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RESUMO 

 

 

 Este trabalho se propõe a compreender a contribuição dos conhecimentos 
sociológicos e seus reflexos na Licenciatura, nos cursos de formação de professor de 
Matemática, de Ciências Biológicas e Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás - 
UFG. Contudo, não se trata de aprofundar exaustivamente o conhecimento da formação de 
professor nestes cursos mas de, por meio da realidade educacional, indagar a contribuição dos 
conhecimentos sociológicos para formação de professor, numa perspectiva de compreensão 
crítica que esses conteúdos trazem para o entendimento da realidade social. A situação atual 
destes cursos é mostrada a partir da análise do Projeto Político Pedagógico e das Diretrizes 
Curriculares. Neles são analisados o perfil do egresso, a exposição de motivos, as ementas e a 
bibliografia, além de resoluções e portarias dos cursos. A presença dos conteúdos 
sociológicos nos cursos de licenciatura é analisada a partir da constituição do campo científico 
educacional das ciências humanas e sociais. Finalmente podemos dizer que o presente estudo 
de análise histórica busca detectar os principais problemas existentes nestes documentos, 
identificando ainda, o motivo pelo quais as mudanças foram realizadas nos currículos. 
 
Palavras Chaves: Formação de professor; docência; Conteúdos sociológicos; Ciências 
Sociais; Ciências Humanas. 
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ABSTRACT 

 
 This academic work purposes to understand the contribution of sociological 

studies and its echos in licentiateship, in licensing courses of knowledge areas such as 

Mathematics, Biological Sciences and Social Sciences at Universidade Federal de Goiás - 

UFG. It doesn't have the intent to dig deep inside the knowledge of those specialized branches 

of science, it has as objective to confirm the contribution of sociological studies by 

educational reality to teacher's formation, making the students able to understand the social 

reality through a perspective of critic sense. The current state of those courses is showed by 

the analysis of Political Pedagogic Project and The Educational Guidelines. They both are 

analyzed in aspects as the profile of concluding students, the objectives, the summaries and 

bibliography, beyond the resolutions and the determinations of the courses. The presence of 

sociological studies in licensing courses is analyzed by the constitution of educational 

scientific field of human and social's sciences. Finally we are able to speak that this study of 

historical analysis looks for identify the main problems existing in those documents, 

examining what motivated the curricular changes done. 

 

Keywords: Teacher's formation; docents; sociological knowledge; social sciences; human 

sciences. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo analisar a contribuição dos conteúdos 

sociológicos na formação de professores, na Universidade Federal de Goiás (UFG). Seu 

contexto é o das políticas públicas educacionais para o ensino superior, mais especificamente 

a Lei no. 9.394/96 e os decretos, portarias e projetos político-pedagógicos dela decorrentes, 

que organizam as ações básicas das políticas educacionais para a formação docente. 

 Constitui-se, portanto, o objeto deste estudo compreender, qual a contribuição dos 

conteúdos sociológicos para os cursos de formação de docentes da UFG, em decorrência dos 

ajustes implementados por meio da reforma do Estado brasileiro, que reserva à educação 

superior um conjunto de princípios vinculados às exigências de ações descentralizadoras e 

flexibilizadoras. 

 Logo, o presente estudo tem como problemática central o significado da 

contribuição dos conteúdos sociológicos no processo de flexibilização curricular, após a 

implantação das diretrizes curriculares, em substituição aos currículos mínimos antes 

estabelecidos pelo extinto Conselho Federal de Educação - CFE. 

 Para melhor compreender o significado das ações das políticas públicas para o 

ensino superior, efetivadas mediante a implantação as diretrizes curriculares e das mediações 

com conteúdos oriundos das Ciências Sociais, buscou-se responder às seguintes indagações: 

 

- Como são organizadas as diretrizes curriculares nos cursos de formação de professores 

da UFG, mais especificamente, como os de Matemática, Ciências Biológicas e Ciências 

Sociais? 

- Em que condições se encontram os conteúdos sociológicos ligados à educação desses 

cursos de formação de docentes? 

-- Existe ênfase nos conteúdos sociológicos nos cursos de formação de docentes? 

- Existem outras disciplinas que indicam correlações com os conteúdos sociológicos? 

- Quais são os objetivos e o perfil expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais e no 

Projeto Pedagógico desses cursos? Eles demonstram preocupação com a construção da 

cidadania? Como essa preocupação se expressa no currículo? 
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- Qual a situação das disciplinas sociológicas nas diretrizes curriculares, a partir das 

políticas públicas? 

- Houve nas últimas décadas a intensificação de uma orientação contrária à das Ciências 

Humanas e Sociais na formação docente? 

 

 Buscando responder as questões acima, realizamos uma pesquisa de cunho teórico 

e empírico. Na pesquisa teórica foi utilizada como categoria de análise o conceito de “campo 

científico”, fundamentando na teoria de Bourdieu (ORTIZ, 1994), a qual permitiu 

compreender a prática docente pelo viés do campo de ação. Segundo esse teórico, a sociedade 

é constituída de espaços, campos de atuação, nos quais os atores estabelecem relações sociais. 

 Também debruçamos sobre os estudiosos que abordam as políticas públicas para a 

educação superior e a formação de docentes, dentre eles, Loureiro, M. (1999), Romanelli 

(2001), Pereira (1996), Guimarães e Oliveira (2002), Cunha (1992) e Enguita (1991), que 

possibilitaram maior compreensão teórica sobre a temática abordada. 

 Objetivando uma melhor contextualização do objeto de estudo, ainda foram 

realizadas análises de documentos da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 

da Educação – ANFOPE, bem como das ementas das disciplinas de três cursos de formação 

de professores da Universidade Federal de Goiás – UFG: Matemática, Ciências Biológicas e 

Ciências Sociais - e de portarias e resoluções do Ministério da Educação baixadas neste ano, 

de 2005. 

 Para a operacionalização da pesquisa a partir de fonte empírica, levantaram-se as 

matrizes curriculares dos três cursos citados, nas quais se pode captar o perfil de profissional 

nelas previsto. Buscou-se, então, a partir do perfil estabelecido, compreender se na formação 

do referido profissional justificava-se a inclusão de disciplinas de conteúdo sociológico. 

Foram, então, realizadas visitas aos Departamentos daqueles três cursos de licenciatura, 

objetivando a obtenção dos Projetos Pedagógicos, para, num primeiro momento, levantar nas 

matrizes curriculares, a inclusão de disciplinas de conteúdo sociológico, e se, através do 

estudo da sua bibliografia, havia consonância entre as referidas disciplinas e o perfil de 

profissional constante das diretrizes curriculares. 

 A escolha dos cursos se deve a que dois deles – Ciências Biológicas e Matemática 

– situam-se em áreas do conhecimento fora das Ciências Humanas. Nestas áreas, apesar de o 

objeto dos cursos de Bacharelado não incluir os seres humanos, eles estão incluídos, na 

qualidade de aprendizes e formadores, na formação de professores. Mesmo assim, nessas 

áreas, a importância dos conhecimentos sociológicos para a formação de professores 
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freqüentemente é questionada sob o argumento de que nessa formação o domínio do conteúdo 

é o que importa. Na área de Ciências Sociais, onde a importância dos conteúdos sociológicos 

não é questionada, tendo em vista a natureza essencialmente social dos homens postulada 

pelas Ciências Sociais, seria importante estudar a natureza dos conhecimentos sociológicos 

que se voltam para a formação dos professores e em que disciplinas isto acontece. Ou seja, em 

que medida os conhecimentos relativos à escola, jogam, de fato, um papel central nessa área. 

Na área de Ciências Biológicas e da Matemática, no entanto, a formação de professores, 

apesar de seu objeto de estudo e trabalho incluir a presença de seres humanos – aprendizes e 

formadores – a necessidade dos conhecimentos sociológicos nem sempre tem sua importância 

reconhecida. 

 E a decisão de escolha do curso de Ciências Sociais passa pela minha formação de 

professora, e por acreditar que este tem grande contribuição na formação de professor devido 

aos conteúdos sociais que são utilizados pelo curso, por ter uma preocupação em compreender 

o ser humano como socializador já que é societário. E, no entanto, o curso não considera o 

professor licenciado como formado por ele. 

 A hipótese é de que, na qualidade de cursos de formação de professores, o projeto 

pedagógico dos cursos de Matemática, Ciências Biológicas e Ciências Sociais, apesar da 

diversidade de áreas, deveriam contemplar no projeto político-pedagógico de seus cursos com 

a mesma intensidade os conhecimentos sociológicos, como instrumento insubstituível para a 

compreensão da escola, da prática docente e das políticas públicas para a educação. 

 Os estudos realizados e o resultado desta pesquisa estão organizados em três 

capítulos e nas considerações finais. No primeiro capítulo realizamos uma revisão da 

bibliografia para compreendermos a formação de professor no contexto político, econômico e 

social na sociedade brasileira. O segundo capítulo objetiva perceber a formação de professor 

como espaço do campo científico. Já que em sua qualidade de formação realizada em nível 

superior, lida com conteúdos científicos. 

 No terceiro capítulo expõe o desenvolvimento da pesquisa onde podemos verificar 

nos três cursos estudados como é percebida a importância dos conteúdos das Ciências 

Humanas e Sociais constituem-se na compreensão teórica dos conhecimentos sociológicos. 

 A metodologia utilizada para a realização da pesquisa envolveu além do estudo 

bibliográfico a análise de documentos oficiais. Para a análise dos documentos, realizamos 

estudos em resolução, parecer, diretriz curricular dos órgãos federais responsáveis pela 

política para o ensino superior. 
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 No que se refere à documentação analisada constituiu-se de: Resolução, Projeto 

Político Pedagógico dos cursos da UFG (2001/2005) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

CNE/MEC (2001), para verificar nos cursos foram analisados as ementas, perfil do egresso e 

a bibliografia, para então perceber a importância atribuída aos conteúdos sociológicos na 

formação de professor. Essa análise busca compreender, por meio das políticas educacionais 

dos cursos de formação de professores, as mudanças adotadas para formação de professor. 

 Segundo Ludke e André (1986, p. 38), a análise documental pode se constituir 

numa técnica de abordagem de dados qualitativos, seja implementado as informações das 

diversas técnicas de investigação, daí a opção por esse procedimento investigativo, pois nos 

possibilita garantia da representatividade do nosso universo de investigação. A amostragem 

que utilizamos abrangeu a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. 

 Ludke e André (1986) na análise documental busca-se identificar as informações 

contidas em documentos, para a partir das questões e das hipóteses levantadas compreender a 

investigação. O uso desse meio nos possibilitou mais estabilidade nos resultados obtidos, 

porque a pesquisa surge num contexto em que as políticas públicas para a educação superior 

passaram a adquirir nova configuração. 

 Por meio da análise documental a objetividade da pesquisa nos possibilitou 

influência subjetividade da investigação numa perspectiva do conhecimento científico (1986, 

p. 40). 

 Portanto, a análise qualitativa utilizada para observar a estrutura e organização das 

matrizes curriculares e verificar na bibliografia básica quais se referiam à contribuição dos 

conteúdos sociológicos nos cursos de formação de professores da UFG, Haquette (1999). 
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I – A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS  SOCIOLÓGICOS NOS CURSOS DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GO IÁS - UFG. 

 

 

 Este capítulo analisa as mudanças nos cursos de formação de professor na 

educação superior, com a intenção de mostrar um panorama geral das políticas educacionais, 

de como elas têm afetado as áreas do conhecimento humano e, conseqüentemente, a formação 

de professores e situando as ações da UFG, nesse contexto. Primeiramente tratamos de 

perceber a contribuição dos conteúdos sociológicos para essa formação com base na revisão 

bibliográfica. 

 

1. 1 - Formação de professores: situação do problema 

 

 

 A educação sempre foi considerada como o suporte e o equilíbrio de condutas 

éticas e morais em qualquer sociedade. O professor, por sua vez, sempre foi visto como um 

portador de “dons”, um agraciado, responsável pela resolução de todos os problemas 

intelectuais, sociais, políticos e culturais, e quase nunca como um profissional. 

 O momento em que vivemos, início de um novo milênio, vem acompanhado de 

mudanças relativas a essa postura, porém sem excluir de vez a visão redentorista de educação. 

Podemos dizer que foram adicionados novos problemas relativos à formação docente; além 

daqueles de caráter econômico, político e social. A educação hoje assume uma postura 

mercantilista, caracterizando-se cada vez mais como uma mercadoria do sistema capitalista. 

 Frente a esse contexto faz-se necessária uma reflexão cuidadosa acerca dos 

conceitos relativos à docência, para compreender o processo de formação de professores bem 

como o que caracteriza sua prática. 

 Atualmente, entende-se que as diferentes teorias acerca da educação buscam uma 

compreensão da prática docente frente às mudanças e as influências neoliberais que têm 

afetado todas as áreas do conhecimento humano e, conseqüentemente, a formação de 

professores. Esta tem sido considerada propícia para a sedimentação de uma lógica 

mercantilista que predomina no campo educacional, submetendo o profissional da educação 

aos interesses do capital. 

 A sociedade brasileira viveu na década de 1990, momentos de intensa discussão e 

debate acerca da formação docente e das políticas públicas voltadas para a educação. Até a 
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promulgação, em 1996, da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – os 

currículos de formação de professores, bem como todos os currículos dos cursos superiores, 

abarcavam um rol de disciplinas chamadas de “currículo mínimo”, determinadas pelo extinto 

Conselho Federal de Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, 

Lei no. 9.394, de 1996, vem possibilitar uma mudança substantiva nas matrizes curriculares 

dos cursos de formação de professor, permitindo que as instituições de ensino superior (IES) 

tivessem maior “flexibilidade na construção dos currículos plenos, privilegiando a indicação 

de áreas do conhecimento a serem consideradas” (SESu, 1997, p. 1). 

 Essa flexibilidade na construção dos currículos plenos compreende aqueles cursos 

que tenham em seus “conteúdos essenciais, uma garantia de uniformidade básica para os 

cursos de formação docente” (SESu, 1997, p. 2). As diretrizes curriculares, estabelecidas 

depois da LDB de 1996, possibilitaram às instituições maior liberdade para construírem suas 

matrizes curriculares, pois elas definem apenas um mínimo de disciplinas e a metade da carga 

horária de ensino necessária para a integralização do curso. 

 As IES tinham, no sistema anterior de ‘currículos mínimos’, o detalhamento das 

disciplinas que faziam parte do curso. Atualmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a 

LDB conferem às instituições federais autonomia na construção dos conteúdos para formar 

“competências e habilidades desejadas”, por meio das disciplinas que serão desenvolvidas. 

 A política educacional instituída pelo ex-presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso ajusta-se à dinâmica e à necessidade de formação de um profissional com o 

perfil exigido pela sociedade. Nesse sentido, o ensino superior tem assumido o papel de 

formação inicial e continuada para o mundo do trabalho. 

 A análise de Oliveira (2001) sobre os anos 90, aponta para um governo em que o 

projeto educacional articula os interesses da burguesia internacional com os interesses das 

forças que se aglutinam no governo, sob o ideário da globalização e da ideologia neoliberal. 

 As matrizes curriculares são referenciais para as IES e, a partir delas, são 

definidos os currículos plenos essenciais ao desenvolvimento de competências e habilidades 

para os diferentes cursos. Os conteúdos são definidos a partir da necessidade de formação de 

recursos humanos em diferentes áreas do conhecimento e do perfil de egresso desejado pelo 

curso. 

 Na UFG, as Ciências Sociais são consideradas uma disciplina humanística básica 

para a maioria dos cursos da instituição, pois se pode observar que consta da grade curricular 

nos diferentes cursos da UFG, em 1997. No curso de Enfermagem consta a disciplina 

Sociologia; no de Nutrição, Sociologia e Antropologia; no de Odontologia, Introdução às 
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Ciências Sociais; no de Filosofia, Sociologia; no de Ciências Sociais, Sociologia I, II e III; no 

de História, Sociologia; no de Pedagogia, Sociologia Geral e da Educação; no de Propaganda 

e Publicidade, Sociologia Geral e da Comunicação; no de Direito, Sociologia Geral e 

Sociologia Jurídica; no de Educação Artística – habilitação em música, Sociologia da Arte e 

Ética Profissional; no de Educação Artística, Sociologia da Arte e Ética Profissional e no de 

Engenharia Civil, Sociologia. Isso evidencia tratar-se de disciplina fundamental, portanto, na 

formação de um profissional crítico e consciente de seu papel na defesa da sociedade justa. Se 

isso é verdade para as diferentes profissões, tanto mais relevância possui para a formação do 

professor compreender o objeto a que se referem os conteúdos sociológicos, que é a 

sociedade, como também sua abordagem, isto é, pela forma de pesquisa, de análise e de 

interpretação dos fenômenos sociais, dos quais, afinal, a educação em geral e o ensino em 

particular são manifestações. 

 A Sociologia se constitui em uma maneira de conhecer cientificamente a 

sociedade e tem como fundamento compreender os fenômenos sociais situados 

historicamente, pois considera que todo fato social é histórico. Podemos afirmar, assim, a sua 

relação e importância para a formação docente, pois constrói historicamente a compreensão 

sobre a importância da educação e do papel delegado, nos diferentes períodos históricos, ao 

professor. A Educação passa, assim, a ser compreendida como uma Ciência Social aplicada, 

com a qual é possível pensar o aluno, a escola e as políticas públicas como uma realidade 

socialmente construída. 

 As Ciências Sociais ao serem organizadas em disciplina acadêmica, num primeiro 

momento, foram impregnadas pela idéia da neutralidade científica. Essa neutralidade, 

contudo, passa a ser questionada, na década de 1980, tendo em vista a necessidade de se 

enfrentar o problema das normas e regras, sob a justificativa de que o professor deveria se 

preocupar mais com questões relativas à realidade escolar (BOURDIEU, 1976, In: ORTIZ, 

1994). Com isso, percebeu-se a importância dessas Ciências no campo educativo como 

formadora da cidadania e, não apenas isso, sobretudo porque pensam a escola e o aluno como 

partes integrantes no processo educativo. Por isso, torna-se relevante perceber como os 

conteúdos sociológicos passam a constituírem-se integrantes do projeto pedagógico dos 

cursos em análise. 

 Diante do exposto, propomos como objetivo geral, compreender qual a 

contribuição dos conhecimentos sociológicos relativos à educação na formação do graduando 

para o exercício da docência. Ainda, buscar entender qual a importância atribuída aos 

conteúdos sociológicos para a formação do professor, ou seja, se as matrizes curriculares para 



 16 

formação do professor trazem implícita a preocupação com a natureza social da instituição 

escolar e dos seus sujeitos, alunos e professores. 

 A partir da análise e investigação do problema proposto, estabelecemos como 

premissa a existência de uma relação estreita entre sociedade, mercado e formação do 

professor. Também se faz necessário ressaltar que é o conceito de campo científico, de 

Bourdieu (1976, In: ORTIZ, 1994), entendido pelo viés de campo de ação, que nos 

possibilitará compreender mais profundamente essa questão. 

 Para Bourdieu, a sociedade é constituída de espaços, campos de atuação, nos quais 

os atores estabelecem as relações sociais. Nesse lócus privilegiado, os processos interativos e 

relacionais se entrecruzam, possibilitando os embates entre os conhecimentos dos corpos 

disciplinares específicos das diferentes áreas. Logo, as relações sociais e educativas são uma 

confrontação de “capital social”, ou seja, de procedimentos adquiridos culturalmente e 

historicamente, determinantes e específicos a cada área de conhecimento com as quais se vê 

envolvida a prática educacional, ela mesma entendida como área do conhecimento. 

 Para compreender a importância dos conteúdos sociológicos nos cursos de 

formação de professores, delimitamos como o lugar investigativo a Universidade Federal de 

Goiás e as áreas de formação de docentes: Física, Ciências Sociais, Educação Artística - 

Música, Educação Artística – Música e Artes Plásticas, Filosofia, Geografia, História, Letras, 

Pedagogia, Educação Física, Artes Cênicas, Artes Visuais, Enfermagem, Matemática, 

Química e Ciências Biológicas (UFG, 1997, p. 50-52). Buscamos identificar, nos cursos de 

licenciatura em Matemática, Ciências Sociais e Ciências Biológicas, a formação, a matriz 

curricular e a contribuição dos conteúdos sociológicos na formação de docentes. 

 Rodrigues (2000) enfatiza que a contribuição dos conteúdos sociológicos na 

formação de professor consiste em buscar constantemente reconstruir sistematicamente as 

relações que existem na prática cotidiana entre as ações que objetivam educar e as estruturas 

da vida social, como a economia, a política, a cultura, o sistema jurídico e as concepções de 

mundo. 

 Podemos afirmar que o objeto de estudo e investigação das Ciências Sociais é a 

compreensão e o estudo sistemático das relações sociais, das formas de associação, resultando 

nas características comuns a todas as classes de fenômenos sociais ocorrentes, no ambiente 

humano e em suas inter-relações. As Ciências Sociais têm vários objetos1 de estudo, a 

                                                 
1Como a Ciência Antropológica, a Ciência Política, a Economia, a Estatística e a Ciência Sociológica como 
“ciência do homem, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultual, fisiologia, 
psicologia, características raciais, costumes sociais”, Cf. Dicionário Houaiss eletrônico. 
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compreensão da sociedade e dos grupos sociais e a apropriação desses conhecimentos visa, 

portanto, conferir ao profissional capacidade de efetiva atuação social. Torna-se, então, 

necessário compreender a sua contribuição para a construção de um ator social, especialmente 

se esse profissional tiver como espaço de atuação a formação de um ethos intelectual, cultural 

e social. 

 A Associação Nacional pela Formação de Professores - ANFOPE defende que é 

preciso que os professores sejam “autônomos e críticos”, e entende que a formação do 

professor deve se constituir em “uma concepção sócio-histórica de educador, onde a docência 

seja base de sua identidade profissional” (2004, p. 14). Ou seja, o educador deve compreender 

criticamente o contexto e suas diferentes contradições. Da mesma forma, é preciso que se 

efetivem processos de ensino-aprendizagem que estejam ligados a uma formação que indique 

 

domínio do conhecimento específico de sua área, articulado ao conhecimento 
pedagógico, em uma perspectiva do conhecimento socialmente produzido que lhe 
permita perceber as relações existentes entre as atividades educacionais e a 
totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais em que o processo 
educacional ocorre, sendo capaz de atuar como agente de transformação da 
realidade em que se insere (CONARCFE apud ANFOPE, 2004, p. 15). 

 

 Para tanto, a ANFOPE defende para a formação do professor a formulação de 

uma base comum nacional, concepção a partir da qual se passou a exigir para a docência, uma 

sólida formação teórica e interdisciplinar e a unidade entre teoria e prática. 

 Por sólida formação teórica entende-se o domínio de conteúdos que permitam a 

apropriação teórica do trabalho docente, que possibilitem ao futuro professor às condições de 

análise crítica da sociedade brasileira e dos problemas educacionais. A ênfase no trabalho 

docente passa a ser entendida como base para a formação e como fonte de articulação entre 

teoria e prática (ANFOPE, 2004). 

 A posição que a ANFOPE tem defendido é a de uma formação acadêmica que 

tenha como norte em sua diretriz curricular um mínimo básico necessário, que garanta aos 

cursos de graduação uma proposta que não privilegie apenas o caráter técnico-

profissionalizante2, justamente o aspecto colocado em destaque pelas políticas educacionais. 

Esse destaque compromete a formação de professor, questão complexa, cuja especificidade 

profissional exige uma visão ampla da realidade social, aliada à exigência de uma sólida 

formação teórica em educação e de conteúdo específico. 

                                                 
2 Cf. ANFOPE. A luta da ANFOPE: pela concepção sócio-histórica de formação. Disponível em: 
http://www.lite.fae.unicamp.br/grupos/formac/indice/boletim, capturado em 07-06-2002. 



 18 

 Segundo a ANFOPE, a formação de professor não se reduz a uma questão técnica, 

e nem à adoção de medidas isoladas sobre aspectos do problema: “boa parte dos problemas 

relativos à formação de professores não está vinculada a grandes proposições teóricas, mas 

dependem, sim, de medidas concretas que convertam em realidade a vasta produção teórica 

no campo educacional sobre a temática da formação de professores”3. No Brasil, ao avanço 

no campo das idéias não corresponderam medidas práticas que a busca de solução para os 

graves problemas nessa área. Essa é uma questão crucial que deve ser encarada quando se 

propõe definir diretrizes para uma política nacional para a formação dos profissionais da 

educação. 

 Freitas, H. (1999), ao discutir e sistematizar a formação docente assegura que uma 

formação sólida do professor consiste em compreender a sociedade como um todo, em seus 

diferentes aspectos. A autora conceitua esse processo como uma 

 

sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus 
fundamentos históricos, políticos e sociais, bem como o domínio de conteúdos 
específicos a serem transmitidos pela escola, que permita a apropriação do processo 
de trabalho pedagógico (p. 32). 

 

 A formação teórica se associa aos pressupostos da teoria e da prática e implica 

 

assumir uma postura em relação à produção de conhecimento que impregne a 
organização curricular dos cursos; tomar o trabalho como princípio educativo na 
formação profissional, (...) a forma de organização do trabalho docente na escola; e 
a ênfase na pesquisa como meio de produção de conhecimento e intervenção na 
prática social (FREITAS, H. 1999, 32). 

 

 Essas duas facetas constituem instrumentos de discussão de políticas públicas para 

a formação de professores e são imprescindíveis para a produção do conhecimento que esteja 

ligado à organização curricular dos cursos, de modo que possibilite ao professor adquirir, por 

meio da prática educativa, uma ação de intervenção na escola. 

 Nesse sentido, a concepção de educador, situada num determinado contexto 

histórico-social é, nas palavras de Brzezinski (1996) aquela 

 

construída numa prática social global, nas relações dos homens com os outros 
homens, numa perspectiva de totalidade do conhecimento socialmente produzido, 
articulando o conhecimento pedagógico ao conhecimento específico de cada área 
do saber, para o qual são formados os professores (1996, p. 20). 

 

                                                 
3 Idem. 
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 Brzezinski, em sua análise, discute essa concepção e evidencia alguns aspectos, 

como a base da identidade do profissional da educação; a teoria e a prática como núcleo 

integrador da formação do educador, e que significam, na prática social global, o ponto de 

partida e de chegada da prática educativa. Diante disso, podemos afirmar que o educador é um 

profissional, um professor-educador, cuja preocupação com o ensino e o domínio do conteúdo 

específico de sua área, articulada com a produção do conhecimento socialmente produzido, 

permitem-lhe perceber a inter-relação que existe entre a atividade educacional e a totalidade 

das relações sociais, econômicas, políticas e culturais em que o processo ocorre (1996, p. 21). 

Para a autora, portanto, é a partir dessa concepção que se pode também afirmar que o 

profissional de ensino é aquele que tem a docência como base da sua identidade profissional. 

 Para Brzezinski (1996), essa concepção de educador é de cunho político, pois 

pressupõe um profissional reflexivo diante de sua prática cotidiana. Nesse sentido, a prática 

educativa não é neutra nem ocorre a partir do pragmatismo pedagógico, mas apresenta uma 

intencionalidade e uma tensão no campo educativo. É a partir desta perspectiva que buscamos 

inferir a importância dos conteúdos sociológicos na formação do professor. 

 Podemos afirmar que a educação consiste na produção e reprodução das estruturas 

da sociedade, que moldam os indivíduos segundo seus interesses. Para isso, cria-se um 

discurso ideológico em que a ênfase aos conhecimentos tecnológicos é primordial, sem 

valorizar o conhecimento socialmente produzido de forma que se permitam perceber as 

relações existentes entre as atividades educativas e a realidade social. 

 Para Bourdieu (apud RODRIGUES, 2000), os agentes sociais, “mesmo aqueles 

que pensam estar liberados das determinações sociais, são na verdade movidos por, digamos 

assim, forças ocultas, que os estimulam a agir, mesmo que não tenham consciência disso” 

(2000, p. 84). O autor assevera ainda que a postulação dessas teorias “pretende desvendar 

justamente o peso das estruturas sociais por trás das ações dos sujeitos” (p. 84). Assim, afirma 

que as Ciências Humanas possibilitam “as condições objetivas que o investigador deve 

desvendar, pois nelas é que residem as explicações” (Idem). 

 O sistema capitalista molda uma educação sistemática, com conteúdo e 

disposições voltados para o treinamento de indivíduos, visa dotá-los de condições para operar 

as empresas, a política e o Estado (RODRIGUES, 2000). 

 A educação sistematizada passa a se constituir em um capital cultural dentro do 

campo de atuação. Educar, nesse sentido, passa a ser fundamental para o Estado e para a 

empresa capitalista, que se pauta pelo lucro, pelo cálculo, e precisa de profissionais treinados 
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para isso. O processo educacional passa a treinar indivíduos para a formação técnica 

especializada e deixa de desenvolver habilidades humanísticas (RODRIGUES, 2000). 

 Os valores constituintes do campo científico de atuação educacional vão se 

alterando à medida que os valores do campo científico social também se alteram na estrutura 

moderna capitalista. Esse processo de tecnificação/especialização se intensifica em relação 

recíproca à intensificação dos valores atribuídos aos conhecimentos verticalizados nessa 

mesma sociedade. 

 A ação pedagógica, para Bourdieu (apud RODRIGUES, 2000), é “objetivamente 

uma violência simbólica”, o conceito que 

 

designa para eles uma imposição arbitrária que, no entanto, é apresentada àqueles 
que sofrem a violência de modo dissimulado, que oculta as relações de força que 
estão na base do poder (p. 86). 

 

 A ação pedagógica, portanto, é uma violência simbólica, porque “impõe um poder 

arbitrário, um determinado arbitrário cultural” (RODRIGUES, 2000, p. 86). Quanto ao 

professor, Bourdieu explicita: 

 

Uma vez que o arbitrário cultural a ser imposto é incorporado ao habitus do 
professor, o trabalho pedagógico tende a reproduzir as mesmas condições sociais (de 
dominação de determinados grupos sobre outros) que deram origem àqueles valores 
humanos (apud RODRIGUES, 2002, p. 87). 

 

 Acredita, portanto, que todo sistema de ensino institucionalizado visa realizar de 

modo organizado e sistemático a inculcação dos valores dominantes e reproduzir as condições 

de dominação social que estão por trás da ação pedagógica (RODRIGUES, 2000, p. 87). 

 A formação do docente pode ocorrer a partir de uma visão ampla, embora não 

generalista. Convém ainda que contemple os conhecimentos científicos sócio-históricos e 

humanísticos, uma vez que a realidade social é interdisciplinar: os sujeitos praticam a 

interdisciplinaridade, que acaba por se refletir nos conteúdos. Esses conhecimentos, por sua 

vez, compõem a área das Ciências Sociais, e é por isso que entendemos serem necessárias 

disciplinas com conteúdos sociológicos, ou que possuam correlação com a sociologia, para a 

formação desses profissionais. 

 Entendemos que a pluralidade do conhecimento propicia uma visão ampla da 

realidade educativa, tendo em vista ser necessário, para o docente, conhecer os problemas que 

envolvem sua profissão, como a interação entre teoria e prática, os paradigmas educacionais e 

a identidade docente do “ser professor”. No entanto, a aquisição desses conhecimentos não se 
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realiza a partir de uma visão dicotômica, ou tendo a ênfase tecnicista como centralidade. O 

professor, além de ser um conhecedor do campo educativo, das questões que envolvem esse 

campus científico, deve possuir condições teóricas que lhe possibilitem produzir uma reflexão 

acerca da sociedade, e da importância dos conhecimentos históricos e sociais para a sua 

formação e de seus alunos, para que não ocorra o predomínio de um pragmatismo, 

pedagógico em que prevaleça apenas a transmissão de conteúdos. 

 Em Bourdieu (In: ORTIZ, 1994), a teoria do campo científico nos ajuda a 

compreender a educação como um campo educacional que possui as suas inter-relações, seus 

interesses e suas disputas. O campo científico, em Bourdieu, se configura a partir de interesses 

comuns 

 

enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em lutas 
anteriores): é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em 
jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade científica definida de 
maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou se quisermos, o 
monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade de falar e 
de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é 
socialmente outorgada a um agente determinado (p. 122-123). 

 

 As Ciências Sociais permitem que se estabeleça a compreensão do campo 

científico e auxilia na análise do quantum do capital cultural empreendido na luta dentro de 

cada campo específico. Ao possibilitar essa compreensão, as Ciências Sociais promovem a 

postura crítica, própria de uma leitura da realidade. Assim é que essa relação entre a formação 

docente e o domínio de conteúdos sociológicos torna-se constituinte de uma realidade no 

campo educativo que, situado historicamente, nos abre a possibilidade de compreensão de seu 

funcionamento. 

 A pesquisa que desenvolvemos busca perceber a tessitura da formação do 

professor e a construção da problematização a partir da percepção de que a sociedade 

estabelece um tipo de profissional e as instituições de ensino viabilizam sua formação. Existe 

assim, uma relação estreita entre o que é oferecido em termos de formação profissional e as 

necessidades colocadas pela sociedade. 

 Para tanto, percebemos que a importância atribuída aos conteúdos sociológicos na 

formação de professor nos possibilita compreender, no conjunto de interesse e disputa 

existente no interior das relações sociais e educacionais, a situação da construção dos projetos 

pedagógicos dos cursos e se relacionam o aluno, a escola e as políticas públicas como parte 

fundamental de mudanças. 
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 Na história educacional brasileira, estudar e escrever sobre a formação do 

professor significa compreender as diferentes alterações das matrizes curriculares e ementas, e 

o enfoque dado às disciplinas de conteúdo sociológico dentre o conjunto de disciplinas dos 

cursos de formação. 

 Assim, com relação às mudanças nas políticas públicas, torna-se necessário 

perceber como elas afetam os cursos de formação daqueles que vão se dedicar à docência. 

Conseqüentemente, interessa-nos esta investigação e, para esse entendimento, estabelecemos 

como recorte para a análise dos cursos de formação docente na UFG, a partir das alterações da 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e das Diretrizes Curriculares de políticas públicas para a 

educação superior implementadas a partir do ano de 2002 passando a vigorar em 2003. 

 A escolha do período decorre das mudanças ocorridas nos cursos de formação de 

professores em função do estabelecido pelas diretrizes curriculares nacionais. Na UFG isto se 

alia, ainda, à necessidade de reformulação de currículos decorrente da implantação de um 

novo regime acadêmico, misto entre o regime seriado anual até então, em 2003, em vigor na 

instituição e o antigo regime de créditos que vigorou até 1983. 

 O recorte delineado não marca uma divisão rígida na história da UFG, mas 

estabelece um campo de análise, tomando-se por base a mudança nas diretrizes curriculares e 

as disciplinas que compõem o curso de formação de professor. A partir disso, entendemos 

que, no período em questão, de 1996 a 2003, ocorreram substantivas alterações, que 

delinearam uma lógica institucional. 

 Essa delimitação temporal é pertinente, uma vez que a relação entre os conteúdos 

sociológicos e a formação de professor apresenta um leque de possibilidade de estudos e, 

consequentemente, vários caminhos podem ser tomados. 

 Buscamos um diálogo com vários teóricos, como Bourdieu (1994), Loureiro, M. 

(2003), Romanelli (2002), Pereira (1996), Guimarães e Oliveira (2002), Cunha (1992), 

Loureiro, W. (1999) e Enguita (1991), com documentos da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, ementas das disciplinas dos cursos de 

formação de professor na Universidade Federal de Goiás – UFG e portarias e resoluções do 

Ministério da Educação – MEC. Para desenvolver a investigação, optamos pela pesquisa de 

levantamento bibliográfico, pelo estudo de documentos, análise de pesquisas realizadas sobre 

a formação de professor. 
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1. 2  -  Aspectos da constituição e do desenvolvimento da formação docente 

 

 

 Compreendemos que uma das questões recorrentes no cenário educacional 

brasileiro é a da formação do professor e, nela, a crítica realizada cotidianamente pelos 

alunos4. Essa crítica dirige-se ao sociologismo das concepções que têm sustentado essa 

formação, consideradas excessivamente abstratas no que diz respeito ao cotidiano da prática 

profissional, uma vez que busca um saber não apenas pragmaticamente dirigido ao como 

fazer, mas leva em consideração a compreensão dos fenômenos da sociedade, dentre eles as 

práticas escolares, a partir das Ciências Sociais. Porém, a abordagem e a compreensão das 

Ciências Sociais exigem a aplicação rigorosa dos métodos de investigação científica, o que 

parece afastar os futuros docentes daquilo que eles consideram que de fato os deve ocupar, 

qual seja questões referentes às disciplinas que deverão lecionar. 

 Numa análise sobre os cursos de formação docente e realizando uma reflexão a 

partir de um esboço histórico, podemos dizer que o tecnicismo, na década 1970, priorizou os 

métodos e as técnicas de ensino, na formação docente, substituídos, na década de 1980, por 

abordagens de cunho sociológico e político, dado o advento da pedagogia crítica. O que 

marca essa crítica é a constatação de que houve um desmantelamento da formação docente, 

porque os professores saíam dos cursos de licenciatura com muita crítica, mas com pouco 

conhecimento sobre o saber-fazer. 

 Na década de 1980, houve movimentos na sociedade que resultaram na criação de 

associações, como o Comitê Pró-Formação do Educador, com sede em Goiânia, que se 

concentrava no trabalho de mobilização coletiva dos professores, com vistas a desenvolver 

neles a consciência da importância de serem estabelecidas políticas educacionais que 

valorizassem a docência. Isso foi significativo para a participação dos educadores nos 

movimentos sociais e em decisões políticas, econômicas e sociais, que foram substantivas 

para o sistema educacional, tais como as lutas pela redemocratização da sociedade e pelas 

eleições diretas para presidente. 

 Na década de 1990, pesquisas e estudos no campo educativo possibilitaram o 

pluralismo de orientações teóricas, discussões e debates, no sentido de sinalizar o importante 

                                                 
4 Minha percepção cotidiana, de professora do ensino superior, é a de que os alunos não se interessam pelas 
Ciências Humanas e Sociais, teóricas demais, sem praticidade. Diante disso, a crítica a essas ciências denuncia 
uma concepção conservadora e positivista. Assim, perde-se de vista a importância da compreensão da sociedade, 
do mundo social: no entendimento das mudanças e das diferentes visões de mundo, numa explicação da cultura 
humana e, portanto, da educação. 
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papel da reflexão sobre a formação do professor. As mudanças na política educacional foram 

substantivas, pois aglutinaram forças e resultados positivos para a reestruturação do sistema 

educacional brasileiro. 

 Nesse sentido, na análise de Rodrigues, observou-se que com a “reforma do 

ensino superior pela Lei de n0. 5.540 de 1968, como também, na década de 1990, houve 

tentativas de retomada da reforma universitária, no contexto do processo de redemocratização 

da sociedade, sem sucesso” (2003, p. 176). Ainda, para a autora, esse modelo de ensino 

superior de 1968 foi baseado nos pressupostos tayloristas, de uma “formação rápida voltada 

de profissionais requisitados como mão-de-obra para o mercado de trabalho” (p. 171). 

 Compreendemos a importância dos documentos oficiais para a análise 

desenvolvida neste estudo, e foi isso que nos motivou a buscar os Pareceres e as Resoluções 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) que estabelecem as diretrizes curriculares dos 

cursos de formação do professor, as mudanças na duração dos cursos, os conteúdos teóricos e 

as atividades práticas, o estágio supervisionado, tudo articulado com a dimensão pedagógica 

do trabalho acadêmico (Parecer n0. 27, 2001, p. 12). 

 Nas políticas públicas, tais alterações orientam as unidades, isto é, os institutos e 

as faculdades, a propiciar ao licenciando o ‘aprender a ser professor’ (Parecer, n0. 9/2001) e, a 

partir disso, verificamos a importância dada à formação do professor, sobretudo para sua 

prática docente e participação social como sujeito político. 

 Nas reformulações dos cursos de licenciatura, da UFG, discutiu-se a importância 

das Ciências Humanas e Sociais e de seus conteúdos nos cursos de formação de professor. 

Oliveira, Dourado e Guimarães (2003) discutem a reformulação curricular dos cursos de 

licenciatura na UFG e, em suas análises, criticam a legislação vigente sobre a formação do 

professor e ressalta a experiência de reformulação curricular desenvolvida na Faculdade de 

Educação da UFG, como o caminho possível para a construção coletiva de um projeto de 

formação para a docência. 

 Os autores discutem os equívocos da formação docente que, segundo eles, não se 

realiza apenas com a complementação das disciplinas pedagógicas porque a realidade 

educacional e social é muito mais complexa, e precisa superar a preparação das pessoas para o 

mercado de trabalho, pois se tornou um desafio neste momento histórico em que a educação 

permanente passou a ser imprescindível. Eles defendem que a formação para a docência deve 

explicitar, mobilizar e auxiliar a concretização das finalidades formativas do docente. 

 Para os autores, a concepção da formação do professor não deve separar conteúdo 

e forma, que são dimensões substantivas de cada curso, e o método próprio à área do 
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conhecimento em que o futuro professor estiver se formando, nas diferentes licenciaturas. 

Neste sentido, existe uma dimensão integradora na formação pedagógica, 

 

que implica assumir que o bacharelado e licenciatura são cursos com identidades 
próprias e articulados, contribuindo para superar o entendimento da licenciatura 
como curso sem identidade, frágil teoricamente, sem pesquisa. (...) Assim 
entendida, a formação pedagógica contribui significativamente para uma dimensão 
de totalidade na formação do futuro professor (OLIVEIRA, DOURADO e 
GUIMARÃES 2003, p. 199). 

 

 De acordo com a análise de Oliveira, Dourado e Guimarães (2003), os cursos de 

formação docente precisam ter uma identidade, para evitar o isolamento do processo 

formativo nas licenciaturas. Os autores sinalizam para a necessidade de se estabelecer um 

intercâmbio entre o saber e o fazer por meio das experiências de formação e 

profissionalização dos licenciandos, como possibilidade de construção de parcerias 

institucionais entre os responsáveis pela formação do professores. 

 De um modo geral, no final dos anos 1990, o investimento no campo educativo 

foi significativo, a partir da elaboração das diretrizes nacionais para os diferentes cursos de 

graduação. Os projetos pedagógicos, ao serem estabelecidos nos diferentes cursos, diziam 

visar à democratização do acesso ao ensino, especificamente, o ensino superior. A partir das 

diretrizes curriculares, aconteceram importantes alterações na matriz curricular dos cursos de 

formação, dentre elas o aumento das horas para o estágio supervisionado, que compreende 

atividades práticas em sala de aula. A importância de disciplinas teóricas que fomentem a 

compreensão das teorias e da realidade social brasileira, embora enfatizadas no discurso 

(CNE/CP, Parecer n0. 9, de 18 de janeiro de 2001), viram, praticamente, dessa forma, sua 

importância diminuída no conjunto dos componentes curriculares dos cursos de formação de 

professores.  

 Faz-se necessário compreender, na história educacional brasileira, essas mudanças 

que foram significativas para os cursos de formação docente, e buscar perceber se decorreram 

da influência de concepções neoliberais, sobretudo nos países em desenvolvimento, como o 

Brasil. 
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1. 3  -  As alterações reformistas e a importância dos conteúdos sociológicos nos cursos 

de formação de professor 

 

 

 Nas primeiras décadas do século XX, no contexto brasileiro, foi observado o 

crescimento da população urbana, causado pelo processo de industrialização, no bojo do qual 

acontece a organização da classe trabalhadora. O desenvolvimento da escolarização ocorre em 

função desse intenso crescimento populacional e da constante exigência de mão-de-obra 

especializada, devido às orientações políticas e econômicas capitalistas presentes na sociedade 

brasileira, e de um ideário liberal que se instalou aos poucos na sociedade. 

 A sociedade urbano-industrial brasileira se desvincula aos poucos de uma ordem 

social patrimonialista, gerando condições para uma maior secularização e racionalização. Esse 

fato se reflete na educação, de modo que as Ciências Sociais e os conteúdos sociológicos 

ganham espaço nos cursos e nas primeiras universidades que foram criadas no país. Por meio 

da revisão bibliográfica, verificamos que, com a Revolução Constitucionalista, em São Paulo, 

o ensino dessas Ciências foi inserido na grade curricular para educar as novas gerações para 

as tarefas de liderança na economia, na administração e na política (GOMES, 1989). 

 Na década de 1920, os conteúdos sociológicos passaram a constar dos currículos 

das Escolas Normais, uma vez que formavam professores para o ensino secundário, e, que, 

segundo Gomes (1989) e Miceli (1995), dispensavam o conhecimento geral, definindo-se pelo 

preparo técnico-pedagógico do professor. Assim, a disciplina Sociologia da Educação passou 

a ser vista como um fato social, isto é, isolada das Ciências Sociais sem condicionantes aos 

conhecimentos específicos da educação com os conhecimentos gerais dessa área do 

conhecimento. 

 Essa assertiva aponta para a compreensão de que o ensino das Ciências Sociais, 

voltado para os “projetos de reforma e expansão do ensino superior, condicionaram o espaço 

concedido à pesquisa e à produção acadêmica em Ciências Sociais ao desempenho de 

encargos docentes no contexto de uma política mais ampla de profissionalização (...) que 

foram os professores secundários” (MICELI, 1995, p. 72). 

 A inserção dos conteúdos sociológicos no ensino dá-se em decorrência das idas e 

vindas das reformas educacionais, como a de Rocha Vaz, em 1925, e a de Francisco Campos, 

em 1931. A primeira reforma educacional diz respeito à inclusão da Sociologia como 

disciplina da 6ª série do curso ginasial e nos cursos de Ciências e Letras para os bacharéis. No 

período de 1925 a 1928, foi incluída a cadeira de Sociologia no Colégio Pedro II e, na Escola 
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Normal do Distrito Federal e de Recife. Com a segunda reforma educacional, o conteúdo 

sociológico dividiu-se em várias disciplinas e ramificações e se estendeu às escolas normais 

do país. Ainda em 1928, essa disciplina foi incluída no ensino superior, na Escola Livre de 

Sociologia e Política de São Paulo, instituição que, no período de 1933–1934, passou a dar 

maior importância às disciplinas de conteúdo humanista no currículo das primeiras séries 

(CUNHA, 1980). 

 Almeida (1989) constata, com base em Costa Pinto e Carneiro, que o ensino de 

Ciências Sociais na educação superior, no período de 1920 a 1930, faz parte da formação 

básica dos cidadãos. Esse é também o entendimento de Miceli (1995), em estudo sobre a 

história das Ciências Sociais no Brasil, que discute a contribuição desses conhecimentos nos 

cursos de graduação, nos primeiros museus que foram criados e a importância dos estudos dos 

problemas brasileiros, por meio dessa ciência. 

 A contribuição do pensamento sociológico para a formação de professor tem por 

natureza a compreensão de uma sociologia relacionada e associada ao sistema educacional. 

Assim, os conteúdos sociológicos se constituem num processo interdisciplinar da ciência e da 

educação, porém, complementando esta última. 

 A década de 1930 marca a organização do ensino, com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, criado em 19315, período em que foi reformulado o ensino 

secundário (Decreto no. 19.890, de 18 de abril de 1931) e promulgado o Estatuto das 

Universidades Brasileiras. (Decreto n0. 19.851, de 11 de abril de 1931) que previa a criação da 

Faculdade de Educação de Ciências e Letras para os cursos de formação do professor. Tais 

faculdades não chegaram a funcionar, mas pelo fato de terem ocorrido as reformas, ficou 

evidenciada a importância que a formação do professor, em nível superior, passou a ter 

(CUNHA, 1980, p. 290-309). 

 Segundo Cunha (1980), a reforma educacional ocorrida em 1931 fragmentou em 

1937, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras em duas: Faculdade Nacional de Educação 

e a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras. A Faculdade de Educação foi 

subdividida, em duas seções: a) uma de Pedagogia, que fornecia cursos de bacharelado, e b) 

outra especial, de didática, que ministrava estudos de administração, psicologia didática, 

sociologia e biologia para especialistas, licenciados, que iriam atuar no antigo ensino 

secundário. A nova faculdade ofereceria os mesmos cursos, com o acréscimo do curso de 

Ciências Sociais. 

                                                 
5 Cf. Romanelli, Otaíza de Oliveira. Historia da educação no Brasil (1930/1973). 
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 Podemos afirmar que essa situação do ensino superior evidenciava a preocupação 

com a valorização da educação como instrumento ideológico e, conseqüentemente, a 

necessidade de manutenção do monopólio do governo federal sobre o ensino superior 

(REZENDE, 1997). 

 Rezende (1997) analisa que o Decreto-Lei n0. 1.190, de 4 abril de 1939, que 

reorganizou a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, atribui a essa escola, como 

uma das suas funções básicas, a formação do professor para o magistério do nível secundário, 

limite imposto pela situação de carência de professores no país. É importante ressaltar que 

todas as faculdades tiveram que se adequar a esse decreto, inclusive a Universidade de São 

Paulo (USP), cujo funcionamento efetivo data de 1934, tendo sido a primeira instituição de 

ensino superior que se dedicou à formação do profissional da educação no Brasil. 

 Na análise da autora, a disciplina Educação Moral e Cívica, na década de 1930, 

era de caráter humanista e ressalta que a criação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

foi justificada pela carência de mão-de-obra qualificada para atuar no magistério. 

Diferentemente do ocorrido durante a ditadura militar (1964-1985), na década de 1960, da 

introdução da disciplina Educação Moral e Cívica foi inserida no sistema educativo 

juntamente com outras de cunho tecnicista, visando dar suporte à ideologia de segurança 

nacional que servia de suporte ao modelo de desenvolvimento então vigente no país. 

 Com as mudanças na política educacional nacional do ensino superior, decorrente 

da Reforma Universitária de 1968, Lei n0. 5.540, de 14 de dezembro de 1968, houve a criação 

de departamentos em diferentes cursos, e o desmembramento da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas e (FFCH) e a Faculdade de Educação (FE) permanecendo como atribuição 

desta formar professores para a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e o médio 

(Cunha, 1988 e 1992). Neste sentido, podemos afirmar que essa Reforma definiu a função da 

universidade como instrumento de formação de mão-de-obra, da força de trabalho para o 

mercado, aí incluída a formação de professores, que passa a ser concebida como um 

receituário. 

 Cunha (1992) afirma que a existência de uma unidade específica de educação para 

a formação de professor resultou em efeito negativo, tendo em vista a segregação que sofreu a 

educação em relação aos demais cursos das áreas de Ciências Humanas e Sociais. Mas, por 

outro lado, a mudança possibilitou efeitos positivos e o enriquecimento da interação das 

faculdades, escolas e institutos, como a de Filosofia, de Ciências Sociais, de Psicologia, de 

Comunicação e de Letras. 
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 O autor enfatiza que com a divisão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, 

a disciplina Sociologia ficou mutilada. Essa separação veio reforçar a segregação da 

Faculdade de Educação, ao criar disciplinas próprias para o ensino das Ciências Humanas e 

Sociais, por exemplo, Filosofia, História, Sociologia e Psicologia, seguidas ou não do 

qualificativo “da Educação”. Para Cunha (1992), não havia uma preocupação dos estudos 

sociológicos em ter a educação como objeto de investigação e, sim, maior preocupação com 

os estudos dos problemas brasileiros, ou seja, os fenômenos sociais na sociedade brasileira. 

Neste sentido, há uma ausência de reflexão da sociedade sobre a formação do professor e a 

educação, o ensino e a escola. 

 O período de 1964 a 1985 pode ser compreendido como de mudanças estruturais 

na sociedade brasileira, isto é, do ponto de vista da história de uma dinâmica histórico–social 

especifica, as alterações foram significativas porque o projeto de desenvolvimento econômico 

e social e os movimentos sociais sofreram uma desaceleração, considerando a violência por 

que passava o país com a ditadura militar. 

 O movimento estudantil, não podendo se contrapor às distorções do Regime 

Militar, reivindicava uma universidade crítica. Assim, o governo fechou as Faculdades de 

Filosofia6 e realizou mudanças estruturais na universidade, ao separar os cursos prioritários 

dos não prioritários e, conseqüentemente, as Ciências Humanas e Sociais (Letras, Ciências 

Sociais, História etc.) dos cursos técnicos, que atendiam aos propósitos economicistas dos 

militares. 

 A Reforma Universitária de 1968 propõe um projeto educacional que tinha como 

pressuposto, como mostra Germano (1994): a) uma educação escolar submetida, em todos os 

níveis, ao controle político e ideológico do Estado, atendendo a um modelo 

desenvolvimentista e tecnocrático; b) uma educação escolar colocada a serviço do processo de 

formação de mão-de-obra, com base na teoria do capital humano, o que implica na 

priorização de cursos profissionalizantes; c) uma produção do conhecimento que recebe 

recursos quando se volta para atender ao processo de acumulação do capital; e d) privatização 

do ensino, subsidiada pelo Estado, negando, na prática, o discurso da valorização da educação 

escolar. 

 Silva (1998) exemplifica e analisa o caso das Ciências Sociais. O Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), aproveitando a legislação que modificava o ensino fundamental e 

                                                 
6 Cf. GERMANO, José Wellington. Estado militar e educação no Brasil (1964-1985). São Paulo: 
Cortez/Unicamp, 1994. O autor faz a análise da Faculdade de Filosofia que foi profundamente afetada moral e 
psicologicamente, pela prisão de alunos e professores que iam contra a ideologia do Estado Militar. 
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médio, a Lei nº. 5.962/71, a indicação s/n., de 01 de outubro de 1964, e a Portaria Ministerial 

n. 117/66, que previam para o antigo ginásio a formação do profissional da educação como 

um professor polivalente, em curso com duração de três anos, alterou o currículo mínimo e a 

duração dos cursos de licenciatura (p. 59). 

 A autora afirma que para essa nova determinação modificou-se a duração dos 

cursos de formação docente: 

 

Os cursos de licenciatura passaram a ter duração de mil e duzentas horas, com 
integralização de um ano e meio a quatro anos. Logo após, por intermédio da 
Portaria n0. 790/76 e do Projeto de Resolução da Comissão Central de Currículos, o 
Conselho Federal de Educação (CFE) buscou instituir o modelo único, similar ao 
proposto pela Resolução do CFE n0. 30/74, para a formação dos professores de 
História, Geografia, Filosofia e Sociologia em habilitações do curso de estudos 
sociais. Mais uma vez, diante da oposição das associações científicas, o MEC teve 
de recuar, adiando e, por fim, eliminando a sua obrigatoriedade. Para estimular os 
debates em torno desta questão, em 1981, foram constituídos grupos de consultores 
de Geografia e História junto a SESu/MEC (SILVA, 1998, p. 57). 

 

 No caso das Ciências Sociais, a disciplina Sociologia foi retirada do Ensino 

Médio, sendo substituída pela disciplina Organização Social e Política Brasileira (OSPB) e, 

na então segunda fase do 1º grau, por Educação Moral e Cívica. No Ensino Superior, havia as 

restrições quanto ao curso em si, justamente porque, as concepções políticas desenvolvidas 

pelos conteúdos sociológicos fundamentavam teoricamente o movimento de educadores em 

sua luta contra a situação política vigente no país, manifestando-se contrário à concepções 

políticas vigentes à época (SILVA, 1998). 

 Peixoto (2001) analisa que a Lei 5.692/71 – que promoveu a reforma do ensino de 

1º e 2º graus – determinou a extinção das disciplinas de caráter humanista e sua substituição 

por Educação Moral e Cívica e de Organização Social e Política Brasileira (OSPB), porque 

estas desempenhavam “um papel de veiculação da ideologia militar, e o caráter técnico para 

formar mão-de-obra para o trabalho” (p. 41). 

 Segundo Peixoto (2001) a retirada das disciplinas, que incluía também a de 

Psicologia, se explica porque 

 

1) eram disciplinas que aguçavam a capacidade de crítica da juventude e, por isso, 
poderiam se constituir num dos perigos de desestabilização do regime militar; 
2) eram disciplinas que não contribuíam para o progresso econômico do país 
(PEIXOTO, 2001, p. 42). 

 

 O autor afirma que essas proposições foram efetivadas e conquistadas, no sentido 

de articular o ensino de 2º grau voltado para a formação de mão-de-obra dócil e barata e 



 31 

assegurou a hegemonia, isto é, a direção política e ideológica do Estado autoritário e das 

classes que o representavam. 

 Só após 1985, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney para a Presidência 

da República, período marcado pela abertura democrática que se constituiu em momento fértil 

de discussões e debates na perspectiva de alterações na legislação educacional brasileira com 

a ênfase nos cursos de licenciatura, foi que se pautou no cenário educacional, a articulação de 

superação da tendência tecnicista, assumida pelo grupo militar e tecnocrata. O pressuposto 

que embasou essa discussão foi, sobretudo, a crítica à neutralidade científica, inspirada nos 

princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, buscando para a escola a mesma 

eficiência do trabalho fabril. 

 Por isso, em nossa compreensão, a política oficial de formação de professores 

chega à década de 1990 com alterações significativas no que toca à visão de uma formação 

humanística do professor, implantada em 1930. Em 1996, ocorre, então, mais uma tentativa 

de reformular a formação do professor no Brasil, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – (LDBEN), a Lei n0. 9.394. Essa lei cria, em seu artigo 21, uma nova estrutura para 

a educação escolar, constituída em dois níveis: educação básica e educação superior, 

alterando, também, a formação de professor. 

 Dentre as inovações que singularizam a LDBEN, Lei n0. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, é a falta de ênfase aos conteúdos de Filosofia e Sociologia na educação 

básica, haja vista que essas disciplinas não são introduzidas nos currículos. A LDB fala em 

domínio desses conteúdos, mas a Lei que os regulamentaria na forma de disciplinas foi vetada 

no mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998); não há as disciplinas e 

seus conteúdos passam a fazer parte, em uma abordagem interdisciplinar, do conteúdo de 

outras disciplinas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Artigo 36, § 10. reza que, 

ao final do ensino médio, o aluno deva ter adquirido “o domínio dos conhecimentos de 

Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania”. No ensino médio, os 

conhecimentos e informações do campo cientifico das Ciências Humanas e Sociais deveriam 

propiciar aos egressos, um ensino propedêutico, em que se busca perceber a importância dessa 

ciência para a formação da cidadania e o desvelar de uma compreensão dialética do mundo 

social. Mas como se realizar esses conhecimentos, se o aluno não estuda as disciplinas 

Filosofia e Sociologia, extintas pelo veto integral do ex-presidente “Fernando Henrique 

Cardoso ao Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional que instituía a obrigatoriedade 

dessas disciplinas de Filosofia e Sociologia no ensino médio brasileiro” (BRANDÃO, 2003, 
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p. 98). A alegação do presidente, para o veto baseia-se no que rezava o art. 35 da lei, segundo 

o qual, em seu parágrafo primeiro, alínea d, "as reflexões filosóficas e sociológicas serão 

conteúdo transversal no ensino fundamental e disciplina no ensino médio" incompatível com 

a reforma curricular proposta para o ensino médio, que determinava um currículo estruturado 

por áreas de conhecimento e não por disciplinas. Assim, aprovar disciplinas seria empobrecer 

o currículo do ensino médio.  

 Apesar do veto, a reforma educativa do sistema de ensino no Estado de Goiás, 

consubstanciada na Lei n0. 26/98 introduz ambas as disciplinas no ensino médio, garantindo-

lhes carga horária no currículo e remuneração de professores. É bem verdade que ancorado no 

veto presidencial, não existe o cumprimento desse dispositivo. 

 A Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, ao priorizarem a valorização do 

magistério num processo que envolve maior qualidade no ensino, pesquisa e extensão, 

atribuem melhor consistência à formação dos profissionais da educação básica e superior. 

 A formação deve dar-se de forma integrada com o contexto histórico–social no 

qual se realiza, permitindo que o estudante adquira amplo conhecimento da realidade social e 

seja conhecedor de seu tempo; um tempo em que a divisão social do trabalho educativo passa 

a exigir dele capacidades polivalentes para as atividades que têm de exercer no seu cotidiano. 

Assim, o professor precisa adquirir uma consciência crítica a fim de interferir e transformar a 

condição da escola, numa sociedade que estabelece uma formação cada vez mais aligeirada, 

em decorrência do processo de modernização. 

 Segundo Enguita (1991), a etimologia da palavra docência se expressa na licencia 

concepção que significa ensinar, enquanto a profissão de ensinar está associada à teoria e à 

prática no campo educativo, constituindo, portanto, a produção e difusão do conhecimento 

científico numa possibilidade de práxis, de superação das dicotomias e/ou contradições no 

campo da escola e da prática social. 

 Enguita (1991) afirma também que a docência denota traços semelhantes aos de 

outras profissões, possuindo algumas características, peculiares, por exemplo, ao médico, ao 

biólogo, ao físico. A sua análise é a de que o trabalho docente na sociedade capitalista passa 

por um único processo de desvalorização da própria docência e do professor especialista, em 

que o conhecimento evoca uma imagem deformada e descaracterizada do profissional. 

 O autor, ao identificar a profissão de professor como categoria incluída na classe 

dos trabalhadores, afirma que essa identificação consiste numa metáfora do real, porque, 

enquanto os operários perderam o controle sobre sua prática produtiva, pela divisão social do 
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trabalho na sociedade capitalista, o mesmo não ocorreu com os professores, mesmo 

admitindo-se que existe uma ênfase maior ao tecnicismo do que à formação humanística. 

 Scheibe (2002), com base em Borges e Tardif, (2001) desenvolve uma análise do 

professor tomando como modelo a profissão médica, já que, como o médico, o professor deve 

ser detentor de conhecimentos, de saberes eficientes relativos ao seu campo de trabalho, que 

lhe permitam, conscientemente, organizar as condições ideais de aprendizagem dos alunos. 

 Com o tempo, o modelo de profissional da educação foi tomando outra feição e 

passa a se fundamentar em diferentes concepções: o professor tem de saber lidar com o ensino 

massificado e com o excesso de carga horária, associados a outras atividades, para melhorar a 

condição salarial e a sua formação pedagógica. 

 Na sociedade capitalista, hoje, não é a partir da competência técnica ou da 

vocação para o trabalho que se constitui a profissão docente e sim a partir das relações sociais 

de produção, que vão determinar a posição do profissional no mercado de trabalho. Mas, se 

segundo Enguita, há ainda um certo controle do professor sobre o seu trabalho, isso exige dele 

uma postura responsável e consciente dos efeitos que produz nos alunos, por meio do ensino e 

das aulas que ministra (CUNHA, 1992). 

 A partir disso, consideramos que a natureza da formação para o trabalho docente 

não se liga à padronização ou à fragmentação de tarefas, nem à substituição da atividade 

humana pela máquina. A sua formação se faz na associação e na colaboração de diferentes 

áreas do conhecimento, numa troca de experiência. Sua identidade consiste no exercício do 

estudo, na reflexão da docência sobre a produção de pesquisa, do trabalho pedagógico 

(ENGUITA, 1991). 

 M. Loureiro (2003), por meio de sua análise sobre a formação de professor, 

compreende que a natureza e as especificidades do trabalho de formação, nos cursos de 

licenciatura, do professor da educação básica requer a colaboração de diferentes áreas do 

conhecimento. Observa que a identidade do professor vinha sendo garantida pela formação 

pedagógica determinada pelas antigas resoluções do extinto Conselho Federal de Educação 

(CFE) que definiam os currículos mínimos das licenciaturas e, neles, a inserção das 

disciplinas “Psicologia da Educação”, “Estrutura e Funcionamento do Ensino”, “Didática e 

Prática de Ensino”. Percebemos, assim, que é importante para a construção da identidade do 

professor, no interior da universidade, a existência de projetos formativos em que os 

professores das diferentes áreas do conhecimento se percebam como pertencentes a um 

mesmo campo profissional, para o que contribuiria em muito a existência nas matrizes 
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curriculares das diferentes licenciaturas, de disciplinas em que a prática educativa fosse um 

ponto comum de reflexão para os futuros professores em formação. 

 M. Loureiro (2003) ressalta que esta compreensão está presente nas diretrizes 

curriculares para a formação de professores do CNE, quando se exige um projeto próprio para 

as licenciaturas no qual esteja presente uma carga horária relevante de disciplinas de conteúdo 

pedagógico, comuns a todos os cursos de formação de professores. Trata-se, pois, de uma 

postura expressa em um documento legal de valorização da docência. Mas, 

contraditoriamente, a flexibilização permitida pelas novas diretrizes, ao extinguirem uma 

formação obrigatória, abre caminho para que acirrem as disputas no campo científico em 

detrimento do campo pedagógico, com força menor relativa aos demais campos do 

conhecimento. 

 Podemos dizer que uma disciplina determina, em grande parte, como ela deve ser 

ensinada. Os objetivos de um curso, a organização de seus conteúdos, os métodos e os 

procedimentos didáticos, a avaliação e a aprendizagem, para o professor, só adquirem 

realismo e consistência quando propostos e trabalhados por meio de uma disciplina, com as 

concepções epistemológicas presentes em uma dada realidade social. Compreendemos, pois, 

que a profissão docente é uma atividade na qual a relação professor-aluno é estruturante da 

situação pedagógica. 

 Nessa perspectiva, compreendemos que o conhecimento e o aprimoramento da 

docência se dão a partir da mediação estruturante de normas e regras que são exigidas pelo 

sistema educacional e pela sociedade, em processo que se realiza com a formação 

permanente. O verdadeiro conhecimento é fruto da elaboração, da construção pessoal, 

resultado de um processo interno de pensamento, durante o qual o sujeito coordena diferentes 

noções entre si, atribuindo-lhes significado que organiza e relaciona com conhecimentos 

anteriores. 
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1. 4  -  Contexto: Universidade Federal de Goiás 

 

 

 Como a UFG é, lócus de formação de professores e espaço institucional ao qual 

estão vinculados os cursos de licenciatura objetos deste estudo, sentimos a necessidade de 

realizar uma breve descrição do surgimento dessa instituição de ensino e da inserção dos 

conteúdos pedagógicos nos currículos desses cursos. 

 O movimento de implantação do curso de Ciências Sociais7 na universidade 

brasileira é anterior ao da UFG, e teve sua expressão maior na década de 1930, no eixo Rio - 

São Paulo. O objetivo das instituições de ensino superior público era a formação de 

professores para atuarem no então denominado ginásio, na fase final do ensino fundamental. 

 A criação da UFG8 deu-se em 1960, como instituição de ensino superior, público 

e gratuito, para atender aos anseios da população goianiense, decorrentes do aumento de 

profissões liberais que despontaram com o crescimento e a estruturação urbana. Coincide, 

pois, com a criação da capital do país no Centro-Oeste, em Brasília. Assim, o objetivo que 

orientou a criação da UFG foi o de contribuir com o ensino superior, para que, de tradicional 

mecanismo de promoção social e de circulação das elites, ele se tornasse acessível a parcelas 

desprivilegiadas da sociedade (UFG, 1997). 

 A década de 1960 foi marcada pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n0. 4.024, de 1961) e pela criação do Conselho Federal de Educação9 

(CFE), que normatiza e fixa a duração e o currículo mínimo dos cursos de ensino superior. 

Este definia também que os cursos de formação de professores deveriam ser cursados em 

universidades e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH), que tinham, no 

ensino superior, a função de formar o professor (REZENDE, 1997). A autora discute que, de 

modo geral, os diferentes embates e a implementação de políticas educacionais baseadas no 

                                                 
7 Cf. MICELI, Sérgio. História das Ciências Sociais no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. O autor discute que os 
primeiros cursos de Ciências Sociais na universidade brasileira surgiram na USP, com a perspectiva de formar 
professores para o antigo ensino de 2º grau, pois na escola não tinha profissionais capacitados para o exercício da 
docência. No Rio de Janeiro, na Universidade de Volta Redonda, ocorreu da mesma maneira, de modo que os 
profissionais liberais eram responsáveis pela realização de pesquisas de opinião, compreender as mudanças que 
ocorreram no país dado às instabilidades políticas e econômicas. 
8 A Faculdade de Direito, criada em 1898, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, criada em 1945; a Escola de 
Engenharia do Brasil Central, criada em 1954; o Instituto de Música, criado em 1955; e a Faculdade de 
Medicina, criada oficialmente em 1960 (Rodrigues apud REZENDE, 1997). Nos períodos de 1962 a 1988, são 
criadas as Unidades Acadêmicas e a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, atualmente em unidades 
distintas. 
9 Cf. Edital nº 4, de 1997. E também a Lei nº. 9.131, de novembro de 1995, que altera a Lei nº. 4.024, de 1961. 
Lei que cria o Conselho Federal de Educação. 
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ideário liberal-democrata garantiam a não interferência do Estado em estabelecer recursos 

mínimos a serem aplicados na educação. 

 Rodrigues (2003) afirma que, 

 

na UFG, a formação de professores ficou a cargo da Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras (FFCL) instituída desde 1962, por determinação da lei que regulamentou a 
UFG. Assim, a responsabilidade de oferecer disciplinas pedagógicas ficou com o 
Departamento de Pedagogia, da Faculdade de Educação (p. 63). 

 

 Rezende (1997) ressalta que a Lei de Diretrizes de 1961 regulamentou, como 

função primordial da FFCH, a formação de professores e garantiu independência aos cursos 

de bacharelado e licenciatura, isto é, permitiu que fossem paralelos, sendo a licenciatura 

composta de matérias específicas e pedagógicas e o bacharelado por disciplinas de conteúdo. 

 Já Rodrigues (2003) discute que a mudança ocorrida com essas faculdades em 

virtude da Reforma Universitária instituída pela lei 5.540/68, os Departamentos de Educação 

deveriam transformar-se em Faculdade de Educação, e sua função específica seria formar o 

professor (licenciatura e Pedagogia) e o técnico educacional (Pedagogia) (p. 65). Ainda na 

análise desse autor, os demais cursos passariam a ser abrigados por institutos específicos e, na 

área de Ciências Humanas, pelo Instituto de Ciências Humanas e Letras, que tinha por função 

formar o bacharel. 

 O autor afirma que “os cursos contavam com disciplinas específicas e um eixo 

comum de disciplinas para a licenciatura10”. Neste sentido, as disciplinas pedagógicas da 

licenciatura deveriam ser cursadas a partir do 3º ano, sendo as seguintes: 

 

Psicologia da Educação (adolescência); Didática (métodos gerais) – 3ª série, e 
Psicologia da Educação (aprendizagem); Didática (métodos especiais de ensino); 
Elementos de Administração Escolar; Prática de Ensino (estágio supervisionado) – 
na 4ª série (RODRIGUES, 2003, p. 64). 

 

 Ainda em sua análise, Rodrigues discorre sobre a função da implantação da 

Faculdade de Educação, resultando que o papel dessa instituição seria o de suprir as lacunas 

deixadas pela Faculdade de Filosofia e subsidiar técnica e didaticamente a reforma do sistema 

universitário. Ainda na compreensão do autor, nessa faculdade ficou abrigado o curso de 

Pedagogia, e dentre suas tarefas constava a de subsidiar e contribuir para a formação de 

                                                 
10 “O regimento/1967, no seu artigo 7, estabelecia os seguintes cursos: 1- Filosofia, 2- Letras, 3- Pedagogia, 4- 
Ciências Sociais, 5- Geografia, 6- História. Esses cursos funcionavam desde 1965, sendo apenas regulamentados 
por meio do novo Regimento, elaborado para fins de reconhecimento de seus cursos” (REZENDE, 1997). 
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professores por meio da oferta de disciplinas pedagógicas aos discentes de outras licenciaturas 

da UFG. 

 No final da década de 1960, mais precisamente no ano de 1968, no bojo das 

reformulações pretendidas pela Reforma Universitária de 1968, já referida, determinantes 

históricos possibilitaram a criação da Faculdade de Educação na UFG, paralela à capacitação 

de técnicos e especialistas, e estabeleceu-se uma política de assessoramento às redes estadual 

e municipal de ensino. Perseguindo o objetivo dessas políticas, a UFG assumiu as mudanças 

decorrentes da Reforma, com seu curso de Pedagogia, que, nessa busca, realizou mudanças 

pontuais, passando, também, a ser a responsável pela oferta das então chamadas disciplinas de 

complementação pedagógica das licenciaturas. 

 Só ao início da década de 80, mais precisamente no ano de 1983, vem a ocorrer 

uma reformulação radical e pioneira no Brasil no curso de Pedagogia da UFG, que deixa de 

formar os chamados especialistas em educação – orientador educacional, supervisor escolar, 

adminstrador escolar e supervisor escolar – e passa a ser um curso exclusivamente de 

formação de professores, para as séries iniciais do então primeiro grau, hoje ensino 

fundamental, e para o magistério das matérias pedagógicas do antigo 2º grau, hoje ensino 

médio. Ao mesmo tempo, a Faculdade de Educação tem atuação destacada na reformulação 

dos currículos das licenciaturas. Além das tradicionais disciplinas de complementação 

pedagógica, exigíveis pelo currículo mínimo das licenciaturas - Psicologia da Educação, 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2ª grau e Didática, introduziu-se a disciplina 

Educação Brasileira, que consistiu em uma abertura para a introdução de conteúdo 

sociológico nos diferentes cursos de licenciatura da UFG. 

 Assim, pois, conforme enfatiza Rodrigues (2003), as alterações curriculares 

promovidas pela Faculdade de Educação ocasionaram alterações também no projeto de 

formação de professores da UFG. Na Faculdade de Educação, no final da década de 1970 e 

início da de 1980, coloca-se que a formação de professores 

 

consistia na formação de um professor ‘completo’, que conseguisse pensar e assumir 
todas as atividades a serem realizadas na escola. Essa concepção surgiu em oposição 
à proposta tecnicista de formação docente, que fragmentou a ação do professor ao 
inserir na escola a figura dos técnicos, formados pelas Faculdades de Educação. 
Justamente nessa questão estava o grande dilema da Faculdade de Educação da 
UFG, que passou a se colocar contrária à proposta de curso de Pedagogia vigente até 
então, negando radicalmente a formação dos profissionais da educação que ela 
mesma vinha formando desde a década de 70, ou seja, de orientadores, supervisores, 
coordenadores e administradores (SILVA, 1998, p. 106). 
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 Foerste (1996) também se refere às reformas curriculares promovidas na UFG em 

1984 com forte influência da Faculdade de Educação que afetaram o projeto de formação de 

professores da UFG, não apenas por formar professores no curso de Pedagogia, mas também 

em decorrência das mudanças ocorridas no eixo epistemológico das disciplinas pedagógicas 

dos currículos de Licenciatura. 

 Além disso, as mudanças ocorridas na UFG em 1984 nos cursos de graduação 

previam o desenvolvimento do currículo em regime seriado pondo fim ao regime de créditos 

instituído pela reforma universitária de 1968. E as justificativas para a mudança foram de 

cunho sóciopedagógico: o regime acadêmico seriado permite um tipo de agrupamento dos 

docentes no qual a convivência em grupos permanentes fortalecia o caráter grupal 

propiciando, assim, a reorganização dos estudantes na defesa dos seus direitos, dificultada 

pela organização em regime de créditos, que pulverizava as possibilidades organizativas, ao 

dificultar a existência daqueles grupos mais permanentes, consubstanciados na existência de 

turmas. Depois de 1984, com a reforma curricular, pois, o regime voltou a ser seriado, em 

consonância com as diretrizes propostas pelo Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa 

(CCEP) da Universidade, com base na Resolução n0. 184 de 1983. 

 O caminho para o final de década de 80 caracteriza-se, no contexto nacional, pela 

passagem de um regime autoritário para a redemocratização do país. Esse fato pode ser 

observado no contexto do capitalismo desenvolvido no país, caracterizado pelo processo 

acelerado de hegemoneização do neoliberalismo de mercado (OLIVEIRA, 1999 apud 

RODRIGUES, 2003). Entendemos que esse modelo retoma o liberalismo, não o clássico, mas 

leva à desregulamentação do Estado, à sua diminuição, criando outra perspectiva de 

entendimento, numa exigência de competitividade, eficiência e, na globalização do capital. 

Isso refletiu diretamente nas mudanças no ensino superior brasileiro e na concepção de 

universidade. 

 É curioso que com o passar desses anos, novas reformas pontuais vão sendo 

realizadas em diferentes cursos. A influência da Educação como área de conhecimento, em 

alta no início da década de 80 em função do entendimento de sua importância para o processo 

de redemocratização do país, começa a decair, numa manifestação da nova correlação de 

forças no campo científico, a partir do final da década de 1980. Esta queda coincide com o 

questionamento de sua influência nos cursos de licenciatura, permitindo que a disciplina 

Educação Brasileira, por nós considerada como ponta de lança na introdução de conteúdos 

sociológicos nos currículos das diferentes licenciaturas, fosse extinta de alguns cursos de 

formação e, em outros, tivesse reduzida sua carga horária (LOUREIRO, 2003). A 
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interpretação do autor é de que essa materialização da perda de prestígio só foi possível por 

tratar-se de disciplina pedagógica não obrigatória pelo extinto CFE, o que não acontecia com 

as demais. 

 Silva (1998), em sua análise, afirma que a reforma educacional na UFG, além de 

introduzir o regime seriado anual nos cursos de bacharelado e licenciatura, conferiu-lhe uma 

nova natureza, pela definição de um perfil para os seus egressos. Para o licenciado, ficou 

definido o seguinte perfil: dominar o conteúdo, de modo que consiga traduzir o compromisso 

ético e político com os interesses da maioria da população brasileira e, ainda, a possibilidade 

de perceber as relações existentes entre as atividades educacionais e a totalidade das relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, das quais decorre a mudança educacional. Podemos 

afirmar que o professor, por meio da sua prática educativa atuante, se coloca como sujeito e 

agente político de mudança da realidade educacional. 

 Em 1996, a UFG se reestrutura administrativa e academicamente, mediante a 

transformação de alguns institutos em novas unidades acadêmicas. As mudanças nos 

institutos e faculdades da UFG ocorreram com o propósito de separar três institutos básicos - 

o Instituto de Matemática e Física, Instituto de Ciências Humanas e Letras e Instituto de 

Química e Geociência - em oito unidades acadêmicas: Faculdade de Ciências Humanas e 

Filosofia, Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Física, Instituto de Informática, 

Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, Faculdade de Letras, Instituto de Química e 

Instituto de Estudos Ambientais. Houve também o desdobramento da Escola de Enfermagem 

e Nutrição em duas unidades: a Faculdade de Enfermagem e a Faculdade de Nutrição; e do 

Instituto de Artes em Faculdade de Artes Visuais e Escola de Música (UFG, 1997). 

 Paralelamente, como o advento da LDBEN e das novas diretrizes curriculares, 

surge a necessidade de reformulação dos currículos dos cursos de graduação para sua 

adequação a elas. O regime acadêmico seriado passa a ser questionado por sua rigidez e 

inadaptabilidade à flexibilidade permitida pelas novas diretrizes e, em 2002, é baixada uma 

Resolução n0. 6 de 20 de setembro de 2002, com o novo regimento geral dos cursos de 

graduação (RGCG) da UFG. Esse novo regimento consiste, basicamente, na semestralização 

das disciplinas; na reintrodução da matrícula por disciplina; embora com uma sugestão do 

melhor fluxo, que, quando seguida, possibilita maior fluidez na formação do aluno; na 

diminuição do número de disciplinas obrigatórias e na introdução de disciplinas de núcleo 

livre, a serem cursadas segundo a opção do aluno. 

 Conforme o RGCG, no Artigo 50 o “currículo deve expressar o projeto 

pedagógico do curso abrangendo um conjunto de conteúdos comuns”, (2002, p. 2). O núcleo 
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comum conforme o inciso § 10 em que “o Núcleo comum é o conjunto para a formação do 

respectivo profissional” (Idem). Assim o “Núcleo comum” consiste no conjunto de disciplinas 

do currículo que passou a ser ministrado em disciplinas obrigatórias, cujo elenco está definido 

na resolução que fixa cada curso na instituição. 

 Na UFG, a Resolução n0. 631, de 2003, do Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão e Cultura – (CEPEC) promoveu alterações nas matrizes curriculares para os cursos 

de formação de professor da educação básica, que, em consonância com as exigências da 

LDBEN n0. 9394/96, implementam a regulamentação geral para os cursos de graduação 

plena, portanto, adaptando-se às alterações dessa legislação. 

 No cenário brasileiro, as políticas educacionais introduziram novas concepções de 

professor e de sua formação, atribuindo ênfase ao desenvolvimento de competências e dos 

conteúdos a serem ensinados (SCHEIBE, 2002). 

 Conforme Scheibe (2002), para garantir a formação de professor para o trabalho 

docente, é recomendado o domínio do conhecimento sobre as dimensões culturais, sociais e 

políticas da educação; a cultura geral profissional; o conhecimento para a atuação pedagógica 

e o conhecimento experiencial, contextualizando a ação pedagógica. Para a autora, todavia, os 

conhecimentos não devem ser adquiridos de forma pragmática, pois a ênfase na 

competência11 privilegia a concepção produtivista na preparação para o trabalho, enquanto 

dever-se-ia valorizar a formação humanística. 

                                                 

11 Scheibe (2002), ao citar Kuenzer, analisa que o “conceito de competência posto em todas as diretrizes que 
deverão nortear o ensino nas próximas décadas, vincula-se a uma concepção produtivista e pragmatista na qual a 
educação é confundida com informação e instrução, com a preparação para o trabalho, distanciando-se do seu 
significado mais amplo de humanização, de formação para a cidadania” (p. 53). 
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2  –  A FORMAÇÃO DOCENTE COMO ESPAÇO DO CAMPO CIENT ÍFICO 

 

 

 Em sua qualidade de formação realizada em cursos de nível superior, mormente 

em universidades, a formação docente lida com conteúdos de caráter científico. Por sua 

natureza constitui um espaço multidisciplinar no qual se entrecruzam influências diversas 

provenientes de diferentes áreas do conhecimento e da área do conhecimento propriamente 

pedagógico, provindo do campo educacional. É, pois um espaço onde confrontam forças 

provenientes de regiões diferentes de campo científico e é resultante da correlação dessas 

diferentes forças.  

 

2. 1  -  Referenciais teóricos da formação docente 

 

 

 As pesquisas sobre a formação de professores têm destacado a importância de 

analisar a prática docente como algo relevante, opondo-se, assim, às abordagens que 

procuravam separar na formação, os conteúdos teóricos e a prática cotidiana. Centramos 

nossa análise no cenário brasileiro a partir da década de 1990, para, em função dos objetivos 

do presente trabalho, compreender a importância dos conteúdos sociológicos na atividade 

docente e suas relações com o saber pedagógico, 

 Segundo Gatti (2000), os cursos de formação docente podem ser considerados 

híbridos, pois os conteúdos específicos não se articulam com as disciplinas de cunho 

pedagógico. A formação faz-se de forma compartimentada, porque as disciplinas, em seus 

conteúdos e bibliografias, trazem diferentes abordagens. 

 O conteúdo das disciplinas dos cursos de formação de professores deve buscar a 

construção do conhecimento científico específico e interdisciplinar. Para esse processo, a 

prática docente deve atender à necessidade de se criar um elo entre a teoria e a prática, no 

contexto da realidade educacional. 

 Podemos afirmar, portanto, a importância das Ciências Humanas e Sociais para o 

processo formativo do professor, pois a ênfase dos conhecimentos sociológicos dessa 

formação não enfatiza apenas as competências técnicas, mas ocorre, sobretudo, na mediação 

desses conteúdos com o os sujeitos do processo educacional. 
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 Assim, são imprescindíveis os conteúdos das Ciências Sociais nesse processo, 

porque, ao estabelecerem uma mediação com a sociedade, a cultura e a política, buscam 

compreendê-las não a partir do senso comum, mas do valor de cientificidade que contêm. 

 Consideramos a tese de que as ações empreendidas com a finalidade de educar 

estão relacionadas com as técnicas utilizadas para tal feito, com as normas vigentes e os 

valores compartilhados pelos indivíduos, isto é, os alunos estão inseridos nesse processo 

porque, tanto quanto os professores fazem parte de uma determinada sociedade, de uma 

cultura e de um tempo histórico que lhes são peculiares. Não há, portanto, uma técnica 

pedagógica neutra. 

 Podemos afirmar que os conteúdos sociológicos preocupam-se em compreender 

sistematicamente as relações existentes na prática cotidiana entre ações que objetivam educar 

e as estruturas da vida social. Essas estruturas são: a economia, a cultura e a concepção de 

mundo (RODRIGUES, 2000). 

 Desse modo, entendemos que a formação docente é produto das práticas de 

formação e está inserida na sociedade, sendo, portanto, historicamente consolidada e 

construída nas instituições de ensino, uma vez que são resultados da ação coletiva dos atores 

que se constituem sujeitos nesse processo. 

 As licenciaturas constituem-se na relação entre diferentes áreas de conhecimento 

que se entrecruzam na formação de um campo específico do conhecimento que se realiza na 

educação superior. O conteúdo sociológico é importante para a formação de professores pelo 

fato de atribuir-lhes maior capacidade crítica. Compreendemos que para o professor, como 

mediador do processo de aprendizagem, o domínio de conteúdo é imprescindível; porém, ele 

deve saber ler o conteúdo social, pois torna-se cada vez mais importante conhecer as 

competências tecnológicas criadas pela racionalidade moderna. 

 Tomando, pois, esses conceitos, e buscando entendê-los em sua formulação, 

podemos estabelecer o viés de compreensão do conceito de campo cientifico ou campo de 

ação em Bourdieu. Para ele (1994) a sociedade é constituída de espaços, campos de atuação, 

onde os atores estabelecem relações sociais. Neste lócus privilegiado, os processos interativos 

e relacionais se entrecruzam possibilitando os embates. As relações sociais são, portanto, 

confrontação de habitus, ou seja, procedimentos adquiridos cultural e historicamente, 

determinantes e específicos a cada grupo ou classe social. 

 O embate travado no campo é o que denominamos de relações sociais. Nesses 

embates, o diferencial será o capital cultural acumulado pelo indivíduo, ou seja, toda a sua 

construção histórica como indivíduo, tudo aquilo que o faz ser o sujeito que ali está e da 
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forma como está. Irá contar e já se apresentará como valor na disputa, mesmo antes de ela 

haver sido iniciada. Neste sentido, o valor simbólico está posto, sem a necessidade de remeter 

a algo além daquilo que é naquele momento, até porque o seu valor já foi confirmado pelas 

relações sociais instituídas. 

 Considerando, pois, a educação superior como campo de atuação no qual se 

realiza a formação dos indivíduos em suas diferentes áreas, como a formação docente, há 

como que um processo de investimento de capital cultural em cada um, legitimado pela 

formas culturais e normativas da sociedade, que têm no saber acadêmico a confiança de um 

conhecimento certo e confiável, porque está fundamentado na racionalidade moderna 

científica. Podemos assegurar, portanto, que a apreensão de um habitus específico desse 

profissional vai se estruturando como forma de conhecimento adquirido. 

 O conceito de campo se particulariza como um espaço no qual se manifestam 

relações de poder. Podemos, então, afirmar que o campo se estrutura a partir da distribuição 

de quantum de conhecimento, que é desigual nas várias esferas da sociedade. O professor, de 

posse dos conhecimentos, deverá construir seu espaço de luta concorrencial, em que busca 

ocupar lugar. Esse fato deverá se configurar em luta pelo domínio do conhecimento e da 

competência profissional, ou seja, na apropriação de mais quantuns de conhecimento. É o 

capital cultural social que determina tanto a posição como o agente específico para ocupar 

esse espaço. 

 Assim, podemos dizer que a apropriação de mais quantum do conteúdo de 

conhecimento sociológico irá capacitar o profissional docente na integração em embates de 

lutas concorrenciais. 

 Nos cursos de graduação nas licenciaturas, os conhecimentos podem ser 

apreendidos a partir do pólo dos dominantes de um quantum específico, possibilitando assim 

a aquisição de capital cultural necessário para ser colocado em prática na escola e que será 

reelaborado constantemente pelo exercício docente, que conjuga a atuação e o pensar sobre 

essa ação. A capacidade crítico-reflexiva, adquirida como processo de aprendizagem docente, 

irá fundamentar a atuação desse profissional no campo educacional. 

 Por outro lado, o bacharelado não representaria as mesmas condições de 

formação, já que seu objetivo se potencializa na formação para a pesquisa, atendo-se a um 

campo onde a concorrência não se manifesta de forma tão explícita. 

 Porém, o campo de ação não é determinado apenas pelo quantum de 

conhecimento, mas também pelo quantum social, que corresponde ao poder conferido pelo 

capital social, do qual o docente está investido na sua formação. Neste sentido, não existe uma 
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neutralidade das ações, garantida pelo conhecimento adquirido, pois toda a realização 

pressupõe uma série de interesses que estão em jogo. 

 Para Bourdieu (1976, In: ORTIZ, 1994), os campos se apresentam à apreensão 

sincrônica como espaços estruturados de posição cujas propriedades dependem das posições 

ocupadas, podendo esses espaços serem considerados independentes das características de 

seus ocupantes, ou seja, dos agentes sociais. Assim, ao se estudar um novo campo, seja na 

área educacional, na moda, na lingüística, na filosofia ou na sociologia, é possível descobrir 

propriedades próprias a um campo em particular, ao mesmo tempo em que se poderá avançar 

o conhecimento dos mecanismos universais dos campos que se especificam em funções que 

determinam ou não variáveis secundárias. 

 O campo, portanto, se define por meio da definição dos objetos de disputa e dos 

interesses próprios de outros campos. E, para que um campo funcione, é necessário que hajam 

objetivos de disputas e pessoas para disputar o jogo dotado de habitus, que implica o 

conhecimento e o reconhecimento. 

 Neste sentido, todas as pessoas têm os mesmos interesses fundamentais em 

comum, ou seja, tudo está ligado à própria existência de um determinado campo. E, para isso, 

elas contribuem para a reprodução do jogo, para produzir a crença no valor do que está sendo 

disputado. Desta feita, o campo científico tem sua especificidade; por exemplo, o campo ou 

habitus de um profissional é ajustado às exigências de um campo que vai funcionar como 

instrumento de tradução de seu interesse. 

 Se o habitus orienta a prática da formação de professores, essa prática se realiza 

na medida em que as disposições dos atores entram em contato com uma dada situação: a sala 

de aula, o que vai ser trabalhado, a disciplina, os conteúdos, a ementa, a bibliografia, portanto, 

tudo o que constitui os recursos internos utilizados pelo docente. A partir desse conceito de 

Bourdieu, a prática do professor se situa como produto de uma relação dialética entre uma 

situação e um habitus, que, para o professor, se estabelece a partir do cotidiano da sala de 

aula. 

 O campo científico é um espaço social que possui estrutura própria, relativamente 

autônoma, sendo possível estabelecer a relação entre ele e os diversos campos sociais, que se 

definem por meio de seus objetivos específicos, o que lhe garante uma lógica particular e de 

estruturação. Neste sentido, a característica do campo científico tende a possuir disputas 

internas a outros campos (MARTINS, 1987, p. 42). 

 O campo científico compreende o campo educativo, na educação superior, o 

estabelecimento de conjecturas de análise para entendê-lo, e ao ser utilizada, a categoria, 
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permite estudar e estabelecer algumas relações que poderão existir nele, a partir de estratégias 

dos agentes que o compõem – os professores – e o sistema de transformação ou de 

conservação na sociedade global (Bourdieu, 1976, In : ORTIZ, 1994, p. 20). 

 Martins (1987), ao utilizar o conceito de campo científico de Bourdieu, considera 

que todo ator social age no interior de um campo específico quando procura ajustar o seu 

esquema de pensamento, percepção e ação às exigências objetivas daquele espaço social. 

Assim, a pesquisa que estamos realizando parte da premissa de que os campos sociais 

funcionam e os agentes realizam investimentos no seu interior, ou seja, mediante o 

engajamento12, a partir de suas ações. Podemos considerar que o motor da ação da docência 

resulta da relação entre o habitus e o campo que se constrói na sala de aula, a partir da relação 

entre os conteúdos, os alunos e os professores. Em decorrência dessa relação de conteúdos, o 

habitus contribui para “determinar aquilo que o determina”, ou seja, a preservação do campo, 

dos seus princípios de funcionamento e de organização, assim como a reutilização nos 

antagonismos neles existentes (MARTINS, 1987, p. 44). 

 Desta feita, o princípio da ação coletiva se encontra na história objetivada, tal 

como é incorporada sob a forma de disposições duráveis. A relação que se estabelece para o 

entendimento entre campo e habitus possibilita a construção do conhecimento em duas séries 

de relações: causais e independentes. Se, por um lado, as condições sociais de produção, os 

protagonistas, os atores sociais têm suas posições duráveis e consolidadas, na educação, de 

outro lado, é necessário conhecer a lógica específica de engajamento dessas disposições que 

se encontram nas relações no interior dos grupos (MARTINS, 1987). 

 Portanto, o campo educacional se consolida em um campo privilegiado de capital 

cultural. A educação é constitutiva de um capital cultural que se manifesta nas diferentes 

modalidades de ajustamento da formação docente, ou seja, dos futuros professores. Martins 

(1987) considera que os professores constituem as frações ricas em capital cultural, porque há 

um investimento contínuo em práticas culturais propícias a manter e aumentar a sua posse. 

 Com isso, o campo científico tende a estabelecer relações de força e monopólio e 

a criar determinações que são objetivas, em lutas já travadas e a serem travadas, como é o 

caso da luta pela valorização da profissão docente e da importância dos conteúdos 

pedagógicos no processo formativo dos conhecimentos histórico-sociológicos. Para a 

formação docente, o campo científico tem como significância, a possibilidade de criar o 

                                                 
12Cf. Courcoff (2001) utiliza os conceitos de diferenciação e engajamento. Em sua análise, engajamento nas 
Ciências Sociais e Humanas compreende o funcionamento dos grupos e o “entendimento” que os grupos sociais 
possuem sobre acesso ao interior do seu grupo, a partir da experiência dos indivíduos que dele participam. 
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processo de entendimento da realidade social a partir dos conteúdos que são trabalhados em 

sala de aula. Neste sentido, o campo científico consiste em 

 

um sistema de relações objetivas entre posições adquiridas, é o lugar, o espaço de 
jogo de uma luta concorrencial (...) o que está em jogo é o monopólio da autoridade 
científica definida, de maneira inseparável da competência científica, compreendida 
como capacidade de agir e falar legitimamente (BOURDIEU, 1994, p. 122). 

 

 Esse conceito de campo científico em Bourdieu possibilita explicar os diferentes 

espaços e interesses das escolas, dos alunos e das políticas públicas que se filiam a um campo 

no sentido de compreender a posição que o ensino e a docência ocupam na determinação de 

tipos de seus interesses. No caso, a formação do professor, que se articula no processo 

formativo desse campo mais geral, as Ciências Humanas e Sociais, e a educativa, em 

particular. 

 Em Bourdieu, o conceito possibilita explicar os diferentes espaços e interesses da 

escola e do aluno, que se filiam ao campo educacional no sentido de compreender a posição 

que ocupam e a determinação de interesses que a esse campo possui. Na formação docente, o 

processo formativo se articula ao campo mais geral, as Ciências Humanas, apesar de a 

educação ser uma Ciência Social aplicada. 

 O jogo concorrencial no campo educativo está estabelecido apenas pelos 

interesses de um grupo específico, que privilegia a reflexão sobre a educação e o ensino. E 

devemos nos atentar que não basta teorizar sobre a formação docente: é preciso vivenciá-la 

para transformá-la. 

 Catani (2001) ao utilizar o conceito de campo científico na educação, constitui-se 

objeto central cujo exame permite a evidenciar os mecanismos do conhecimento social e, 

esclarecer as formas pelas quais os agentes conhecem as instituições e se reconhecem nelas e, 

do mesmo modo, como eles operam o conhecimento e reconhecimento quanto às produções 

simbólicas, como na educação, na arte, na religião, na política (p. 126). 

 Para Catani (2001) a teoria do campo científico educativo se compreende que a 

sociologia da educação constitui a 

 

ciência das relações entre a reprodução cultural e a reprodução social, a 
‘contribuição’ que o sistema de ensino oferece à reprodução da estrutura das relações 
de forças e das relações simbólicas entre as classes (p. 127). 

 

 Na análise de Catani (2001), em Bourdieu, a palavra ‘contribuição’ é usada no 

sentido de apreender o espírito da Sociologia da Educação para o “sistema de ensino é a 
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forma específica pela qual esta se reveste a reprodução da estrutura das relações 

simultaneamente de forças e simbólicas, entre todos os agentes sociais” (2001). 

 Bourdieu, na apropriação de mais quantum do conteúdo de conhecimento 

sociológico na capacitação do profissional docente na integração em lutas concorrenciais. O 

professor na luta concorrencial enquanto detentor de capital cultural específico tentar 

“dominar tudo na sua prática, aquilo que ele vê, aquilo que ele faz e o que não faz, está 

relacionada à sua posição social” (1983, p. 22). Uma vez que a função da Sociologia da 

Educação é compreender a estrutura do sistema educacional. Assim seja o campo ou outro 

qualquer, “ele é objeto de luta tanto em sua representação quanto em sua realidade” 

(BOURDIEU, p. 29, 2004). 

 Nesse sentido, no campo educativo os agentes estão em luta, pela possibilidade de 

conjugar forças de diferentes campos do conhecimento e segundo regras constitutivas que são 

criadas no espaço de jogo, para se que apropriar dos lucros específicos que estão em jogo 

(1983, p. 106). As mudanças que estes atores sociais, os professores e alunos, realizam a 

construção dos conteúdos sociológicos, estão relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem que são para almejar ou alcançar e propagar os conteúdos sociológicos como 

fundamentais para a formação de ambos (BOURDIEU, 2004). 

 Portanto, compreendemos que a educação, formal e a informal, estão misturadas 

com a vida social, a relação entre educação e sociedade se faz necessária e compreendida uma 

vez que a contribuição dos diversos campos da Sociologia Geral, Kruppa (1994, p. 22), num 

processo de interdisciplinaridade com as diferentes áreas do conhecimento. 
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3  -  CONTEÚDOS SOCIOLÓGICOS NOS CURSOS DE MATEMÁTICA, BIOLOGIA 

E CIÊNCIAS SOCIAIS. 

 

 

 Os caminhos da pesquisa que desenvolvemos têm como questão compreender a 

contribuição dos conteúdos dos conteúdos sociológicos, para os cursos de formação de 

professor e como estes são inseridos em suas matrizes curriculares. As reflexões a serem 

desenvolvidas partem do interesse da pesquisadora na coleta e na possível análise de dados 

referentes aos projetos pedagógicos, mostrando os caminhos metodológicos que foram 

utilizados. Entendemos que os conteúdos das Ciências Humanas e Sociais constituem-se na 

compreensão teórica dos conteúdos sociológicos que difunde. 

 Assim, torna-se pertinente dizer que não nos interessa apreender os conceitos das 

Ciências Sociais e sim como são percebidos esses conceitos. Nesse sentido, a compreensão da 

contribuição dos conhecimentos das Ciências Sociais, é buscada porque eles representam a 

realidade social, possibilitando a mediação entre a vida cotidiana e a ciência. 

 

3. 1  -  Procedimento da investigação 

 

 

 Esta pesquisa consiste em verificar a importância atribuída aos conhecimentos 

sociológicos na formação de professores nos cursos de licenciatura plena da UFG. 

 A escolha de cursos de diferentes áreas do conhecimento busca compreender 

como os campos específicos contribuem para a formação do professor e verificar se existe, de 

fato, a contribuição dos conteúdos sociológicos para a docência. Pretende, ainda, identificar 

como os conhecimentos sociológicos presentes nos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura na UFG, a partir das mudanças nas políticas educacionais, compõem os projetos 

pedagógicos dos cursos, no período corrente, a partir de 2003. 

 Para o desenvolvimento da investigação, tomamos como procedimento 

metodológico a pesquisa documental, a verificação das mudanças nas matrizes curriculares 

nos cursos de licenciatura na UFG para, a partir disso, familiarizamos melhor com o recorte 

do objeto a ser pesquisado. Para isso, fizemos o levantamento nos cursos de Matemática, 

Ciências Biológicas e Ciências Sociais, com habilitação em licenciatura para verificar as 

ementas, os objetivos, a bibliografia e o Projeto Pedagógico, de cada um deles. 
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 O objetivo principal da escolha dos Projetos Pedagógicos como fonte de coleta de 

dados deve-se à possibilidade de perceber neles o contexto das políticas educacionais. E, não 

havendo a diferenciação, buscar entender se há disciplinas no currículo que visem subsidiar a 

formação do professor com o conhecimento sociológico, por meio da análise da bibliografia 

básica. 

 Outras fontes para a coleta de dados foram às resoluções do Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, da UFG das resoluções das 

coordenações dos cursos e o Parece n0. 9 de 2002. Os cursos de licenciatura escolhidos para o 

estudo e a compreensão do objeto em investigação e suas respectivas áreas de conhecimento 

foram: de, Matemática, da área de Ciências Exatas; Ciências Sociais, da área de Ciências 

Humanas; e de Ciências Biológicas e Saúde, da área de Ciências Biológicas. 

 

3. 2  -  Projeto Pedagógico desenvolvido nos cursos de formação docente 

 

 

 O que se defende aqui é que as alterações nas políticas educacionais promulgadas 

pelo Ministério da Educação – MEC, por meio do Parecer n0. 9 de 2002, e Resolução do 

Conselho Nacional de Educação – CNE, a partir de 2001, que reformula os projetos 

pedagógicos dos cursos de formação de professor, conduzem à diminuição da carga horária de 

disciplinas de conteúdo humanístico. 

 Com base nos projetos pedagógicos dos três cursos em estudo, será realizada, a 

seguir, uma análise criteriosa da exposição de motivos, da ementa, dos objetivos, dos 

conteúdos ministrados e da bibliografia indicada pelos professores, para compreendermos a 

importância dos conteúdos sociológicos a partir dos cursos de formação docente. 

 Embora a ementa apresente de forma resumida o objetivo geral de uma disciplina, 

ela se constitui como orientadora e direcionadora do objetivo geral e, conseqüentemente dos 

objetivos específicos do curso seja ele bimestral ou anual. 

 Em razão dessa relevância, a ementa não reflete um pensamento individual, mas 

por ter sido fruto de discussão e reflexão de diferentes agentes – coordenadores e os 

professores de disciplina do curso – expressa a contribuição do conhecimento de uma ciência 

que possa atuar de forma sistêmica e não-isolada, como é o caso dos conhecimentos 

sociológicos na formação do professor. Nesse sentido, ela expressa, por meio da escola, do 

professor e dos alunos os elementos norteadores, as abordagens e a ideologia de determinado 

contexto histórico social. 



 50 

3.3.1  -  Formação docente no curso de Ciências Biológicas 

 

 

 O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi reconhecido pelo Decreto n0. 

83.795, de 30 de julho de 1979. A carga horária destinada às disciplinas de conhecimentos 

sociológicos corresponde a 64 horas aulas. 

 Na exposição dos motivos, presente no projeto pedagógico do curso de Ciências 

Biológicas existe uma referência a um profissional “em condições de responder 

adequadamente às exigências apresentadas pela sociedade” (CCCB, p. 2), o que pressuporia a 

necessidade de conhecimento científico dessa sociedade. Com base nessa referência, são 

elaborados o perfil, as habilidades e as competências do egresso. 

 Do perfil do egresso, exarado das diretrizes curriculares para o Curso de Ciências 

Biológicas consta: “conduta profissional por critério humanístico, compromisso com a 

cidadania e rigor científico” e, ainda, ser “agente transformador da realidade presente” e, 

finalmente, o perfil do biólogo exige esteja “apto a atuar multi e interdisciplinarmente, 

adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo” 

(CNE, 2001, p. 3). 

 Ao compararmos com o perfil do egresso das diretrizes curriculares e o perfil do 

licenciado que consta no Projeto Político Pedagógico do curso de Ciências Biológicas que 

aponta para: “o biólogo deve ter consciência da importância da área que vai atuar, para que 

possa utilizar os conhecimentos como um agente transformador da nossa sociedade, (...) na 

preservação da biodiversidade e das suas relações com o homem” (2003, s/p.). 

 Nos dois documentos identificamos em comum o papel do professor como agente 

de transformação social, e para isso, a exigência de uma formação generalista, crítica, ética e 

entendemos que essa compreensão pressupõe disciplinas inseridas na área das Ciências 

Humanas e Sociais e, dos conteúdos sociológicos provenientes da ciência social.  O quadro I, 

na página seguinte, oferece uma visão da participação das disciplinas, cujos conteúdos foram 

considerados mais afins aos sociológicos, dez das quarenta e seis disciplinas do curso, 

aproximadamente um quinto do total. 

 No que se refere à bibliografia básica do curso, no processo de identificação dos 

livros que atendiam à relevância social expressa tanto nas diretrizes quanto no projeto 

pedagógico, verifica-se, pelo título, que a relação do profissional com a sociedade somente é 

contemplada de maneira mais próxima nas disciplinas Políticas Educacionais; Fundamentos 

Filosóficos e Sócio-histórico da Educação e Gestão & Organização do Trabalho Pedagógico, 
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Cultura, Currículo e Avaliação e Educação, Comunicação e Mídias, todas elas pertencentes 

ao núcleo de disciplinas de dimensões pedagógicas sob responsabilidade da Faculdade de 

Educação. 

 Da bibliografia referida pela primeira consta: DOURADO, L. F.; PARO, V. H. 

(Orgs.). Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã; OLIVEIRA, R. P. de. 

Organização do ensino no Brasil – níveis e modalidades na Constituição Federal e a LDB. 

São Paulo: Xamã; TOSCHI, Mirza S.; FALEIRO, M. O. L. A LDB do estado de Goiás (Lei 

26/98): análises e perspectivas. Goiânia: Alternativa; LIBANEO, J. Carlos, et al. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo. 

 A bibliografia básica referida pela segunda faz referencias aos conhecimentos da 

história da educação, conta com a presença de conteúdos como história oral, da história da 

educação no Brasil, dos movimentos sociais, das alterações da legislação e das políticas 

educacionais que foram estabelecidas pelos diferentes governos e a atuação dos movimentos 

sociais Com relação aos títulos de livros usados pelos professores são: SILVA, F. L. e. 

Descartes: a metafísica da modernidade; ARIÈS, F. História social da criança e da família; 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação popular;. CUNHA, Luis Antonio. Educação e 

desenvolvimento social no Brasil e o livro do mesmo autor a Universidade temporã: o ensino 

superior da colônia na era Vargas, DESCARTES, R. Discurso do método; PEIXOTO, A. J. 

(Org.). Filosofia, educação e cidadania; LEMME, Paschoal. O manifesto dos pioneiros da 

educação nova e suas repercussões na realidade educacional brasileira; LOPES, E. M. 

Origem da educação pública; SILVAM T. T. e GENTILI, P. Escola S/A – quem ganha quem 

perde no mercado educacional do neoliberalismo; XAVIER, E. Poder político e educação de 

elite. São Paulo. 
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Quadro 1 - Disciplinas do curso de Ciências Biológicas UFG – Licenciatura - Plano de 
Desenvolvimento Curricular 
Disciplina Unidade responsável 
Anatomia Comparativa DMORF/ICB 
Anatomia Humana Básica DMORF/ICB 
Anatomia Vegetal DBG/ICB 
Atividades Complementares  
Bioestatística DBG/ICB 
Biofísica DCIF/ICB 
Biogeografia DBG/ICB 
Biologia Celular DMORF/ICB 
Biologia do Desenvolvimento DMORF/ICB 
Biologia dos Tecidos DMORF/ICB 
Biologia Evolutiva DBG/ICB 
Biologia Molecular Básica DCIF/ICB 
Bioquímica Básica DCIF/ICB 
Biossegurança DCIF/ICB 
Cultura, Currículo e Avaliação FE 
Ecologia DBG/ICB 
Educação, Comunicação e Mídia FE 
Elementos de Matemática IME 
Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental DBG/ICB 
Ensino de Biologia para o Ensino Médio DBG/ICB 
Estágio Curricular Supervisionado I e II DBG/ICB 
Filosofia da Ciência DBG/ICB 
Física IF 
Fisiologia Humana Básica DCIF/ICB 
Fisiologia Vegetal DBG/ICB 
Fundamentos em Educação Ambiental DBG/ICB 
Fundamentos Filosóficos e Sócio-histórico da Educação FE 
Genética Básica DBG/ICB 
Genética Molecular DBG/ICB 
Geologia IESA 
Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico FE 
Histologia dos Sistemas Orgânicos DMORF/ICB 
Metodologia Científica IPTSP 
Métodos em Bioquímica DCIF/ICB 
Microbiologia IPTSP 
Morfologia Vegetal DBG/ICB 
Paleontologia IESA 
Políticas Educacionais FE 
Psicologia da Educação I FE 
Psicologia da Educação II FE 
Química Fundamental IQ 
Sistemática de Vegetais Inferiores e Fungos DBG/ICB 
Sistemática de Vegetal e Botânica Econômica DBG/ICB 
Tópicos de Bioética DMORF/ICB 
Zoologia dos Invertebrados DBG/ICB 
Zoologia dos Vertebrados DBG/ICB 

Fonte: Universidade Federal de Goiás / Coordenação do curso de Ciências Biológicas / 2003. 
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 A terceira disciplina, Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico trabalha 

com as seguintes obras: ALBORNOZ, S. O que é trabalho; de LIBÂNEO, José C. et all. 

Educação escolar: políticas, estrutura e organização; VEIGA, I. P. et al. (Org.). Escola: 

espaço do projeto político-pedagógico; PARO, V. H. Administração escolar: introdução 

crítica; OLIVEIRA, C. R. de. História do trabalho.  

 Quanto à quarta disciplina, Cultura, Currículo e Avaliação, podemos afirmar que 

a bibliografia que utiliza conteúdos sociológicos, nesta é a seguinte: SANTOS, O. J. 

Pedagogia dos conflitos sociais, o de ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, o de 

AMARAL, I. Os currículos do ensino fundamental para as escolas brasileiras. COELHO, 

Ildeu Moreira. Ensino de graduação: a lógica de organização do currículo, o livro Educação, 

escola, cultura e formação. e EVANGELISTA, Ely G. S. Educação e mundialização. 

 Finalmente, com relação à quinta disciplina, Educação, Comunicação e Mídia as 

bibliografias referentes ao conteúdo sociológico, foram identificadas nos seguintes livros, que 

tratam da temática: COHN, G. Comunicação e indústria cultural: DOWBOR, L. et all. (Org.). 

Desafios à comunicação; KUNSCH, M. M. K. (Org.). Comunicação e educação – caminhos 

cruzados; MORAES, D. (Org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização e poder; 

FERRÉS, J. Televisão e educação; MARCONDES FILHO, C. Televisão: a vida pelo vídeo; 

PENTEADO, H. (Org.) Pedagogia da comunicação: teorias e práticas; BARRETO, R. G. 

(Org.). Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas. 

 No que diz respeito à disciplina Ensino de Biologia no Ensino Médio 

identificamos a seguinte referência bibliográficas, numa perspectiva metodológica da teoria 

do conhecimento e da aplicação dos conhecimentos à sala de aula e consiste das seguintes 

obras: de CARVALHO, M. C. M. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica 

construção; SUPLICY, M. (Org.). Sexo se aprende na escola e o livro de SANTOS, M. A. 

Biologia educacional. 

 Na disciplina Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental, a bibliografia 

básica que possui relação com o conhecimento da ciência social é a seguinte: REIGOTA, M. 

O que é educação ambiental, WEISSMANN, H. (Org.). Didática das ciências naturais. 

Contribuições e reflexões. 

 Os objetivos gerais do Projeto Pedagógico estão expressos da seguinte maneira: 

 

O curso de Ciências Biológicas visa capacitar o profissional para formular, elaborar 
e executar estudos, projetos e/ou pesquisa científica nos vários setores da Biologia 
ou a ela ligadas, bem como nos que se relacionarem com a preservação, saneamento 
e melhoria do meio ambiente, executando direta ou indiretamente atividades 
resultantes desses trabalhos. Os cursos objetivam, também, dotar o profissional da 
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capacidade de realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo 
com o currículo efetivamente realizado. Visam, ainda, capacitar o aluno a exercer 
atividades didático-pedagógicas nos respectivos níveis de competência junto à 
comunidade como um todo (2003, p. 3). 

 

 Podemos observar que as disciplinas cuja bibliografia guarda alguma relação com 

os conteúdos sociológicos são predominantemente as que ficam sob a responsabilidade da 

Faculdade de Educação na qualidade de disciplinas de conteúdo pedagógico. Á docência, cujo 

objeto primordial de trabalho é o ser humano, essencialmente social, é atribuído, pois, no 

conjunto do curso, papel secundário. Entre as disciplinas que, majoritariamente, pertencem ao 

colegiado das ciências biológicas, apenas duas, e mesmo assim ligadas à dimensão 

pedagógica, guardam alguma vinculação com conteúdos sociológicos. É claro aqui, que 

expressando os embates travados no campo científico entre as chamadas ciências humanas e 

as “ciências duras”, aparecem como vitoriosas essas últimas. A necessária integração dos 

conteúdos sociológicos na formação do professor de ciências biológicas é aqui garantida por 

uma interferência externa ao campo científico e pertencente mais propriamente ao campo 

político, que é a garantia da presença dos conteúdos de dimensões pedagógicas estabelecida 

pela Resolução 02/2003 do CNE. Cabe perguntar se, na ausência do papel regulador do 

estado, exercido pelo CNE, a presença desses conteúdos aconteceria na mesma proporção que 

hoje aparecem, pois sua presença subtrai horas de curso aos conteúdos específicos das 

ciências biológicas. 

 Para a formação de professor em Ciências Biológicas é de extrema relevância a 

contribuição dos conteúdos sociológicos; uma ênfase maior à relação humana com a natureza, 

porque se trata de um processo dinâmico em que estão inseridos, numa ação de 

interdependência, propiciaria ao aluno um leque muito maior de possibilidades de atuação no 

ensino médio como professor. 

 A Resolução n0. 653 do CEPEC, do 9 de março de 2004, dispõe que a disciplina 

Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação13 deve ser ministrada no primeiro 

semestre da segunda série e, no segundo semestre, a disciplina de Cultura, Currículo e 

Avaliação. Já Ensino de Ciências no Ensino Fundamental e Políticas Educacionais, no sexto 

semestre. As disciplinas Ensino de Ciências no Ensino Médio, Psicologia da Educação I e 

Educação, Comunicação e Mídia no sétimo semestre e, por fim, Psicologia da Educação II, 

Ensino de Ciências no Ensino Médio no oitavo semestre. 
                                                 
13A partir dos projetos político-pedagógicos dos cursos de formação de professor podemos observar diretrizes 
curriculares, após 96, as disciplinas obrigatórias para os cursos de formação docente eram: Psicologia da 
Educação I, Psicologia da Educação II, Políticas Educacionais no Brasil e Fundamentos Filosóficos e Sócio-
históricos da Educação são comuns ao elenco de disciplinas na construção do currículo dos cursos de docência. 
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 Verificamos na Resolução que fixa o currículo pleno do curso de licenciatura e 

bacharelado em Ciências Biológicas, as ementas das disciplinas voltadas para a docência são 

as seguintes: 

 

Disciplinas curriculares. 

Cultura, Currículo e Avaliação. 

Ementa: - “Currículo e avaliação na educação brasileira: pensamento curricular; currículo e 

suas dimensões epistemológicas históricas, didático-pedagógica, política e cultural; política de 

conhecimento oficial e currículo escolar, como política cultural; concepções teóricas do 

currículo e avaliação; currículo disciplinar e possibilidades de superação da disciplina; 

debates contemporâneos no campo do currículo e da avaliação; desafios para o século XXI”. 

 

Educação, Comunicação e Mídia. 

Ementa: - “Educação e comunicação como práticas culturais. Mídias como expressão 

simbólica das diferenças culturais. A tecnologia como cultura e potencializadora da produção 

cultural. Consumo e ética. Processos educativos mediados por tecnologias, tecnologias e suas 

implicações na educação; gestão da comunicação e das mídias no ambiente escolar”. 

 

Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental 

Ementa: - “A disciplina visa selecionar, organizar e rever criticamente atividades de ensino 

para o ensino de ciências (seres vivos, corpo humano, seres não vivos, elementos de física e 

química) no Ensino Fundamental, mediante as tendências educacionais atuais da teoria da 

aprendizagem”. 

 

Ensino de Biologia no Ensino Médio 

Ementa: - “A disciplina visa selecionar, organizar, e rever criticamente atividades de ensino 

para o ensino de Biologia (Zoologia, Botânica, Genética e Ecologia) no Ensino Médio, 

mediante as tendências educacionais atuais da teoria da aprendizagem”. 

 

Fundamentos em Educação Ambiental 

Ementa: - “Histórico da educação ambiental; Princípios básicos; Transversalidade da 

educação ambiental frente às disciplinas nas escolas; Trabalhando com a comunidade intra e 

extra escolar; Ações ambientais educativas”. 
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Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação 

Ementa: - “A educação como processo social; a educação brasileira na experiência histórica 

do Ocidente; a ideologia liberal e os princípios da educação pública; a sociedade, cultura e 

educação no Brasil; os movimentos educacionais e a luta pelo ensino público no Brasil, a 

relação entre a esfera pública e a privada no campo da educação, e os movimentos e a 

educação popular”. 

 

Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico 

Ementa: - “O trabalho na sociedade capitalista: história, modos de produção, relações de 

produção. A escola no capitalismo: organização, gestão dos processos educativos, o trabalho 

docente. A gestão escolar democrática nas políticas educacionais: concepções de gestão e 

organização da escola. A escola como cultura organizacional: o projeto político-pedagógico 

coletivo e o trabalho do professor”. 

 

Políticas Educacionais 

Ementa: - “A educação no contexto das transformações da sociedade contemporânea; a 

relação Estado e políticas educacionais; as políticas, estrutura e organização da educação 

escolar no Brasil a partir da década de 1990; a regulamentação do sistema educacional e da 

educação básica; as políticas educacionais em debate”. 

 

Psicologia da Educação I 

Ementa: - “Introdução ao estudo da Psicologia: fundamentos históricos e epistemológicos; a 

relação Psicologia e Educação. Abordagens teóricas: comportamental e psicanalítica e suas 

contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor 

e suas implicações no processo ensino-aprendizagem”. 

 

Psicologia da Educação II 

Ementa: - “Abordagens teóricas: psicologia genética de Piaget, psicologia sócio-histórica de 

Vygotsky e suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

social e psicomotor e suas implicações no processo ensino-aprendizagem”14. 

 É importante verificar que dentre essas disciplinas, aquelas que ficam sob o 

controle do Colegiado de Ciências Biológicas não explicitam, de fato, em suas ementas 

                                                 
14 A bibliografia disponibilizada no Projeto Político-Pedagógico do curso de Ciências Biológicas consta no 
quadro 2 em anexo. 
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qualquer preocupação com a natureza social do homem. As disciplinas Ensino de Ciências no 

Ensino Fundamental e Ensino de Biologia para o Ensino Médio referem-se, vagamente, a 

uma revisão crítica do ensino da disciplina, mas sem explicitar os critérios dessa crítica. O que 

transparece do seu enunciado é uma preocupação de cunho mais tecnicista de adequar-se às 

tendências educacionais atuais da teoria da aprendizagem. Inexiste uma compreensão de que 

essa revisão crítica poderia beneficiar-se, e muito, com a contribuição dos conteúdos 

sociológicos que ajudariam na contextualização sociocultural das atividades de docência e, ao 

mesmo tempo, das atividades de aprendizagem.  

 

3.3.2  -  Formação docente no curso de Matemática 

 

 

 O curso de Matemática da UFG foi oferecido pela primeira vez em 1964, pelo 

então Instituto de Matemática e Física. Foi reconhecido pelo Decreto nº 65.874, de 15 de 

dezembro de 1969. Em 1996, o curso passou a ser responsabilidade do Instituto de 

Matemática e Estatística, sendo oferecido, também, nos campi da UFG de Jataí, desde 1981; 

de Catalão, desde 1988; e de Rialma, desde 1993. Nos quatro campi é oferecida a 

Licenciatura; apenas em Goiânia é oferecido o bacharelado (Projeto Político-Pedagógico do 

curso de Matemática, 2004, p. 4). 

 Dentre as mudanças no regime do curso de bacharelado e licenciatura ocorrida por 

força do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG), do dia 20 de setembro de 

2002, da UFG, consta a substituição do regime de seriado anual pelo de não-seriado, alteração 

que compreende um processo de imposição na flexibilização ao curso e no qual, em princípio, 

o aluno pode definir, com liberdade, a sua grade curricular (Projeto Político-Pedagógico do 

curso de Matemática, 2004, p. 4). Afirma-se na exposição de motivos que o novo projeto 

pedagógico permitiu o estudo de áreas da Matemática que não eram tratadas nos currículos 

anteriores, o que teria possibilitado a adequação do curso à nova legislação sobre a matéria e a 

flexibilização do currículo, visando a interdisciplinaridade entre as várias áreas do 

conhecimento, bem como o estudo de tópicos avançados que, possivelmente, os discentes 

possam vir a se interessar (Idem, p.4). Não foi objeto do presente estudo uma análise 

comparativa e, por isso, não foi buscada uma comparação do currículo atual com os 

anteriores, mas tão-somente compreender essas novas alterações tomando os documentos 

como objeto de análise no que diz respeito ao tema deste estudo que é a importância atribuída 
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aos conteúdos sociológicos nos cursos de formação docente na UFG e tentar compreender 

essas alterações frente às políticas públicas. 

 Diante disso, observamos que, conforme a Exposição de Motivos da matriz 

curricular do curso de Matemática, as mudanças propiciaram maior “flexibilidade ao curso”, 

possibilitando aos discentes definir com “maior liberdade” a sua matriz curricular (Idem, p. 

4). 

 O projeto pedagógico do curso de Matemática, quanto aos objetivos gerais, 

propõe: “Formar pessoas qualificadas para atuar tanto como matemático-pesquisador como 

matemático-educador, inseridas no mercado de trabalho, e preparadas para uma formação 

contínua” (Idem, p. 5). 

 Em relação ao perfil e à competência do licenciado em Matemática, “espera-se 

que o professor adquira conhecimento crítico da Matemática voltado para atuar na sua 

profissão. A formação didática adquirida ao trabalho do professor”. O objetivo é possibilitar 

ao docente a aquisição da 

 

consciência crítica da abrangência social de sua profissão, visão histórica da 
educação e (...) capacidade de relacionar este conhecimento, em seus vários campos, 
com as necessidades práticas encontradas pelo homem em seu cotidiano (Projeto 
Político-Pedagógico do curso de Matemática, 2004, p. 8). 

 

 Assim, pela contribuição dos conhecimentos, o que se busca é possibilitar ao 

licenciado egresso do curso de Matemática ser um professor “mediador, colaborador e 

incentivador de seus alunos, colocando-se como agente da construção do conhecimento” 

(2004, p. 8). 

 Observa-se que o conhecimento é compreendido como uma estrutura integrada de 

relações entre conceitos e proposições, que é constituída a partir de informações. Tudo que 

uma pessoa vivencia, direta ou indiretamente, ao ler ou ouvir algo, constitui um processo de 

integração à estrutura do conhecimento, de modo que possa ser lembrada e aplicada a 

diferentes situações da vida cotidiana. Assim, o conhecimento do aluno ocorre num processo 

de auto construção, e não na mera transmissão de informações pelo professor; mediar a 

produção do conhecimento por meio da compreensão que estabelece entre as informações que 

adquire e o que o aluno aprende (Projeto Político-Pedagógico do curso de Matemática, 2004, 

p. 5). 

 Para melhor compreender o conhecimento a partir da Matemática, entende-se que 

o conhecimento “é uma construção humana. Ela é produto de pessoas, com seus defeitos e 
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virtudes. O conhecimento das motivações e das origens das idéias por trás das descobertas 

pode tornar a aprendizagem da Matemática excitante, agradável. Muito mais do que o fato de 

que um teorema é verdadeiro, o que se deseja é entender porque ele é verdadeiro” (Projeto 

Político-Pedagógico do curso de Matemática, 2004, p. 6). 

 A integralização curricular de cada uma das duas habilitações – licenciatura e 

bacharelado – exige do aluno aprovação em todas as disciplinas obrigatórias. Além disso, que 

 

tenha aprovado um número de disciplinas optativas cujas cargas horárias somadas 
seja igual ou superior de 192h para o Bacharelado, 152h para a Licenciatura: tenha 
aprovado um número de disciplinas do núcleo livre cujas cargas horárias somadas 
seja igual ou superior, 240h para o Bacharelado, 260h para a Licenciatura, e acumule 
no mínimo 100 (cem) horas de atividades complementares no caso do Bacharelado e 
200 (duzentas) horas de atividades complementares no caso da Licenciatura (Projeto 
Político-Pedagógico do curso de Matemática, 2004, p. 39). 

 

 A integralização curricular em cada uma das duas habilitações - bacharelado e/ou 

Licenciatura - deverá ser de no mínimo de 6 (seis) semestres e no máximo de 14 (quatorze) 

semestres (Projeto Político-Pedagógico, 2004, p. 39). 

 Observamos que, no Projeto Pedagógico, os conhecimentos sociológicos estão 

inclusos na disciplina Fundamentos Filosóficos e Sócio-Culturais da Educação, conforme o 

(quadro 4), logo a seguir, com uma carga horária de 64 horas aulas como núcleo específico e 

de natureza obrigatória para os licenciandos. Essa disciplina consta da nova sugestão de fluxo 

para a docência em Matemática, que será cursada a cada semestre letivo. 
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Quadro IV – Bibliografia adotada no projeto político-pedagógico do curso de Matemática, 
bacharelado e licenciatura 
 
Didática da 
Matemática 
 
 
 

- DELORS, Jacques. Educação, um tesouro a descobrir. 3. ed. Brasília: Cortez, MEC: 
UNESCO, 1999. 
- PAIS, L. C. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 
- MACHADO, S. D. (Org.). et all. Educação matemática: uma introdução. 2. ed. São 
Paulo: EDUC, 2002. 
- SKOVSMOSE, Osle. Educação matemática crítica: a questão da democracia. São 
Paulo: Papirus, 2001. 
- SANTOS, José Luz dos. O que é cultura. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, s/d.b 
- VARIZO, Zaíra da Cunha Melo. O conhecimento matemático e a educação 
matemática. In: Inter-Ação, Revista Faculdade de Educação. n. 14-15, s/a. 
- NACIONAL COUNCIL OF SUPERVISOUS OF MATHEMATICS, A matemática 
essencial para o século XXI. In: Educação e matemática. Revista APM, Portugal, n. 
142, set. 1990, p. 21-25. 
- LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 
BORBA, Marcelo de Carvalho, PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e educação 
matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
BICUDO, Maria Aparecida Biggiani; GARRICA, Antonio Vicente Marfioti. Filosofia 
da educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
Revistas: Matemática em Revista publicação da SBEM, Presença Pedagógica, 
Educação e Matemática da APM (Portugal), Zetetiké (revista de Educação Matemática 
da UNICAMP), Bolema Revista de Educação Matemática da UNESP/Campus de Rio 
Claro. 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PCNs. 
MAZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São 
Paulo, EPU, 1986. 
GHIRALDELLI Jr, Paulo. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 
2000. 
RODRIGO, M. J. et all. Conhecimento cotidiano escolar e científico. São Paulo: Ática, 
1998. 
CECCON C. A vida na escola e a escola na vida. Petrópolis: Vozes, 1990. 

 
Didática 
da 
Matemática 
II 
 

COLL, César et all. Os conteúdos na reforma. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
RODRIGUES, Joaquim Gimenez. Evaluaion: una integracion de perspectivas. Madrid, 
Sínteses, 1997. 
AQUIN, Jukio (Org.). Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. São 
Paulo: Summus, 1997. 
BARTELS, Bobbye Hoffmat. Promovendo conexões matemáticas com mapas 
conceituais. In: Mathematicas teachers in the middle school, 1 (7) nov./dez., 1995. 
BLOOM, Benjamim et all. Técnicas delevaluacinas del aprendizagem. v. 3, Buenos 
Aires, Troquel. 
KRULIK, Stephen; Reys, Robert E. A. Resolução de problemas na matemática escolar. 
São Paulo: Atual, 1997. 
VARIZO, Zaíra da Cunha Melo. A heurística e o ensino da resolução de problemas. In: 
Boletim do Gepem. Rio de Janeiro, Ano XI, n. 18, . 25-31, 1986. 
______. O ensino de matemática e a resolução de problemas. In: InterAção. Revista da 
Faculdade de Educação. Goiânia: UFG, v. 7 (1-2), jan./dez., p. 21-31, 1993. 
Livros didáticos de matemática para o Ensino Médio e para o Ensino Fundamental. 
Revistas: Matemática em Revista, publicação da SBEM, Presença Pedagógica, 
Educação e Matemática da APM (Portugal), Zetetiké (revista de Educação Matemática 
da UNICAMP), Bolema Revista de Educação Matemática da UNESP/Campus de Rio 
Claro. 
ALMEIDA, Leandro S.; TAVARES, José (Org.). Conhecer, aprender, avaliar. Lisboa 
Porto, 1998. 
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TAHAN, Malba. Didática da matemática. Rio de Janeiro: Saraiva, v. 1-2, 1966. 
NCTM, Normas para a avaliação em matemática escolar. Lisboa, APM, 1999. 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PCNs. 
Bibliografia complementar. Trabalhos finais de curso e monografias do curso de 
especialização em Educação Matemática IME/UFG. 

 
Didática da 
Matemática 
III 
 

- BIEMBEENGUTT, Maria Salett. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: 
Contexto, 2000. 
- COXFORD, Arthur, F. SHULTE, Alberto P. (Org.). As idéias da álgebra. São Paulo: 
Atual, 1994. 
- BONGIOVANI, V., CAMPOS, T. e ALMOULOUD, S. Descobrindo o Cabri-
Géomètri. São Paulo: FTD, 1997. 
- FAINGUELENRN, Estela Kaufman, Educação matemática, representação e 
construção em geometria. Porto Alegre, ArtMed, 1999. 
- PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Org.). Didática da matemática: reflexões e construção 
em geometria. Porto Alegre, ArtMed, 1996. 
- LINDQUIST, M. M.; SHULTE, A. (Org.). Aprendendo e ensinando geometria. São 
Paulo: Atual, 1994. 
- TAHAN, Malba. Didática da matemática. Rio de Janeiro: Saraiva, v. 1-2, 1966. 
- FAINGUELENRN, Estela Kaufman; GOTTLIEB, Franca Cohen (Org.). 
Calculadoras gráficas e a educação matemática. Rio de Janeiro: MEM/USU, 1999. 
- BARBOSA, Ruy Manddsen. Descobrindo a geometria Fractal para a sala de aula. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
- ______. Descobrindo padrões em Mosaicos. São Paulo: Atual, 1993. 
- BRENELY, Rosely Palermo. O jogo como espaço  para pensar. A construção de 
noções lógicas e aritméticas. São Paulo: Papirus, 1996. 
- KALLEF, Ana Maria. M. R. Vendo e entendendo poliedros. Niterói: EDUF, 1998. 
- BUSHAW, Donald. Aplicação da matemática escolar. São Paulo: Atual, 1999. 
Livros didáticos de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. 
Coleção de textos do Projeto Fundão/Rio de Janeiro, UFRJ, 1996 a 2000. 
- BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PCNs. 
- Bibliografia complementar. Trabalhos finais de curso e monografias do curso de 
especialização em Educação Matemática IME/UFG. 

Estágio 
Supervision
ado I 

- Não tem. 

Estágio 
Supervision
ado II 

- Não tem. 

Iniciação à 
Pesquisa em 
Educação 

- Não tem. 

História da 
educação 
Matemática 

- Não consta. 

Práticas de 
ensino 
orientado 

- PERRENOUD, Philipe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre. Artes 
Médicas, 2000. 
- ______. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artes Médicas, 
1999. 

Projetos 
educacio 
nais. 

A bibliografia depende do projeto. 

Tópicos em 
Ed. Matem. 
I e II 

Variada. E não consta. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Curso de Matemática, bacharelado e licenciatura – 2004. 
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 É interessante observar o quanto de preocupação genuinamente humana existe na 

exposição de motivos do Curso de Matemática. No entanto, também parece ser possível 

depreender tanto da exposição de motivos quanto da estrutura curricular o quanto  o curso 

parece buscar, se é que isso é possível de se afirmar, no próprio domínio da matemática 

enquanto disciplina científica, os modos de realização do humano. Chega-se a colocar como 

um dos objetivos do curso, “capacidade de relacionar este conhecimento [o matemático], em 

seus vários campos, com as necessidades práticas encontradas pelo homem em seu cotidiano”, 

mas afora as disciplinas de dimensões pedagógicas, sintomaticamente excluídas do que se 

considera o curso de matemática, em nenhuma das disciplinas pode ser detectado o objetivo 

de compreender quais a natureza dessas necessidades e desse cotidiano. 

 Assim, a contribuição dos conteúdos sociológicos no curso de Matemática seria 

muito relevante no sentido de explicitar o que é afirmado na própria exposição de motivos do 

curso de que a disciplina de matemática e os conhecimentos matemáticos são uma construção 

humana, e como tal uma construção social. 

 Compreendemos as concepções, o encadeamento, o raciocínio lógico hipotético-

dedutivo na construção do conhecimento se dá à medida que se compreende o que é o abstrato 

e o concreto, porque as teorias são abstrações, as operações matemáticas são abstrações, as 

ações sociais, também, mas se tornam concretas na ação humana. 

 Essa é uma compreensão afirmativa tal como está no projeto pedagógico do curso 

de Matemática, que coincide com o perfil do licenciado tenha “consciência da abrangência 

social da profissão de docente” (2004, p. 8), conforme o quadro 6 em anexo. 

 Ainda que o perfil do licenciado garante a formação de professor à "capacidade de 

relacionar este conhecimento, em seus vários campos, com as necessidades práticas 

encontradas pelo homem em seu cotidiano”, bem como “o exercício de sua profissão seja 

capaz de desenvolver o papel de mediador, colaborador e incentivador de seus alunos, 

colocando-os como agente da construção do conhecimento e da cidadania” (idem, p. 8). 

 Podemos observar que o perfil de licenciado exigido no Projeto Pedagógico e das 

Diretrizes Curriculares Nacional, na UFG dos cursos de formação de professores a partir das 

reformulações a partir de 1996, alterações que fomentaram no debate sobre a contribuição dos 

conteúdos sociológicos para a docência, entendemos, que como a ANFOPE defende, que a 

formação de professor precisa de uma sólida formação teórica e interdisciplinar para o aluno 

da possibilidade da unidade entre teoria e prática e a escola como a formadora desses futuros 

professores ou agentes. 
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 Observamos que o projeto pedagógico possui semelhanças no diz respeito ao 

perfil do aluno mesmo porque as diretrizes curriculares são o ponto de partida para a 

construção dos projetos pedagógicos das instituições, como a UFG. Então podemos perceber 

que existem pontos semelhantes entre os dois documentos quais sejam, como já citado no 

Projeto Pedagógico e o que consta nas diretrizes curriculares, temos a contribuição da 

matemática propiciando e colocando ao aluno a importância “na formação dos indivíduos 

para o exercício de sua cidadania” e ainda que propicie a formação docente “uma visão do 

papel social do educador e a capacidade de inserir em diversas realidades” possibilitando ao 

docente a “interpretar as ações dos educandos” frente à realidade do aluno” (DCN, p. 3) 

(Resolução n0. 631). 

 Compreendemos que o conhecimento educacional em Matemática por si só não 

proporciona ao aluno a percepção da realidade social como socialmente construída, não 

apenas do ponto de vista da sala de aula, mas também mediante o pensar e compreender a 

realidade social, para além dos números exatos ou indeterminados. Entendemos que a 

realidade educacional é construída por configurações, e que, para o desenvolvimento total dos 

educandos é importante compreender o aluno, a escola e as políticas educacionais como 

partes integrantes de um processo social. 

 Isso deveria fazer parte da formação docente a partir da disposição das disciplinas, 

da integralização curricular elaborada no projeto pedagógico do curso, isto é, o 

aproveitamento disciplinas do bacharelado para a licenciatura, o que não fica claro no projeto 

pedagógico do curso de Matemática da UFG. 

 

Disciplinas curriculares. 

 São as seguintes as ementas das disciplinas do Curso de Matemática. 

 

Iniciação à Pesquisa em Educação 

Ementa: - “Interpretação e produção de textos acadêmicos, com ênfase nos aspectos formais e 

argumentativos. Fundamentação teórica para a elaboração de pesquisas, qualitativas e 

quantitativas na educação matemática”. 

 

Didática da Matemática I 

Ementa: - “Aspectos filosóficos e sócio-culturais relacionados ao processo de ensino 

aprendizagem da matemática. Tendências da Educação Matemática. Aspectos didáticos 

relacionados ao processo de ensino aprendizagem da matemática, processo de avaliação e 
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construção de conhecimento matemático escolar. Desenvolvimento de atividades práticas a 

partir da análise das tendências presentes numa situação vivenciada pelo aluno ou através de 

observação de uma situação observada em uma escola da comunidade”. 

 

Didática da Matemática II 

Ementa: - “Aprendizagem de conceitos e procedimentos matemáticos. Elaboração de mapas 

e/ou esquemas conceituais. Aspectos cognitivos da aprendizagem de conceitos. Elaboração de 

seqüências de passos de um procedimento matemático. Avaliação da aprendizagem de 

conceitos e procedimentos matemáticos. Princípios e método da resolução de problemas 

matemáticos, a heurística e a aprendizagem de resolução de problemas. O ensino da 

matemática através de problemas. As diferenças entre a redação matemática e a prosa comum 

e a superação das dificuldades de aprendizagem. A resolução de problemas e a aplicação da 

matemática ao cotidiano e a outras ciências. Avaliação da resolução de problemas. Avaliação 

contínua. Instrumentos de avaliação. O papel de erro no ensino e na aprendizagem da 

matemática. Atividades de confecção de materiais instrucionais”. 

 

Didática da Matemática III 

Ementa: - “Conteúdo da matemática do ensino fundamental (séries finais) e do Ensino Médio 

e o seu processo de ensino e aprendizagem. Contextualização dos conteúdos estudados. 

Software, calculadoras e meios de comunicação audiovisuais, como recursos pedagógicos 

para a promoção da aprendizagem. Estratégias gerais de ensino, tais como: estudo em grupo, 

aprendizagem cooperativa, o jornal na sala de aula, estudo dirigido, jogos, etnomatemática e 

modelagem. Redação na matemática. Atividades práticas de confecção de materiais”. 

 

Estágio Supervisionado I 

Ementa: - “Esta disciplina é parte do estágio curricular. O licenciando deverá desenvolver um 

saber na ação, sob a supervisão de um professor do IME, através da vivência de uma situação 

de prestação de serviço docente: numa instituição de ensino formal, em escolas de ensino 

fundamental ou médio da rede pública ou particular (profissional ou não) ou em instituições 

de ensino não formal, tais como: hospitais, instituições de ensino de alunos com necessidades 

especiais, ou em cursos: de aceleração, do SENAI ou SENAC ou em outros cursos 

profissionalizantes”. 
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Estágio Supervisionado II 

Ementa: - “Esta disciplina se constitui do Estágio Supervisionado curricular, deve oferecer 

oportunidade para que o aluno-mestre vivencie experiências docentes significativas. As 200 

horas serão divididas em 4 etapas, correspondendo aos quatro bimestres letivos, e 

desenvolvidas, preferencialmente, numa escola pública de ensino básico ou numa escola da 

educação de jovens e adultos, ou no Cepae”, etc. 

 

História da Educação Matemática 

Ementa: - “A história da educação e do ensino de matemática na colônia, no império e na 

república, bem como a do livro didático de matemática. Os movimentos educacionais 

brasileiros e repercussões na educação matemática. As influências das sociedades científicas 

na educação matemática. Tendências do ensino de matemática no mundo e no Brasil. O 

processo de organização do sistema de ensino brasileiro e do ensino da matemática”. 

 

Iniciação à Pesquisa em Educação 

Ementa: - “Leituras e interpretação de pesquisas qualitativas e quantitativas, de artigos 

científicos e relatórios de pesquisas na área de Educação Matemática. Esboçar trabalhos 

relacionados à pesquisa científica, relacionados com a realidade do ensino fundamental e 

médio. Produção de textos acadêmicos, relacionados com trabalhos desenvolvidos em outras 

disciplinas pedagógicas do curso”. 

 

Projetos educacionais 

Ementa: - “Vivência em projetos educacionais, disciplinares e interdisciplinares, em 

desenvolvimento no LEMAT. Integração e sistematização de conhecimento de projetos de 

ensino nas várias áreas de ensino – fundamental, médio e de educação de adultos. Confrontos 

teóricos-práticos que propiciem soluções para problemas concretos”. 

 

Tópicos em Educação Matemática I e II 

Ementa: - “Variada sobre diferentes tópicos em Educação Matemática e/ou Matemática do 

Ensino Médio”. 

 

Tópicos em História da Matemática 

Ementa: - “Variada sobre diferentes tópicos em história da Matemática”. 
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 Com relação às contribuições dos conteúdos sociológicos que podem ser 

depreendidos nos documentos, ainda nas ementas, entendemos existir uma tentativa de 

aproximação dos conhecimentos sociológicos, porque na escola, no ensino o professor 

trabalha com a realidade social concreta e, além disso, o sujeito desse processo de ensino-

aprendizagem é o aluno. 

 Na ementa da disciplina - História da Educação da Matemática - podemos 

perceber uma aproximação com a realidade social que “os movimentos educacionais 

brasileiros e repercussões na educação matemática. As influências das sociedades científicas 

na educação matemática. Tendências do ensino de matemática no mundo e no Brasil” traduz 

essa perspectiva possibilitando uma compreensão com a realidade social. 

 No projeto pedagógico do Curso de Matemática, apesar de não aparecerem nele as 

disciplinas de dimensões pedagógicas que, conforme já foi salientado, na análise feita do 

Curso de Ciências Biológicas, são aquelas mais prenhes de conteúdos sociológicos, parece 

estar mais presente a contribuição dos conteúdos sociológicos em disciplinas oferecidas pela 

área específica do conhecimento. A resolução dos conflitos presentes no campo científico 

apresenta-se no curso de Matemática de forma peculiar: a afirmação da força da área se faz 

não por uma luta pela exclusividade do seu conteúdo específico no curso, mas pela 

assimilação à área dos conteúdos de outras áreas, no caso os conteúdos sociológicos 

introduzidos em disciplinas do próprio curso. Resta por buscar na história da própria 

matemática as explicações para esse modo sui generis de afirmar-se no campo científico.  

 

3.3.3    Formação docente no curso de Ciências Sociais 

 

 

 O curso de Ciências Sociais, quando foi implantado na UFG em 1964, como parte 

da Faculdade de Filosofia tinha como objetivo a formação de professores do ensino básico. A 

partir do reconhecimento do curso pelo Decreto n0. 63.636, de 19 de novembro de 1968, foi 

criado também o curso de bacharelado, com o objetivo de preparar o cientista social para 

outras formas de ação não ligadas ao ensino, mas à ação social. 

 Em 1984, no bojo da reforma do regime acadêmico na UFG, já referida, de 

semestral de créditos para seriado anual, o currículo sofreu uma mudança, e, especialmente no 

que se refere à licenciatura, esta consistiu no acréscimo da disciplina Educação Brasileira 

como disciplina de complementação pedagógica ao lado das obrigatórias de currículo mínimo 

estabelecida pelo então Conselho Federal de Educação (CFE), quais sejam: Psicologia da 
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Educação, Estrutura e Funcionamento do ensino de 2º grau, Didática e Prática de Ensino. Em 

1989, o currículo sofreu outro ajuste por orientação da Pró-Reitoria de Graduação, sendo que 

a mudança fundamental consistiu em colocar a licenciatura como opcional, devendo ser 

cursada depois da conclusão do bacharelado, numa quinta série, como complementação. 

 Em 1996, em uma reestruturação interna na UFG, desmembrou-se o Instituto de 

Ciências Humanas e Letras em três unidades, a saber, Faculdade de Comunicação e 

Biblioteconomia; Faculdade de Letras e Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, com os 

cursos de Filosofia, História e Ciências Sociais. O Departamento de Ciências Sociais oferece 

anualmente 60 vagas para o curso de bacharelado e em média 25 para o curso de licenciatura. 

 Logo a seguir, nova reforma se avizinha. Com o advento da LDBEN e a posterior 

discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais, que acabaram sendo aprovadas, as IES 

deveriam realizar a reforma de seus currículos com o fito de adaptá-las às referidas diretrizes. 

Num movimento paralelo, já referido, a UFG vinha questionando seus cursos bem como o 

regime sob o qual se realizavam, o seriado anual, implantado, como se viu em 1984. Assim 

foi que, a partir de dois mil e três começam a ser vivenciados os novos currículos, frutos das 

orientações das diretrizes bem como das disposições do novo Regimento Geral de Cursos de 

Graduação, o RGCG. 

 Entre os princípios norteadores da formação dos egressos em Ciências Sociais, a 

importância dos conhecimentos sociológicos se faz, obviamente presente: 

 

A sociedade brasileira, (...), além de acompanhar muito de perto (...) transformações, 
experimenta um processo de reestruturação na busca de uma solução para crise 
econômica recorrente e de consolidação da vida democrática. Para tanto, o saber 
sociológico impõe-se como uma necessidade (Departamento de Ciências Sociais, 
2003, p. 8). 

 

 Observamos que, no Projeto Pedagógico de Ciências Sociais, a relação entre o 

bacharelado e a licenciatura se dá a partir do princípio de que “O ensino e pesquisa devem 

integrar, de forma articulada a formação do cientista social” (p. 10). 

 Da Resolução do CEPEC n0. 723, do dia 5 de abril de 2005, que estabelece o 

projeto político pedagógico do curso de Ciências Sociais, consta que a opção do discente por 

uma modalidade, Bacharelado ou Licenciatura, é realizada no ato da matrícula para o terceiro 

semestre letivo, momento em que o ocorre a divisão entre as duas modalidades. 

 De modo geral, diante do que observamos no Projeto Pedagógico de Ciências 

Sociais, bem como, nos cursos de formação de professor houve a redução na carga horária do 

professor para ministrar as disciplinas, no caso, da disciplina de Fundamentos Filosóficos e 
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Sócio-históricos da Educação, por ser necessário trabalhar durante maior tempo o estudo dos 

clássicos da Sociologia, da Filosofia e da História. Assim, a formação docente ficou com 1/5 

da carga horária total em disciplinas pedagógicas, ou seja, contém 736 horas aulas. 

 Podemos observar que neste curso, com relação à equivalência da disciplina 

especificamente, de Educação Brasileira passou a ser sua correspondente, Fundamentos 

Filosóficos e Sócio-históricos da Educação, de Psicologia da Educação, para Psicologia da 

Educação I e II, de Didática e Prática do Ensino, para Didática e Prática do Ensino de 

Ciências Sociais I e II e Estrutura e Funcionamento do Ensino de 10 e 20 Graus, para Políticas 

Educacionais no Brasil, só para os licenciandos (Resolução n0. 723), constituindo, assim uma 

outra configuração do currículo, do núcleo comum de disciplinas pedagógicas, de formação 

docente em Ciências Sociais. 

 Para a disciplina Didática e Prática do Ensino de Ciências Sociais I e II, só para os 

licenciandos, foi determinada a carga horária de 96 hora aula, e para as demais disciplinas 

uma carga horária de 64 hora aula, dada a natureza da disciplina de caráter complementar, já 

que a formação completa ocorre por meio do núcleo comum. 

 Compreendemos que o curso de Licenciatura em Ciências Sociais é todo de 

conteúdo sociológico e o que vai fundamentar a análise da construção do currículo e do 

conteúdo sociológico é a compreensão das ementas, do perfil e da bibliografia por meio das 

diretrizes curriculares e do Projeto Pedagógico. 

 As diretrizes curriculares (CNE, 2001, de 4 de março de 2001), elaboradas para o 

curso de Ciências Sociais, trazem em seu texto a seguinte redação para o perfil dos formandos 

e buscamos identificar qual a contribuição dos conteúdos sociológicos para essa formação 

qual seja: “professor de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior”, que 

propicie ao “profissional que atue em planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a 

empresas públicas, privadas, organizações não-governamentais, partidos políticos, 

movimentos sociais e atividades similares” e ainda que seja um “pesquisador na área 

acadêmica ou não acadêmica” (CNE, 2001, p. 26). 

 Percebemos a partir do perfil colocado, pelas Diretrizes Curriculares, para o 

formando deste curso, ocorre um processo de interdisciplinaridade com as outras áreas do 

conhecimento. Nas DCN do Curso de Ciências Sociais o processo de interdisciplinaridade 

ocorre com o uso das técnicas, sobretudo da “utilização da informática” e o “domínio dos 

métodos e técnicas pedagógicos que permitem a transposição do conhecimento para os 

diferentes níveis de ensino” (p 26). 
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 A interdisciplinaridade do conhecimento se dá no que diz respeito às 

competências e habilidades nas gerais a “competência na utilização da informática” nas 

específicas para a licenciatura “domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino e 

aprendizagem no ensino fundamental e médio” no “domínio dos métodos e técnicas 

pedagógicas que permitem a transposição do conhecimento para os diferentes níveis de 

ensino” (CNE, 2001, p. 26). 

 Com isso observamos a semelhança do perfil proposto pelas Diretrizes 

Curriculares e a que consta no Projeto Pedagógico, qual seja a de um profissional que esteja 

apto a “prestar assessoria a organizações não-governamentais, partidos políticos, movimentos 

sociais e atividades similares” e ainda que seja um “pesquisador na área acadêmica ou não 

acadêmica” (Projeto Político-Pedagógico, Ciências Sociais, 2003, p. 9). No que diz respeito 

aos aspectos educacionais, observa-se que esse profissional pode ensinar as “disciplinas 

nucleares das Ciências Sociais: Sociologia, Ciência Política e Antropologia nos vários níveis 

de ensino” (Idem, p. 9), isto é, educação básica e ensino superior. 

 Assim, tomando a partir da Sociologia da Educação, percebemos que a 

contribuição do conteúdo sociológico, como conteúdos específicos, do campo científico 

educacional, decorre dessa assertiva de que o esses conteúdos irá sedimentar a prática do 

professor em sala de aula. 

 Entendemos que para que cumprida essas exigência na formação de professor dos 

conteúdos sociológicos que os mesmos continuem a fazer parte da matriz curricular e a serem 

ensinados, já que visa um legue de possibilidades na compreensão das estruturas sociais. 

Tanto é que no campo educativo os conhecimentos podem possibilitar ao aluno ao término do 

curso atuar nos níveis de ensino, em licenciatura, na segunda fase no ensino fundamental, de 

5ª a 8ª série e no ensino médio, e ainda em especialização, mestrado e doutorado para lecionar 

de modo que seja cumprida uma exigência da realidade educacional. 

 A partir do perfil colocado no Projeto Político-Pedagógico o profissional participa 

ainda de equipes de trabalho num processo “interdisciplinar nas áreas como marketing 

político, recursos humanos e a incorporação de novas tecnologias, e gestão pública e privada” 

(Idem, p. 9) junto às diferentes áreas de conhecimento. Entendemos ser interdisciplinar 

porque as diferentes áreas de conhecimento comungam a necessidade de conhecer e 

estabelecer relações que vão além, do campo específico, já que a construção histórico-social 

da realidade se dá num processo contínuo. 
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 Isso nos possibilita a refletir das habilidades e competências que o perfil de 

egresso exige, os conhecimentos que o aluno adquire no decorrer do processo de sua 

formação, porque a contribuição das teorias educação o faz criar potencialidades humanas. 

 Ao buscar compreender a relação dos referenciais bibliográficas básicas para as 

disciplinas como consta no quadro 7 em anexo, toda a bibliografia é de cunho social, porém 

não consta no material pesquisado a referência aos conteúdos de conhecimentos sociológicos 

relacionados às temáticas educacionais. Mas apenas aos conteúdos específicos da formação 

do bacharelado. 

 Nesse sentido, no referencial bibliográfico do curso de Ciências Sociais, 

especificamente de licenciatura, não consta nenhuma citação relacionada aos conteúdos 

educacionais, isso porque as disciplinas pedagógicas são oferecidas pela Faculdade de 

Educação. Então, deveria se investigar não o curso de Ciências Sociais, e sim, o de Pedagogia 

já que as disciplinas e suas respectivas bibliografias bem como os professores são da 

Faculdade de Educação. 

 Foi a partir da Faculdade de Educação que foram alteradas as matrizes 

curriculares existentes os projetos pedagógicos dos cursos de formação de professor e, ainda 

assim, o curso de Pedagogia não tem disponível a sua diretriz curricular, o que talvez seria 

mais viável tomar como objeto de investigação o curso de Pedagogia ao invés do de Ciências 

Sociais. 

 Segundo Kruppa (1993, p. 13), entende-se que a escola está inserida no contexto 

da sociedade brasileira, marcada pela desigualdade capitalista. Nisso se faz necessário 

compreender as relações entre a escola e o contexto político, econômico e social. Nesse 

sentido, é que compreendemos que a sociologia fornece subsídios teóricos e instrumentos de 

reflexão que contribuam para colocar os alunos de frente para a escola e para a sociedade, no 

sentido de reconhecê-la em seus múltiplos aspectos. 

 Ainda segundo a autora, a sociologia contribui na formação de professor para a 

compreensão da escola participando da construção de novas práticas escolares, uma vez que a 

sociedade é toda ela uma situação educativa e já que o processo de vivência entre os homens é 

uma condição à educação. 

 A autora concebe que a educação consiste a centralidade dos estudos sociológicos, 

porque a educação é o resultado e a condição das relações entre os homens (1993, p. 21). 
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Disciplinas curriculares. 

 São as seguintes as ementas das disciplinas do Curso de Ciências Sociais: 

 

O método etnográfico 

A especificidade do método etnográfico. O trabalho de campo e suas técnicas. 

 

Antropologia da sociedade brasileira 

Estudos clássicos e contemporâneos da sociedade e da cultura brasileiras. 

 

Análise Política 

Abordagens analíticas da Ciência Política: institucionalismo “tradicional”; movimento 

comportamentalista e teorias da modernização/desenvolvimento político; escolha racional e 

teoria dos jogos; conseqüências políticas da legislação eleitoral; os “novos 

institucionalismos”. Estudos ilustrativos, retirados de diferentes subcampos da Ciência 

Política. 

 

Ciência Política Brasileira 

Desenvolvimento das análises acadêmicas da política brasileira: a formação da sociedade e do 

Estado brasileiros; análises do período 1946-64; o regime militar e a transição democrática; o 

debate sobre a consolidação da ordem democrática. Estudos ilustrativos, retirados de 

diferentes subcampos da Ciência Política. 

 

Instituições Políticas 

A importância analítica das instituições políticas. Sistemas de governo: presidencialismo e 

parlamentarismo. Formas de Estado: federal ou unitário. Relações Executivo/Legislativo. 

Poder Judiciário e política. Sistemas eleitorais e sistemas partidários. Estudos ilustrativos, 

retirados da literatura internacional e brasileira. 

 

Partidos e Eleições 

O papel e a importância dos partidos políticos na democracia moderna. Desenvolvimento 

histórico dos partidos. A diferença entre estudos de partidos individuais e de sistemas 

partidários. Os determinantes do comportamento eleitoral: sociologia eleitoral “estrutural”, 

cultura política, escolha racional. Sistemas eleitorais. Os determinantes dos sistemas 
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partidários: contexto histórico-sociológico e sistemas eleitorais. A crise da representação. 

Estudos ilustrativos, retirados da literatura internacional e brasileira. 

 

Sociologia Política 

A discussão sobre a delimitação entre “Sociologia Política” e “Ciência Política”. Temas da 

Sociologia Política clássica: a luta de classes, ideologia, carisma, burocracia, massas e elites. 

Temas da Sociologia contemporânea: sociologia “estrutural” do comportamento político; 

cultura política e “pós-materialismo”; meios de comunicação de massa e opinião pública; 

movimentos sociais. Estudos ilustrativos, retirados da literatura internacional e brasileira. 

 

Sociologia 5 

Teorias sociológicas contemporâneas: estrutural-funcionalismo (Parsons), fenomenologia 

(Schutz), etnometodologia (Garfinkel), estruturação social e modernização reflexiva 

(Giddens, Taylor), identidade cultural (Raymond Willians e Stuart Hall), estudos culturais. 

 

Sociologia 6 

Tradições sociológicas: positivismo, funcionalismo, marxismo ocidental, sociologia 

interpretativa, sociologia crítica. 

 

Sociologia do Trabalho 

Análise das organizações e das formas de cooperação. Formas históricas da organização do 

trabalho: manufatura, fordismo e taylorismo. Reestruturação e flexibilização. Profissões e 

ocupações. A questão sindical e as diversas modalidades de sindicalismo; greves, ação 

coletiva, formas de negociação nas relações de trabalho: família, gênero e as novas formas de 

organização do trabalho. 

 

Tópicos especiais de antropologia 

Temas de interesse conjuntural, relacionados às linhas de pesquisa da pós-graduação, a grupos 

de pesquisas em atividade no departamento ou a projetos de pesquisa cadastrados. 

 

Tópicos especiais de ciência política 

Conteúdo variado, a cada oferta. 
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Tópicos especiais de sociologia 

Temas de interesse conjuntural, relacionados a linhas de pesquisa da pós-graduação, a grupos 

de pesquisas em atividade no departamento ou a projetos de pesquisa cadastrados. 

 

Abordagens qualitativas nas ciências sociais 

Linguagem e sociedade. Sujeito do discurso. Etnomedologia. Fenomenologia. Interacionismo 

simbólico. Técnicas qualitativas: histórias de vida, entrevistas abertas ou estruturadas, 

observação participante, grupos de discussão, metodologia-ação. Análise do discurso: 

informacional, estrutural e sociológica. 

 

Métodos quantitativos nas ciências sociais 

Variáveis e escalas. Amostragem. Estatística descritiva. Causalidade: métodos de eliminação 

por indução (Mill), teste de significância, coeficientes de associação. Análise multivariada: 

regressão, análise da variância, correlação e análise fatorial. Construção de indicadores e 

análises de escalas. 

 

Treinamento cientifico em laboratório (TCL) 

 

Cursos de pequena duração ministrados em laboratórios (LIST ou LINF), para treinamento de 

alunos em técnicas de investigação nas ciências sociais, empregando softwares de análise 

quantitativa ou qualitativa e equipamentos de áudio, vídeo ou multimídia. Os cursos terão a 

duração de 32 horas, com presença do professor em carga horária mínima de 12 e máxima de 

20 horas. As horas remanescentes compreenderão o tempo de treinamento ou prática 

cumprido individualmente pelo aluno. Será permitida a integralização de no máximo um TCL 

para cada área (sociologia, antropologia ou política) no curso de Ciências Sociais, totalizando 

uma carga horária máxima de 96 horas. 

 Compreendemos que a exigência da política pública educacional via a legislação 

do Ministério da Educação e da Universidade Federal de Goiás, realizamos a análise dos 

parecer e resolução dos cursos de Matemática, Biologia e Ciência Social de formação de 

professores, percebemos por meio da análise que os conteúdos sociológicos tem mais 

presença na matriz curricular do curso de Matemática. 

 Segundo Silva a “Matemática é uma prática cultural, e, como tal, aprender 

Matemática é um processo de socialização de suas formas particulares de pensar e representar 

o conhecimento” (2002, p. 78). 
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 Silva acrescenta que nessa perspectiva, a Matemática como uma prática cultural, é 

possível reconhecer que é efetivamente, uma disciplina dinâmica viva e reage, como qualquer 

manifestação cultural, a fatores sócio-culturais e econômicos, em conseqüência, o autor 

estabelece uma relação entre o não-aprendizado da Matemática e a exclusão social e, em que 

medida isso ocorre na sociedade capitalista. 

 Já no curso de Ciência Social não ocorre o mesmo, apesar de ser voltado para a 

perspectiva social, pouca ênfase é atribuída aos conteúdos sociológicos educacionais. 

Considerando que a educação ocorre em todas as sociedades, ela não se apresenta de forma 

única, porque as experiências de vida dos homens, suas necessidades e condições de trabalho 

não são diferentes. Nessa perspectiva, é possível perceber a importância da Ciência Social 

como integradora e mediadora do processo de construção do conhecimento científico, e tem 

na escola, na educação informal a sedimentação da compreensão do mundo social. Isso 

deveria justificar a importância dos conteúdos sociológicos para a formação de professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este trabalho, não se esgota toda expectativa presente no âmbito da problemática 

apresentada. Foi desenvolvido no sentido de compreender e refletir sobre algumas questões 

consideradas importantes pela pesquisadora, na discussão de se perceber qual a importância 

que é atribuída aos conhecimentos sociológicos na formação de professor. 

 A interlocução com os teóricos e documentos em análise tem sua razão de ser a 

partir das diretrizes curriculares do Ministério da Educação e Resoluções da Universidade 

Federal de Goiás que, por certo, carregam em suas matrizes curriculares, aspectos das 

políticas públicas engendradas fora da universidade. 

 Tomamos como ponto de partida os estudos sobre formação de professores que 

compreendem a importância das Ciências Sociais no processo formativo, quando fundamental 

a reflexão sobre e o aluno como integrante de uma realidade social. Nesse sentido, é 

fundamental entender que o conteúdo sociológico pode subsidiar essa compreensão para que 

se possa ter, com sucesso, a educação como objeto de análise, integrante que é do grupo das 

Ciências Sociais Aplicadas. 

 Retomando a história dessas ciências, vimos que as Ciências Sociais tem como 

objeto a compreensão da sociedade nos seus diferentes aspectos, desde quando surge com a 

desagregação da sociedade feudal e nos primórdios da sociedade capitalista. Nesse sentido, 

como ciência do social, não pode ser esquecida sua condição de ciência no social, de modo 

que quando tratamos a formação do professor e a importância dos conteúdos sociológicos 

nesta formação, há que situar ambos no contexto da sociedade capitalista. 

 As reflexões aqui apresentadas a partir das interrogações colocadas inicialmente, 

mostram-se importantes para compreender e entender a importância dos conteúdos 

sociológicos na formação de professor. 

 Tais reflexões deram origem ao argumento deste trabalho, que buscou analisar e 

compreender a importância dos conteúdos sociológicos e como esses conteúdos interferem na 
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atuação dos professores no processo ensino-aprendizagem, e registrar o modo como estes 

conteúdos são percebidos e realizado em currículos de cursos de licenciatura da UFG. Este 

trabalho buscou mostrar, por meio da definição de alguns conceitos, em especial o de campo 

científico, os fatores que geram uma possível desvalorização das ciências humanas e sociais 

na perspectiva da formação de professores de diferentes áreas do conhecimento, em especial o 

científico, o que influencia o tipo de atuação expressa na prática desses professores, tentando 

identificar a natureza da docência que, de fato, se busca formar. 

 Essas reflexões possibilitaram verificar que, nos projetos pedagógicos dos três 

cursos analisados, a importância atribuída aos conteúdos sociológicos na formação dos 

professores não é uniforme. Ela não só é desigual, como se manifesta de forma desigual. Uma 

característica, no entanto, eles possuem em comum, que é a afirmação do professor como 

sujeito social, e a negação, na prática, do conhecimento desse sujeito social, como algo 

relevante. Curioso que, nem mesmo o Curso de Ciências Sociais, que trata da realidade social, 

portanto da prática de homens concretos, se detêm, enquanto curso, a pensar organicamente o 

licenciado que forma, deixando para as disciplinas de dimensões pedagógicas essa reflexão. 

Isto porque a educação e, conseqüentemente, o professor, que lhe diz respeito, não ocupa 

lugar preponderante como seu objeto de estudo. 

 Paradoxalmente, o curso em que, na prática, os conteúdos educacionais são mais 

valorizados é o de Matemática, que expressa um movimento de abarcar em si mesmo toda a 

formação do professor, a ponto de os conteúdos de dimensões pedagógicas não aparecerem 

em sua grade curricular, apesar de fazerem parte da formação do licenciado. Há um 

movimento, compreensível do escopo da teoria do campo científico, de formar o professor 

segundo o que no campo da matemática é considerado um bom professor. Não se percebe, no 

entanto, o movimento de buscar em outros campos do conhecimento, como na sociologia, por 

exemplo, ou na própria educação, tida como pertencente à área de humanidades, o 

conhecimento necessário para a formação desse professor. É curioso que, dos três cursos 

analisados, apenas o de Matemática tem disciplinas fora das de dimensão pedagógica, 

pertencentes ao próprio Instituto de Matemática e Estatística, que tem como preocupação 

central a educação, que é a de Educação Matemática. Título que, longe de valorizar a 

educação como objeto de estudo, corrobora a sua redução. Ou seja, ele não significa ter como 

objetivo, por certo, a educação do cidadão por meio da Matemática, mas sua educação para 

ser um bom matemático, o que são coisas absolutamente distintas, pois inexiste a 

compreensão de que a formação humanística, potencializada por conteúdos sociológicos, 

possibilitaria a construção, no professor de Matemática,  do conhecimento crítico e totalizador 
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da sociedade. Assim, podemos perceber que, apesar de, às vezes, aparecer nos projetos 

pedagógicos dos cursos alguma preocupação da formar o professor como cidadão e como 

formador de cidadãos, essa preocupação não se expressa nas matrizes curriculares dos 

mesmos, por meio de disciplinas que poderiam levar a esse objetivo, como as de conteúdo 

sociológico. 

 Já o curso de Ciências Biológicas que, aparentemente, é o que mais valorizaria os 

conteúdos sociológicos por aparecer como o que melhor convive com as disciplinas de 

dimensões pedagógicas, percebidas como aquelas nas quais esses conteúdos se expressam, é 

talvez o curso onde essa valorização menos exista. As disciplinas de dimensões pedagógicas 

são apresentadas como parte integrante do curso de licenciatura, mas o conteúdo sociológico 

se esgota nelas, como partes estanques, necessárias, ou até obrigatórias. Necessidade e 

obrigatoriedade que são toleradas, não aceitas. Não se percebe, sequer, o início de um 

“diálogo” com os conteúdos sociológicos por se percebê-los como importantes na formação 

do professor de Ciências Biológicas. 

 Quanto à hipótese de que existe nas demais áreas científicas, que na universidade 

se constituem também em áreas de formação de professores, a ausência de uma reflexão mais 

profunda sobre a importância dos conteúdos sociológicos nesta formação, o presente estudo 

só traz ainda pistas. Percebe-se, curiosamente, que as diferentes áreas de conhecimento se 

colocam frente às outras como concorrentes e não como complementares na definição da 

realidade. E o grau de valorização dos conteúdos sociológicos expressaria, nesse caso, a 

posição ocupada pelas Ciências Sociais nesse campo de disputas. Enquanto ciência da 

sociedade, que busca desvendar as práticas sociais que nela se realizam, inclusive as práticas 

docentes, do ponto de vista das demais ciências, parece melhor situá-las no plano pragmático, 

de uma didática que prevalece na mera transmissão de informação e conteúdo.  

 Ao compreender e utilizar a teoria do campo científico de Bourdieu (In: ORTIZ, 

1994) à compreensão do processo de formação de professores e a apreensão do campo 

educacional, que devido a disputas e interesses, explicaria a pouca importância atribuída aos 

conteúdos sociológicos nos cursos de licenciatura. 

 Levando-se em consideração o contexto das políticas públicas educacionais é 

importante na definição dos conteúdos, acreditamos não ser possível um currículo único de 

mão-única, aplicado para os diferentes campos científicos e de áreas e realidades distintas. 

 Procuramos mostrar nesta pesquisa que a contribuição dos conteúdos sociológicos 

para a formação de professores, com isso a ênfase na Sociologia da Educação, a partir da 

ementa, do perfil do aluno e a bibliográfica básica nos cursos analisados. A investigação nos 
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possibilitou verificar que nos três cursos analisados, especificamente, o campo de Matemática 

a importância aos conteúdos sociológicos se faz presente na formação de professor. O papel 

do ensino de Matemática tem sido de “contribuir com um ensino prático e eficiente para 

resolver problemas do dia-a-dia, com enfoque crítico criativo e de fundo reconstrutivista” 

(SILVA, 2002, p. 137). 

 Já para o curso de Ciências Biológicas essa importância deixa de ser a 

centralidade do conteúdo trabalhado na matriz curricular e em Ciências Sociais por ser um 

curso extremamente voltado para o social essa presença deveria ser mais freqüente, porém 

tem-se uma formação generalista que vai servir de base para os futuros professores. 
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Disciplinas do curso Ciências Biológicas 

 

Quadro 1 - Disciplinas do curso Ciências Biológicas UFG – Licenciatura - Plano de 
Desenvolvimento Curricular 
Disciplina Unidade responsável 
Anatomia Comparativa DMORF/ICB 
Anatomia Humana Básica DMORF/ICB 
Anatomia Vegetal DBG/ICB 
Atividades Complementares  
Bioestatística DBG/ICB 
Biofísica DCIF/ICB 
Biogeografia DBG/ICB 
Biologia Celular DMORF/ICB 
Biologia do Desenvolvimento DMORF/ICB 
Biologia dos Tecidos DMORF/ICB 
Biologia Evolutiva DBG/ICB 
Biologia Molecular Básica DCIF/ICB 
Bioquímica Básica DCIF/ICB 
Biossegurança DCIF/ICB 
Cultura, Currículo e Avaliação. FE 
Ecologia DBG/ICB 
Educação, Comunicação e Mídia. FE 
Elementos de Matemática IME 
Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental DBG/ICB 
Ensino de Biologia para o Ensino Médio DBG/ICB 
Estágio Curricular Supervisionado I e II DBG/ICB 
Filosofia da Ciência DBG/ICB 
Física IF 
Fisiologia Humana Básica DCIF/ICB 
Fisiologia Vegetal DBG/ICB 
Fundamentos em Educação Ambiental DBG/ICB 
Fundamentos Filosofia e Sócio-Histórico Educação FE 
Genética Básica DBG/ICB 
Genética Molecular DBG/ICB 
Geologia IESA 
Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico FE 
Histologia dos Sistemas Orgânicos DMORF/ICB 
Metodologia Científica IPTSP 
Métodos em Bioquímica DCIF/ICB 
Microbiologia IPTSP 
Morfologia Vegetal DBG/ICB 
Paleontologia IESA 
Políticas Educacionais FE 
Psicologia da Educação I FE 
Psicologia da Educação II FE 
Química Fundamental IQ 
Sistemática de Vegetais Inferiores e Fungos DBG/ICB 
Sistemática de Vegetal e Botânica Econômica DBG/ICB 
Tópicos de Bioética DMORF/ICB 
Zoologia dos Invertebrados DBG/ICB 
Zoologia dos Vertebrados DBG/ICB 

Fonte: Universidade Federal de Goiás / Coordenadoria de curso de Ciências Biológicas / 2003. 
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Bibliografia do curso de Ciências Biológicas 
 

Quadro 2 – Bibliografia adotada no projeto político-pedagógico do curso de Ciências Biológicas 
 
Cultura, Currículo 
e Avaliação. 
 

- AMARAL, I. Os currículos do ensino fundamental para as escolas brasileiras. São 
Paulo: Autores Associados, 1998. 
- ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
- COÊLHO, Ildeu Moreira. Ensino de graduação: a lógica de organização do 
currículo. Educação Brasileira. Brasília, v. 16, n. 33, p. 43-75, jul./dez., 1994. 
- ______. Graduação: rumos e perspectivas. Avaliação – revista da rede de avaliação 
Institucional da educação superior. Campinas, v. 3, n. 3, p. 9-19, set., 1998. 
- ______. Educação, escola, cultura e formação. Encontro Regional de 
Psicopedagogia, 12, Goiânia, 2002. Anais... Goiânia, 2002, p. 26-33. 
- EVANGELISTA, Ely G. S. Educação e mundialização. Goiânia: UFG, 1997. 
- SANTOS, O. J. Pedagogia dos conflitos sociais. Campinas: Papirus, 1992. 

Educação, 
Comunicação e 
Mídia. 

- BARRETO, R. G. (Org.). Tecnologias educacionais e educação à distância: 
avaliando políticas e práticas. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. 
- BIANCHETTI, L. Da chave de fenda ao laptop - tecnologia digital e novas 
qualificações: desafios à educação. Petrópolis: Vozes. Unitrabalho e UFSC, 2001. 
- COHN, G. Comunicação e industria cultural. 4. ed. São Paulo: Nacional, 1978. 
- DOWBOR, L. et all. (Org.). Desafios à comunicação. Petrópolis: Vozes, 2000. 
- FERRÉS, J. Televisão e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
- GRINSPUN, M. P. S. (Org.). Educação tecnológica – desafios e perspectivas. São 
Paulo: Cortez, 1999. 
- KENSKI, V. M. Tecnologia e ensino presencial e a distância. Campinas: Papirus, 
2003. 
- KUNSCH, M. M. K. (Org.). Comunicação e educação – caminhos cruzados. São 
Paulo: Loyola, 1986. 
- LITWIN, E. (Org.). Tecnologia educacional: política, história e propostas. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
- MARCONDES FILHO, C. Televisão: a vida pelo vídeo. 13. ed. São Paulo: 
Moderna, 1988. 
- MORAES, D. (Org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização e poder. 
Rio de Janeiro: Record, 2003. 
- PENTEADO, H. (Org.) Pedagogia da comunicação: teorias e práticas. São Paulo: 
Cortez, 1998. 
- VARGAS, M. Para uma filosofia da tecnologia. São Paulo: Alfa-Ômega, 1994. 

Ensino de Ciências 
para o Ensino 
Fundamental 
 

- BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil. São Paulo: Ática, 2000. 
- FRANCALANZA, I. (Org.). O ensino de ciências no primeiro grau. São Paulo: 
Atual, 1996. 
- NARDI, R. (Org.). Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escrituras ed., 
1996. 
- OLIVEIRA, D. L. Ciências nas salas de aula. Porto Alegre: Mediação, 1997. 
- REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001. (Col. 
Primeiros Passos, 292). 
- WEISSMANN, H. (Org.). Didática das ciências naturais. Contribuições e reflexões. 
Porto Alegre: ArtMed, 1988. 

Ensino de Biologia 
no Ensino Médio 
 

- CARVALHO, M. C. M. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica.  
Campinas. SP: Papirus, 1998. 
- SANTOS, M. A. Biologia educacional. 4. ed. São Paulo: Ática, 1998. 
- SUPLICY, M. (Org.). Sexo se aprende na escola. São Paulo: Olho d´àgua, 1999. 
- WEISSMANN, H. (Org.). Didática das ciências naturais. Contribuições e reflexões. 
Porto Alegre: ArtMed, 1988. 

Estágio Curricular 
Supervisionado I e 
II  
 

- 

Fundamentos em 
Educação 

- REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001. (Col. 
Primeiros Passos, 292). 
- CRONI, H. A formiga e o pavão. Papirus: Campinas, 1991. 
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Ambiental 
 

- EHRLICH, P. O mecanismo da natureza. Campus: RJ, 1993. 
- GOTELLI, N. J. A primer of ecology. 2. ed. Massachussets: Sinauer, 1998. 
- KREBS, J. R. & DAVIES, N. B. Introdução à Ecologia Comportamental. São 
Paulo: Atheneu, 1996. 
- PINTO, M. N. (Org.). Cerrado: caracterização, ocupação, perspectivas. Brasília: 
UnB, 1994. 
- PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: ArtMed:  
- RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1993. 

Fundamentos 
Filosofia e Sócio-
Histórico Educação 
 

- ARIÈS, F. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação popular. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
- BURKE, P. A escrita da história: novas perspectivas. Trad. Magda Lopes. São 
Paulo: UNESP, 1992. 
- CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 
- CUNHA, Luis Antonio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1988. 
- ______. Universidade temporã: o ensino superior da colônia na era Vargas. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasiliense, 1980. 
- DESCARTES, R. Discurso do método. In. CIVITA, V. (ed.). Os pensadores. São 
Paulo: Abril Cultural, 1972. v. 15, p. 33-59 (partes 1-4). 
- GAIOFATTO, N. História e história da educação: O debate teórico – metodologia 
atual. In: Educação e Sociedade. Campinas: CEDES, n0. 73, 2000, p. 262-266. 
- LEMME, Paschoal. O manifesto dos pioneiros da educação nova e suas repercussões 
na realidade educacional brasileira. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
Brasília, v. 65, n. 150, mai./ago., 1984. 
- LOPES, E. M. Origem da educação pública. São Paulo: Loyola, 1981. 
- ______. e outros (Org.). 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autentica, 
2000. 
- MATOS, O. Filosofia, a polifonia da razão: filosofia e educação. São Paulo: 
Scipione, 1997. 
- PEIXOTO, A. J. (Org.). Filosofia, educação e cidadania. Campinas: Alínea, 2001, 
p. 19-70. 
- PLATÃO. Defesa de Sócrates. In: CIVITA, V. (ed.). Os pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, 1972, v. 2, p. 9-33. 
- SILVAM T. T. e GENTILI, P. Escola S/A – quem ganha quem perde no mercado 
educacional do neoliberalismo. CNTE, Brasília, 1996. 
- XAVIER, E. Poder político e educação de elite. São Paulo: Cortez/Autores 
Associados. Coleção Educação Contemporânea, 1980. 
- SILVA, F. L. e. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 1993. 

Gestão e 
Organização do 
Trabalho 
Pedagógico 
 

- ALBORNOZ, S. O que é trabalho. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. Coleção 
Primeiros Passos. 
- FERREIRA, N. C. (Org.). Gestão democrática da educação; atuais tendências, novos 
desafios. São Paulo: Cortez, 2001. 
- LIBÂNEO, José C. et all. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São 
Paulo: Cortez, 2003. Coleção Docência em formação. 
- NÓVOA, Antonio (Coord.). As organizações escolares em análise. Lisboa: Dom 
Quixote, 1995. 
- OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 1997. 
- OLIVEIRA, C. R. de. História do trabalho. 4. ed. São Paulo: Ática, 1998. Série 
Princípios. 
- PARO, V. H. Administração escolar: introdução crítica. São Paulo: Cortez, 1988. 
- VEIGA, I. P. et al. (Org.). Escola: espaço do projeto político-pedagógico. Campinas, 
SP: Papirus, 1998. 
 

Políticas 
Educacionais 
 

- CURY, C. R. J. LDB- Lei de Diretrizes e Bases da educação. (Lei 9.394/96). 4. ed. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
- ______. Legislação educacional brasileira. Rio de Janeiro: DP & A, 2001. 
- DOURADO, L. F.; PARO, V. H. (Orgs.). Políticas públicas e educação básica. São 
Paulo: Xamã, 2001. 
- LIBÃNEO, J. Carlos, et al. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São 
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Paulo: Cortez, 2003. 
- LIMA, L. C. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez, 2001. 
- OLIVEIRA, R. P. de. Organização do ensino no Brasil – níveis e modalidades na 
Constituição Federal e a LDB. São Paulo: Xamã, 2002. 
- TOSCHI, Mirza S.; FALEIRO, M. O. L. A LDB do estado de Goiás (Lei 26/98): 
análises e perspectivas. Goiânia: Alternativa, 2001. 

Psicologia da 
Educação I 
 

- ANTUNES, M. A. M. Psicologia na educação: algumas considerações. São Paulo: 
Cadernos USP, 1991, p. 97-112. 
- BETTELHEIM, B. A. Psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979. 
- BITTAR, M. e GEBIN, V. S. O papel da psicologia da educação na formação de 
professores. Goiânia: Educativa, v. 2, p. 7-12, jan./dez., 1999. 
- BOCK, A. M. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: 
Saraiva, 1991. 
- D’ ANDREA, F. F. Desenvolvimento da personalidade. São Paulo: Difel, 1984. 
- FREUD, S. Um estudo autobiográfico. O mal-estar da civilização. Novas lições de 
psicanálise. In: Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
- GOULART, I. B. Psicologia da educação. Petrópolis: Vozes, 1987. 
- MOREIRA, P. R. Psicologia da educação: interação e individualidade. São Paulo: 
FTD, 1984. 
- MIZUKAMI, M. G. Ensino: abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 
- RAMOS, G. Infância. Mestres da Literatura Contemporânea. Rio de Janeiro: 
Record, 1995. 
- RUDNINESCO, E. Por que a psicanálise? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
- SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. Brasília: EDUNP, 1970. 

Psicologia da 
Educação II 
 

- ALENCAR, E. S. de. Novas contribuições da Psicologia aos processos de ensino e 
aprendizagem. São Paulo: Cortez, 1992. 
- CARRAHER, T. N. Aprender pensando. Petrópolis: Vozes, 1990. 
- CÓRIA-SABINI, M. A. Psicologia aplicada à educação. São Paulo: EPU, 1986. 
- COUTINHO, M. T. C.; MOREIRA, M. Psicologia da educação. Belo Horizonte: 
Lê, 1998. 
- DANTAS, P. S. Para conhecer Wallon: uma psicanálise dialética. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. 
- DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. Psicologia da educação. São Paulo: Cortez, 1990. 
- LURIA, A. R. Curso de psicologia geral. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1979. 
- PIAGET, Jean. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1994. 
- RAPPAPORT, C. R. et al. Teorias do desenvolvimento. São Paulo: EPU, 1981, v. 4. 
- VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
- WALLON, H. Psicologia e educação na infância. Lisboa. Coletânea, Estampa, 
1973. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico de Ciências Biológicas – 2003. 
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Disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática da UFG 

 

Quadro 3 - Licenciatura em Matemática UFG - Plano de Desenvolvimento Curricular 
Primeiro Ano 

Disciplinas Disciplinas 
1º. Semestre 2º. Semestre 
Cálculo Diferencial e Integral I Cálculo Diferencial e Integral I 
Geometria I Geometria I 
Geometria Analítica Introdução à Teoria dos Números 
Introdução à Computação Álgebra Linear I 

Segundo Ano 
1º. Semestre 2º. Semestre 
Álgebra I Didática da Matemática I 
Cálculo Diferencial e Integral II Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da 

Educação 
Fundamentos da Geometria Psicologia da Educação II 
Psicologia da Educação I Probabilidade e Estatística 

Terceiro Ano 
1º. Semestre 2º. Semestre 
Didática da Matemática II Didática da Matemática III 
Estágio Supervisionado I Estagio supervisionado I 
Fundamentos de Análise Equações Diferenciais Ordinárias I 
Física Geral I Políticas Educacionais no Brasil 
Laboratório de Física I Optativa(s) e/ou Livre(s) 
Optativa(s) e/ou Livre(s)  

Quarto Ano 
1º. Semestre 2º. Semestre 
Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado II 
Cálculo Numérico Optativa(s) e/ou Livre(s) 
Funções de uma Variável Complexa  
Prática de Ensino Orientada  
Optativa(s) e/ou Livre(s)  

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Curso de Matemática Bacharelado e licenciatura – 2004. 
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Quadro IV – Bibliografia básica do Projeto Político-Pedagógico do curso de Matemática 
bacharelado e licenciatura - Plano de Desenvolvimento Curricular 
 
Didática da 
Matemática 
 
 
 

- DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir. 3. ed. Brasília: Cortez, 
MEC: UNESCO, 1999. 
- PAIS, L. C. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 
- MACHADO, S. D. (Org.). et all. Educação matemática: uma introdução. 2. ed. 
São Paulo: EDUC, 2002. 
- SKOVSMOSE, Osle. Educação matemática crítica: a questão da democracia. 
São Paulo: Papirus, 2001. 
- SANTOS, José Luz dos. O que é cultura. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, s/d.b 
- VARIZO, Zaíra da Cunha Melo. O conhecimento matemático e a educação 
matemática. In: Inter-Ação, Revista Fac. Educação. n. 14-15. 
- NACIONAL COUNCIL OF SUPERVISOUS OF MATHEMATICS, A 
matemática essencial para o século XXI. In: Educação e matemática. Revista 
APM, Portugal, n. 142, set. 1990, p. 21-25. 
- LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 
BORBA, Marcelo de Carvalho, PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e 
educação matemática. Belo Horizonte: Autentica, 2001. 
BICUDO, Maria Aparecida Biggiani; GARRICA, Antonio Vicente Marfioti. 
Filosofia da educação matemática. Belo Horizonte: Autentica, 2001. 
Revistas: Matemática em Revista publicação da SBEM, Presença Pedagógica, 
Educação e Matemática da APM (Portugal), Zetetiké (revista de Educação 
Matemática da UNICAMP), Bolema Revista de Educação Matemática da 
UNESP/Campus de Rio Claro. 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PCNs. 
MAZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. 
São Paulo, EPU, 1986. 
GHIRALDELLI Jr, Paulo. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000. 
RODRIGO, M. J. et all. Conhecimento cotidiano escolar e científico. São Paulo: 
Ática, 1998. 
CECCON C. a vida na escola e a escola na vida. Petrópolis: Vozes, 1990. 

Didática da 
Matemática II 
 

COLL, César et all. Os conteúdos na reforma. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
RODRIGUES, Joaquim Gimenez. Evaluaión: una integración de perspectivas. 
Madrid, Sínteses, 1997. 
AQUIN, Jukio (Org.). Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. 
São Paulo: Summus, 1997. 
BARTELS, Bobbye Hoffmat. Promovendo conexões matematicas com mapas 
conceituais. In: Mathematicas teachers in the middle school, 1 (7) nov./dez., 
1995. 
BLOOM, Benjamim et all. Técnicas delevaluacina del aprendizgem. v. 3, 
Buenos Aires, Troquel. 
KRULIK, Stephen; Reys, Robert E. A. Resolução de problemas na matemática 
escolar. São Paulo: Atual, 1997. 
VARIZO, Zaíra da Cunha Melo. A heurística e o ensino da resolução de 
problemas. In: Boletim do Gepem. Rio de Janeiro, Ano XI, n. 18, 25-31, 1986. 
______. O ensino de matemática e a resolução de problemas. In: Inter-Ação. 
Revista da Faculdade de Educação. Goiânia: UFG, v. 7 (1-2), jan./dez., p. 21-31, 
1993. 
Livros didáticos de matemática para o Ensino Médio e para o Ensino 
Fundamental. 
Revistas: Matemática em Revista publicação da SBEM, Presença Pedagógica, 
Educação e Matemática da APM (Portugal), Zetetiké (revista de Educação 
Matemática da UNICAMP), Bolema Revista de Educação Matemática da 
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UNESP/Campus de Rio Claro. 
ALMEIDA, Leandro S.; TAVARES, José (Org.). Conhecer, aprender, avaliar. 
Lisboa porto, 1998. 
TAHAN, Malba. Didática da matemática. Rio de Janeiro: Saraiva, v. 1-2, 1966. 
NCTM, Normas para a avaliação em matemática escolar. Lisboa, APM, 1999. 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PCNs. 
Bibliografia complementar. Trabalhos finais de curso e monografias do curso de 
especialização em Educação Matemática IME/UFG. 

Didática da 
Matemática III 
 

- BIEMBEENGUTT, Maria Salett. Modelagem matemática no ensino. São 
Paulo: Contexto, 2000. 
- COXFORD, Arthur, F. SHULTE, Alberto P. (Org.). As idéias da álgebra. São 
Paulo: Atual, 1994. 
- BONGIOVANI, V., CAMPOS, T. e ALMOULOUD, S. Descobrindo o Cabri-
Géomètri. São Paulo: FTD, 1997. 
- FAINGUELENRN, Estela Kaufman, Educação matemática representação e 
construção em geometria. Porto Alegre, ArtMed, 1999. 
- PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Org.). Didática da matemática: reflexões e 
construção em geometria. Porto Alegre, ArtMed, 1996. 
- LINDQUIST, M. M.; SHULTE, A. (Org.). Aprendendo e ensinando 
geometria. São Paulo: Atual, 1994. 
- TAHAN, Malba. Didática da matemática. Rio de Janeiro: Saraiva, v. 1-2, 
1966. 
- FAINGUELENRN, Estela Kaufman; GOTTLIEB, Franca Cohen (Org.). 
Calculadoras gráficas e a educação matemática. Rio de Janeiro: MEM/USU, 
1999. 
- BARBOSA, Ruy Manddsen. Descobrindo a geometria Fractal para a sala de 
aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
- ______. Descobrindo padrões em Mosaicos. São Paulo: Atual, 1993. 
- BRENELY, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar. A construção 
de noções lógicas e aritméticas. São Paulo: Papirus, 1996. 
- KALLEF, Ana Maria. M. R. Vendo e entendendo poliedros. Niterói: EDUF, 
1998. 
- BUSHAW, Donald. Aplicação da matemática escolar. São Paulo: Atual, 1999. 
Livros didáticos de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. 
Coleção de textos do Projeto Fundão/Rio de Janeiro, UFRJ, 1996 a 2000. 
- BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PCNs. 
- Bibliografia complementar. Trabalhos finais de curso e monografias do curso 
de especialização em Educação Matemática IME/UFG. 

Estágio 
Supervisionado I 

- Não tem. 

Estágio 
Supervisionado II 

- Não tem. 

Iniciação à 
Pesquisa em 
Educação 

- Não tem. 

História da 
educação 
Matemática 

- Não consta. 

Práticas de ensino 
orientado 

- PERRENOUD, Philipe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre. 
Artes Médicas, 2000. 
- ______. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artes 
Médicas, 1999. 

Projetos 
educacionais. 

A bibliografia depende do projeto. 
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Tópicos em 
Educação 
Matemática I e II 

Variada. E não consta. 

Fundamentos 
Filosóficos e 
Sócio-históricos 
da Educação 
 

“A educação como processo social; a educação brasileira na experiência 
histórica do Ocidente; a ideologia liberal e os princípios da educação pública; a 
sociedade, cultura e educação no Brasil; os movimentos educacionais e a luta 
pelo ensino público no Brasil, a relação entre a esfera pública e a privada no 
campo da educação e os movimentos e educação popular”. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Curso de Matemática Bacharelado e licenciatura – 2004. 

 

 

Quadro 5 – Disciplinas do curso Licenciatura em Ciências Sociais – UFG Plano de 

Desenvolvimento Curricular 

Disciplinas CN Disciplinas CH CHA
C 

1º. Semestre  5º. Semestre   
Sociologia I 64 Disciplina do Núcleo Específico (Afim) 64  
Antropologia I 64 Disciplina do Núcleo Específico (Afim) 64  
Introdução à Ciência Política 64 Disciplina do Núcleo Específico (Afim) 64  
Estatística aplicada às CS I 64 Metodologia Teórica 64  
Psicologia da Educação I 64 Didática e Prática de Ciências Sociais I 64  
  Estágio Supervisionado  100 
2º. Semestre  6º. Semestre   
Sociologia II 64 Disciplina do Núcleo Específico (Afim) 64  
Antropologia II 64 Disciplina do Núcleo Específico (Afim) 64  
Teoria Política I 64 Disciplina do Núcleo Específico (Afim) 64  
Estatística aplicada às CS II 64 Disciplina (s) do Núcleo Específico 64  
Psicologia da Educação II 64 Laboratório de Prática de Ensino de CS I  96 
  Estágio Supervisionado  100 
3º. Semestre  7º. Semestre   
Sociologia III 64 Trabalho Final de Curso I  64 
Teoria Política II 64 Disciplina (s) do Núcleo Específico 64  
Antropologia III 64 Disciplina (s) do Núcleo Específico 64  
MTPS I 64 Disciplina (s) do Núcleo Livre 64  
Políticas Educacionais no Brasil 64 Didática e Prática de Ciências Sociais II 64  
  Estágio Supervisionado  100 
4º. Semestre  8º. Semestre   
Sociologia IV 64 Trabalho Final de Curso II 64 64 
Antropologia IV 64 Disciplina do Núcleo Específico 64  
Teoria Política III 64 Disciplina do Núcleo Específico 64  
Fundamentos Filosóficos e Sócio-
históricos da Ed. 

64 Disciplina do Núcleo Livre  96 

  Estágio Supervisionado  100 
Fonte: Universidade Federal de Goiás / Departamento de Ciências Sociais - 2003. 

 
 
 
 
 
 



 92 

Quadro 7 – Bibliografia do projeto Político-Pedagógico do curso de Ciências Sociais Plano de 

Desenvolvimento Curricular 

 
Antropologia I 
 

- LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e história. In: Antropologia estrutural 2. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976, pp. 328-366. 
- ______. O feiticeiro e sua magia. In: Antropologia estrutural 2. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1976, pp. 193-214. 
- MORGAN, Lewis. A sociedade primitiva. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1974, p. 
7-34. 
- MAUSS, Marcel. As técnicas corporais. In:  Sociologia e antropologia. São Paulo: 
EDUSP/EPU, 1974, v. 2. p. 209-233. 
 

Antropologia II 
 

- MALINOWSKI, Bronislaw. Tema, método e objetivo desta pesquisa. In: 
Argonautas do pacífico ocidental. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural. 1984, Coleção Os 
Pensadores, p. 17-34. 
- DAMATTA, Roberto. O ofício do etnólogo ou como se ter Anthropological Blues. 
In: A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
- - LÉVI-STRAUSS, Claude. A família. In: SHAPIRO, Harry L. (Org.). Homem, 
cultura e sociedade. São Paulo: Fundo de Cultural, 1956. 

Antropologia III  - EVANS-PRITCHARD, Edward E. A noção de bruxaria como explicação de 
infortúnios. In: Bruxarias, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar, 
1978, p. 56-71. 
- FERNANDES, Florestan. Introdução (p. 11-20). O significado e função dos ritos de 
‘destruição’ dos inimigos (p. 317-349). In: A função social da guerra na sociedade 
Tupinambá. 2. ed. São Paulo: Pioneira, EDUSP, 1970. 
- CLASTRES, Pierre. O arco e o cesto. In: A sociedade contra o Estado. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1978. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. de Fanny Wrobel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978, 278-321. 

Antropologia IV  - HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade 4. ed. Trad. Tomaz da 
Silva, Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 
- BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 
- VELHO, Gilberto e KUSHNIR, Karina (Org.). Pesquisas urbanas: desafios ao 
trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Zahar. 
- CAVALCANTI, Maria Laura. O rito e o tempo: ensaios sobre o carnaval. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

Sociologia I - BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: 
Vozes, 1972. 
- BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
- BIRBAUM, Pierre, CHAZEL, François. Teoria sociológica. São Paulo: HUCITEC, 
1977, p. 106-113. 
- CARDOSO, Fernando Henrique, IANNI, O. O homem e a sociedade: leituras 
básicas de sociologia geral. São Paulo; Nacional, 1976. 
- ELIAS, Norbert. Os pensadores e o turbilhão. In: Envolvimento e alienação. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 163-268. 
- ______. A sociedade dos indivíduos. In: A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1994. 
- FORACHI, M. M., MARTINS, J. de S. Sociedade e sociedade: leituras de 
introdução à sociologia. São Paulo, LTC. 
- GIDDENS, Anthony. Em defesa da sociologia: ensaios, interpretações e tréplicas. 
São Paulo: Unesp, 2001. 
- ______. A constituição da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
- IANNI, O. A sociologia e o mundo moderno. Tempo Social, Revista de Sociologia 
da USP. São Paulo: n. 1, v. 1: p. 7-27, 1. sem. 1989. 
- MARTINS, C. B. O que é sociologia? São Paulo: Brasiliense, 1983. 
- MILLS, W. C. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
- QUINTANEIRO, Tânia. A sociologia, obra dos tempos modernos. Cadernos de 
Filosofia e Ciências Humanas. Belo Horizonte, a. VII, n. 13, p. 72-84, out. 1999. 

Sociologia II - DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Nacional, 1987. 
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- ______. A divisão do trabalho social I. Lisboa: Editorial Presença, 1977. 
- WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Moraes, 1987. 
- _____. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Brasília: Universidade de 
Brasília; São Paulo: Pioneira, 1981. 
- MARX, Karl. A ideologia alemã. Lisboa, Presença, 1980. 
- ______. O capital: crítica da economia política: livro I. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasiléia, 2002. 

Sociologia III - DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001. 
- GIDDENS, Anthony e TURNER, Jonathan (Org.). Teoria social hoje. São Paulo: 
Unesp, 1999. 
- HELLER, Agnes e outros. Crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios 
para o século XXI. Rio de Janeiro: Contratempo, 1999. 
- TOURAINE, Allain. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1994. 

Sociologia IV - CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades, 1979. 
- FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro. 
Porto Alegre: Globo, 1979. 
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Olympio, 1977. 
- MICELI, Sérgio. História da sociologia. São Paulo: Sumaré, Idesp, Fapesp, 1995. 
- MOTA, Lourenço Dantas (Org.). Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. São 
Paulo: SENAC, 1999. 

Ciência Política I - BOBBIO, Norberto et al. (Orgs.). Dicionário de Política. Várias edições. Brasília, 
UnB. 
- MICELI, Sérgio (Org.). O que ler na Ciência Social brasileira. São Paulo: 
Sumaré/ANPOCS, v. 3, 1999. 
- RUA, Maria das Graças & CARVALHO, Maria Izabel Valladão de (Orgs.). O 
estudo da política. Tópicos selecionados. Brasília, Paralelo 15, 1998. 
- Vários autores. Curso de introdução à Ciência Política (várias unidades). 2. ed. 
Brasília: UnB, 1982. 

Ciência Política II - MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Várias edições. 
- HOBBES, Thomas. O leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico 
e Civil. Várias edições. 
- LOCKE, John. Segundo o Tratado sobre o governo civil. Várias edições. 
- ROSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social, ou Princípios do Direito Político. 
Várias edições. 
- MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Várias 
edições. 
- ______. O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte. Várias edições. 
 

Ciência Política III - CONSTANT, Benjamim. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. In: 
Filosofia Política II. Campinas: Unicamp, 1988. 
- TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Várias edições. 
- MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Várias edições. 
- ______. Considerações sobre o governo representativo. Várias edições. 
- MOSCA, Gaetano. A classe dirigente. In: SOUZA, Amaury de (Org.). Sociologia 
política. Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 
- PARETO, Vilfredo. As elites e o uso da força na sociedade. In: SOUZA, Amaury de 
(Org.). Sociologia política. Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 
- MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos políticos. Brasília: UnB, 1981. 
- WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. Em várias edições. 
- ______. A política como vocação. Em várias edições. 
 

Ciência Política IV - HELD, David. Models of democracy. London: Polity, 1993. (Há uma versão 
brasileira, da Del Rey, ano, ). 
- SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1961. 
- DOWNS, Anthony.  Uma teoria econômica da democracia. Rio de Janeiro: USP, 
1999. 
- DAHL, Robert. Um prefácio à teoria democrática. Rio de Janeiro, Zahar, 1989. 
- ______. A poliarquia. Participação e oposição. São Paulo: USP, 1997. 
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- ______. Sobre a democracia. Brasília: UnB, 2001. 
- BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Várias 
edições. 
- ______ et al. O marxismo e o Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1991. 
- PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1986. 
- BIGNOTTO, Newton. Pensar a república. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 
- PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1992. 
- PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália 
contemporânea. Rio de Janeiro: FGV, 1996. 
- HABERMAS, Jurgen. A nova intransparência. Novos Estudos CEBRAP, n. 18, set. 
de 1987, p. 103-114. 
- ______. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2 v. 1997. 
 

MTPS I - ALONSO, Luis Henrique. El análisis sociológico de los discursos: uma 
aproximación desde los usos concretos. In: La mirada cualitativa en sociología. 
Madrid: Fundamentos, 1998, p. 187-220. 
- BABBIE, Earl. Métodos de pesquisa de surveys. Trad. de Guilherme Cezarino. Belo 
Horizonte: UFMG, 1999, cap. 4 a 8. 
- HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias qualitativas. In: Metodologias 
qualitativas na sociologia. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 62-106, 61-170. 
- LAVILLE, Christian e Dionne, Jean. A construção do saber. Manual de metodologia 
da pesquisa em ciências sociais. Trad. de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri; rev. 
e adap. de Lana Mara Siman. Belo Horizonte: UFMG: Porto Alegre: Artmed, 1999, 
cap. V a VIII. 
- REA, Louis M. e PARKER, Richard A. Metodologia de pesquisa: do planejamento 
à execução. Trad. de Nivaldo Montingelli Jr. São Paulo: Pioneira, 2000, p. 175-206. 
- CAMPELLO, Bernadete Santos, CENDON, Beatriz Valadares e KREMER, 
Jeannette Marguerite. Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo 
Horizonte: 2000, p. 35-48, 73-96. 
- LENOIR, Remi. Objeto sociológico e problema social. In: Iniciação à prática 
sociológica. Champagne, Patrick et alii. Petrópolis: Vozes, 1998. 
- SEVERINO, Joaquim Antônio. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São 
Paulo: Cortez, cap. V, VI e VII. 
 

Metodologia teórica - GIDDENS, Anthony. Novas regras do método sociológico. Trad. de Antônio 
Escobar Pires. Lisboa: Gradiva, 1996. 
- KAPLAN, Abraham. Conceitos. In: Conduta na pesquisa: metodologia para as 
ciências do comportamento. Trad. de Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da 
Mota. São Paulo: Herder, 1969. 
- HEMPEL, Carl G. A função das leis gerais em História. In: Gardiner, Patrick L. 
Teorias da história. Trad. de Vítor Martins e Sá. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1969, p. 421-435. 
- POPPER, Karl. Lógica da pesquisa científica. Trad. de Leônidas Hegenberg e 
Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1975, cap. I a V. 
- RYAN, Alan. A concepção dedutiva de explicação. In: Filosofia das ciências 
sociais. Trad. de Alberto Oliva e Luiz Alberto Cerqueira Batista. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1977. 
- LITTLE, Daniel. Análise causal. In: Varieties of social explanation – An 
introduction to the philosophy of social science. Trad. de Jordão Horta Nunes. 
Boulder: Westview, 1991, p. 13-38. 
 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso de Ciências Sociais – UFG - 2003. 
 
 


