesse empregador, mas que resultaria em um aumento de pesquisas e valorizaria 

ambos os campos, escolar e acadêmico. 

É preocupante também a postura de ter a Licenciatura e o trabalho de lecionar 

no Ensino Médio como meio de se alcançar a finalidade que é o Ensino Superior, porque forma 

profissionais provisórios, transitórios que não vêem no espaço da escola o instrumento importante 

que é para o seu conhecimento a ser aplicado na realidade da sociedade. 

Parece não haver a continuidade da formação tendo em vista esse campo de 

atuação que é o Ensino Básico, como se o titulo de Superior levasse não só a idéia de grau acima, 

mas de importância.        

E mais do que isso, os profissionais Bacharéis e Pós Graduados pouco se 

voltam para esse ensino básico, dando inicio ao ciclo do conhecimento que fica preso às 

Universidades e pouco retorna à sociedade.   

 

A necessidade de se trabalhar conjuntamente Escola e Universidade 

 

A partir do texto de Ileizi Silva e do que já apontamos também é clara a 

hierarquia entre o campo acadêmico científico e escolar, e também, a desvalorização da pesquisa 

acadêmica voltada para o ensino de sociologia nas escolas de educação básica.  

E ainda que possamos dizer que o departamento de Ciências Sociais da UEL 

tenha um relevante trabalho nas pesquisas dessa área, muito tem se dito acerca da trajetória da 

inserção da disciplina no ensino médio, sua relevância no processo escolar, mas pouco tem se 



discutido a formação dos professores, a relação acadêmica com e escola e a sociedade, como 

esses alunos, tanto do bacharelado quanto da licenciatura estão encarando esta nova tarefa, o 

quanto valorizam esta conquista.  

A não consolidação da sociologia enquanto disciplina escolar também dificulta 

o vinculo entre professor e pesquisador, como afirma Moraes, a partir da discussão de Bourdieu, 

os pesquisadores não se identificam como educadores e não pensam os problemas escolares, e os 

professores imersos dos problemas escolares se distanciam da discussão acadêmica. 

Essa separação empobrece ambos, o pesquisador porque não está inserido na 

realidade e não visualiza a interatividade do seu conhecimento com a  sociedade, e o professor 

porque passa na maioria das vezes a não mais buscar o conhecimento novo e as discussões atuais, 

produtos da academia, passando somente  pelos programas  de reciclagens do estado, limitando a 

sua formação a licenciatura.    

Alem da precariedade das condições de trabalho, o desprestigio da educação 

decorre também do fato de não ser entendida como ramo da ciência, como objeto propriamente 

cientifico. Porém é necessário a toda ciência pensar de que forma ela pretende se fazer útil a 

sociedade. As Ciências Sociais claramente se propõe a oferecer seus conhecimentos para a 

reflexão crítica dos seres sociais, e de que forma ela teria a fazer se não pela escola? Sendo essa a 

única fonte de conhecimento “democrática” na sociedade moderna. A escola pode não ser o 

objeto das pesquisas de Ciências Sociais, mas é sem duvida o local de aplicarmos esse 

conhecimento acadêmico, caso não queira que este seja unicamente dedicado a nós mesmos, 

estudiosos e profissionais da área. 
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