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Resumo: A cultura da polarização entre licenciatura e bacharelado nas instituições
responsáveis pela formação inicial dos professores é analisada a partir da revisão de literatura
pertinente. O trabalho está organizado em torno de reflexões teóricas sobre a temática e busca
problematizar os projetos pedagógicos dos cursos de formação de professores. Para os
graduandos, o conflito entre ser bacharel ou ser licenciado fica acentuado pela oposição quase
intransponível entre ser professor da educação básica e ser pesquisador na universidade —
opção quase sempre reservada àqueles que se dedicam aos estudos em nível de bacharelado.
Como conclusão, é proposta uma aproximação entre os dois campos de formação que produza
a superação de antagonismos e favoreça o comprometimento da universidade com a sociedade
no sentido de qualificar bacharéis e licenciados para responderem às demandas urgentes da
população brasileira, manifestas na escola e fora dela.
Palavras-chave: Licenciatura, bacharelado, formação de professores, demandas sociais
Abstract: The culture of polarization between a teaching and a bachelor’s degree in
institutions in charge of providing teacher’s training is analysed from the revision of
referenced literature. This study is organized around the theoretical reflections on the referred
thematic and is aimed at the problematization of pedagogical projects from teacher’s training
courses. For those in the late stages of university, the conflict between holding a bachelor’s
degree and a teaching degree is enhanced by the almost insuppressible opposition of working
with basic education and being a university researcher - choice many times kept to those
dedicating to studies at a bachelor’s level. To conclude, we propose a closer relationship
between the two fields of education which can produce the overcome of antagonisms whereas
favouring the university commitment towards society in a way to respond to the urgent needs
of the Brazilian population regarding education of quality, manifested inside and outside the
school premises.
Keywords: Teaching degree, bachelor’s degree, teacher’s training, social demand.
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Para início de conversa, os componentes do dilema...

Os responsáveis pela organização dos cursos de graduação, principalmente das áreas
de ciências humanas e sociais, vivem fortes conflitos quando buscam organizar os currículos e
estabelecer seus projetos político-pedagógicos. Tais conflitos encaminham-se em torno da
seguinte questão: Como equacionar e orientar a opção dos estudantes entre “ser bacharel” ou
“ser professor”? Em seu Discurso sobre as ciências, Boaventura de Sousa Santos (2001)
aponta algumas pistas que nos ajudam a enfrentar o problema que se agiganta nas mãos de
professores e estudantes em diferentes cursos de Bacharelado e de Licenciatura de todo o
Brasil.
Segundo Santos, devemos nos perguntar sobre “o papel de todo o conhecimento
científico acumulado no enriquecimento ou no empobrecimento prático de nossas vidas”
(2001, p.8). Na trilha dessa indagação, o autor português recupera reflexões de Jean-Jacques
Rousseau (1712 – 1778) em torno da importância da ciência no sentido de melhorar a nossa
vida em sociedade. Cita os Discursos sobre as ciências e as artes de Rousseau e se pergunta
sobre possíveis relações entre virtude e ciência, sobre possíveis razões para substituirmos os
conhecimentos comuns que temos da natureza e da vida pelo conhecimento científico
produzido por poucos e inacessível à maioria. Ainda de acordo com Santos, Rousseau indaga
se a ciência diminuirá o fosso crescente entre teoria e prática, entre saber fazer e saber dizer,
entre o que se é e o que se aparenta ser. A resposta do filósofo francês, segundo Santos, é
formulada no século XVIII e surge como grave advertência: a ciência se afastará da virtude e
aumentará o fosso entre ela e a sociedade.
O paradigma de conhecimento científico predominante e hegemônico nos séculos XIX
e XX confirmou, em grande medida, a advertência rousseauneana. Ao privilegiar o modo de
funcionamento das coisas em detrimento do agente e dos fins em torno dos quais elas se
movem, a ciência reduziu o homem a uma engrenagem do mundo-máquina. No caso
específico das ciências sociais ocorreu uma submissão acrítica ao “duro” estatuto
epistemológico das chamadas ciências naturais. Chegou-se, assim, a admitir, segundo Santos
(2001, p.21), que “as ciências sociais não são objetivas porque o cientista social não pode
libertar-se, no ato de observação, dos valores que informam a sua prática em geral e, portanto,
também a sua prática de cientista”. Dessa maneira, o saber científico pretendera sepultar de
vez a fértil indagação de Rousseau acerca da possível relação entre ciência e virtude, ou seja,
declarara franca e abertamente a incompatibilidade entre saber objetivo e valores humanos. O
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paradigma hegemônico buscara reduzir toda a forma de conhecimento válido ao seu fim
meramente tecnológico. No fundo, a busca da ciência sempre foi a de negar qualquer
incerteza e reivindicar a demarcação de fronteiras.
No veio da crise dessa perspectiva, então hegemônica, situamos a presente discussão
sobre a polêmica entre ser “bacharel” ou ser “licenciado”. As discórdias entre, por exemplo, o
professor de história e o historiador, entre o professor de português e o linguista baseiam-se,
no nosso entendimento, na falsa noção de certeza advinda do paradigma moderno de
conhecimento. Mais uma vez acompanhamos Boaventura de Sousa Santos. Ele anuncia
(2001, p.25), a partir do princípio da incerteza de Heisenberg, a idéia de que “não conhecemos
do real senão o que nele introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a nossa
intervenção nele”. Há, segundo Santos, uma interferência estrutural do sujeito no objeto que
ele observa. Assim, toda a forma humana de conhecer estaria fundada apenas em incompletas
probabilidades, pois os objetos da natureza têm fronteiras cada vez menos definidas. Da
mesma maneira, a racionalidade que os explica é sempre plural e decorre da idéia de que o
conhecimento é fruto de uma grande e encantada aventura. Essa idéia abala definitivamente o
paradigma dominante e “reduz o suposto diálogo experimental ao exercício de uma
prepotência sobre a natureza” (SANTOS, 2001, p.32). Combater o fundo dessa prepotência
poderia ser um caminho para revigorar nossas combalidas graduações, pressionadas que estão
pela “naturalização e inexorabilidade” dos cursos de mestrado e doutorado. Professores
bacharéis e bacharéis professores teriam muito a ganhar com o alargamento das fronteiras
possibilitado pela crise da prepotência racionalista.
O problema das fronteiras do conhecimento científico surge também nas reflexões de
Renato Janine Ribeiro (2003) acerca das relações entre o saber universitário e a vida atual.
Entre outras coisas, Ribeiro preocupa-se com o fato de que boa parte dos alunos que ingressa
nos cursos de graduação não chega a concluí-los. Para o autor, “a evasão pode constituir uma
reação bastante saudável [...] Ela é uma reação inevitável e desejável às fronteiras, e não
apenas às más fronteiras. É uma reação às fronteiras em geral, à própria idéia de fronteiras”
(RIBEIRO, 2003, p.43). A suposta rigidez na formação dos graduados serve aos interesses do
cânone dogmático do saber científico e do caleidoscópio fragmentado e “politicamente
correto” do capitalismo administrado. Questionar fronteiras artificialmente demarcadas exige
um rigor diferenciado, pois limites fronteiriços dogmáticos ajudam àqueles que querem
manter a ordem a qualquer custo. Nós, acompanhando Ribeiro, preferimos elogiar a evasão
jovem, baseada no inesperado, no inominável, no indescritível, no horizonte humano das
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possibilidades. Preferimos abrir passagem, pois, ao inesperado. “Quem lhe der lugar na vida
talvez esteja mais preparado para a queda do império ou o choque do iceberg” (RIBEIRO,
2003, p.46).
Entre demarcar fronteiras e deixar fluir o inesperado, as faculdades de Letras, Artes,
Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Biologia, Sociologia, Física,
Filosofia e Química, além dos cursos de Pedagogia e de Normal Superior, que formam
profissionais para a educação básica, se organizam pressionados por estreitas possibilidades e
largos limites. Uma expressão desse movimento, rico, mas contraditório, é o permanente
conflito entre formar o “bacharel” e formar o “licenciado”. Os estudantes, ao ingressarem em
seus cursos de escolha, começam a ser orientados para a “opção” fatal entre a Licenciatura e o
Bacharelado. Nesse momento, corremos o risco de esquecer as indagações de Rousseau, os
apontamentos de Baoventura de Sousa Santos e as reflexões de Renato Janine Ribeiro sobre
as possibilidades decorrentes das rígidas demarcações de fronteiras. Esse esquecimento faz
muitos defenderem a ideia que essa escolha definirá o rumo da carreira profissional dos
estudantes, que os estudantes devem estar atentos ao mercado. Mas o que significa na verdade
ser bacharel? O que significa ser professor? Qual a diferença fundamental entre uma e outra
opção? É possível conciliar os dois tipos de formação ou eles são excludentes? Um bacharel
não pode ser um bom professor? Um bom professor não pode ser bacharel? Confirmamos que
quem atua na formação de professores deve trabalhar pela urgente dissolução de tais
fronteiras. Gobara e Garcia (2007) analisam tais fronteiras no caso das licenciaturas em física
nas universidades brasileiras. Faria et al (2008) estudam o caso das licenciaturas em
matemática. Ademir José (2010) problematiza, a partir do conceito de letramento, a
possibilidade das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores no Brasil
contribuírem efetivamente na dissolução de tais fronteiras. Segundo este autor, não se pode
afirmar que as alterações promovidas nas licenciaturas a partir das Diretrizes Nacionais
significaram a formação de docentes comprometidos e identificados com a educação básica.
Além disso, a pesquisa do autor indica que ainda estamos longe de formarmos professores
competentes e dialogantes com a realidade escolar.
No caso dos cursos de Pedagogia, a análise pormenorizada das polêmicas explicitadas
no site oficial da ANFOPE – Associação Nacional de Formação dos Profissionais da
Educação (2006) em torno do Bacharelado e da Licenciatura em Pedagogia podem ser
enriquecidas sobremaneira pelo estudo de Nóvoa (1995) acerca da formação de professores.
Também Lopes (2010) analisa o desafio da formação de professores que, segundo a autora,
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ultrapassa fronteiras de tempo e espaço, sobretudo quando se considera as possibilidades de
articulação entre o locus da formação e o locus da atuação profissional do futuro professor.
Muitos licenciandos demonstram desconhecer as especificidades da profissão docente e o
contexto histórico e social no qual ela acontece. Quadro agravado pelas tensões entre
bacharelados e licenciaturas no âmbito dos centros de formação de professores.
Nas ciências sociais e humanas, o bacharelado é procurado por aqueles estudantes que
pretendem fazer pesquisa ou se dedicar à vida acadêmica, o que é legítimo. No entanto, o que
se observa é que os pesquisadores dessas áreas se concentram em suas demarcações
epistemológicas e se esquecem do necessário diálogo com a formação de professores. Em um
curso de Letras, por exemplo, chega-se ao inacreditável fato do estudante formar-se professor
de Língua Portuguesa sem aprender qualquer coisa a respeito dos processos de alfabetização,
dos processos de aquisição dos fundamentos da linguagem. Muitas vezes o licenciado aprecia
e admira aquele que faz pesquisa pura em linguística, em história etc., mas o contrário não
acontece, ou seja, o bacharel, quase sempre, deprecia aquele que se dedica à arte de ensinar os
fundamentos científicos para crianças e jovens.

Polarizações desnecessárias e prejudiciais

Nos mais diferentes cursos de graduação disseminam-se um injustificável estado de
beligerância. Por um lado, a afirmação de que apenas o bacharel faz teoria não corresponde à
realidade dos fatos. Por outro, dizer que apenas o licenciado forma-se adequadamente para
lidar com as práticas pedagógicas e escolares também não se expressa no cotidiano das
universidades e das escolas de educação básica. Tais leituras das teorias e das práticas são
insuficientes porque não promovem o diálogo entre conteúdo e forma, na verdade, esvaziam o
conhecimento de seu conteúdo histórico e cultural e desconsideram o fundamento ético do
saber científico e o fundamento lógico das práticas escolares (FERNANDES e FERNANDES,
2005).
Além disso, existem outras polarizações que agravam o quadro das indisposições. O
licenciado trabalharia exclusivamente na perspectiva do ensino. Para ele os cursos de
formação destinariam às chamadas disciplinas pedagógicas — cabe indagar se há disciplinas
que, sendo escolares, não sejam pedagógicas. O bacharel, por sua vez, trabalharia na direção
da pesquisa. Para ele seriam destinadas as disciplinas de conteúdos específicos — aqui cabe
perguntar se há conteúdos específicos que, sendo teóricos, não sejam práticos. Costa,
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Bittencourt et al (2002) percorrem o caminho de tais polarizações e investigam a identidade
de futuros professores e bacharéis em formação. Segundo os autores, é possível perceber
discrepância entre práticas e saberes produzidos, debatidos e transmitidos nas universidades e
aqueles ensinados e aprendidos nas escolas de ensino fundamental e médio. Isso revela, entre
outras coisas, a necessidade de se reduzir o impacto das referidas oposições entre
bacharelados teóricos e licenciaturas práticas. Tais oposições fundam-se no distanciamento
entre o conhecimento produzido na universidade e o transmitido na educação básica. Além do
estudo de Costa et al (2002), podemos citar trabalhos de Mariano (2005), Machado (2005),
Fontana e Guedes-Pinto (2005) como importantes fontes de pesquisa para a discussão a
respeito dos fundamentos teórico-metodológicos da formação de professores no sentido de
aprimorar e estreitar os vínculos entre práticas de ensino e formação inicial.
O suposto hermetismo do rigor metodológico das disciplinas do bacharelado,
orientadas para a pesquisa, e o suposto holismo flexível das propostas de formação do
professor, orientadas muitas vezes por um excessivo pragmatismo, acabam por fazer aumentar
as indisposições. Por um lado, vemos estudantes do bacharelado afirmarem que as disciplinas
pedagógicas, que respondem pelas demandas do ensino, são “fracas” e não “acrescentam
nada”. Por outro, nota-se estudantes da licenciatura dizerem que os grupos de pesquisa,
oriundos do bacharelado, se organizam na base do favoritismo e produzem conhecimentos
que, no fundo, são inúteis para o conjunto da sociedade. O conteúdo de ambas as críticas deve
ser acolhido. No entanto, todos devemos trabalhar para diminuir o fosso entre as duas
posições. Assim, a licenciatura ganharia em rigor e o bacharelado em flexibilidade. Teríamos
mais chances de reatar, e não de dissolver, os laços entre ciência e virtude. Um novo
paradigma para o ensino e para a pesquisa se alimentaria das possibilidades de extensão, em
abrangência e em profundidade, destes laços e não do seu relaxamento.
Essa questão foi apresentada por Lima e Silva (2002). As autoras apontam que tais
oposições, ao privilegiarem o saber científico nas ciências sociais, em detrimento da formação
humana, favorecem a lógica do modo de produção capitalista que separa aqueles que
produzem daqueles que pensam, aqueles que formulam daqueles que executam, aqueles que
estão destinados a receber uma formação crítica daqueles que recebem um saber prático, mas
alienado.
Constatamos, dentre outros aspectos, que nos cursos de licenciatura não era
privilegiada a produção e apropriação do conhecimento científico o que contribuiu
para desqualificar o processo de formação. Verificamos, ainda, que existia clara
distinção, dentro dos cursos, entre os que produzem conhecimento e aqueles que o

Poíesis Pedagógica - V.9, N.1 jan/jun.2011; pp.109-123

Licenciatura versus Bacharelado

115

utilizam, dito de outra forma — entre bacharel e licenciado, pesquisa e ensino, teoria
e prática, o que significa dizer que as relações estabelecidas na organização desse
processo legitimam as relações sociais do sistema capitalista de produção,
acentuando com isso a contradição entre alienação e formação crítica (LIMA e
SILVA, 2002, p.4).

Não podemos nos tornar reféns da lógica avassaladora da sociedade do espetáculo que
transforma em mercadoria até mesmo o mais sutil de nossos pensamentos. O trabalho da
educação deve continuar, para enriquecer e não para fragilizar ainda mais o nosso já tão
castigado cotidiano. O mundo em que vivemos não é uma máquina insensível e indiferente.
Combatemos o mal porque não o banalizamos. Afirmamos o bem porque não o abandonamos.
Sabemos que é melhor, infinitamente melhor, formar homens livres e com capacidade crítica
do que pessoas alienadas e passíveis de manipulação. Assim e para isso nasceu a universidade
livre. Assim e para isso ela deve continuar existindo. É nesse sentido que nos alerta Edna
Souza (2002). Ela nos mostra que nós damos vida ao nosso trabalho, ao cotidiano, ao
ambiente, ao tempo e ao espaço. Somos sujeitos coletivos capazes de criar, de inovar e de
resistir. Nossos bacharelados e nossas licenciaturas carecem desse desafio.
As Faculdades revelam-se na sua estrutura arquitetônica, mas não são o prédio, a
sala de aula, a secretaria, o pátio ou o jardim. Nem mesmo a (não) biblioteca, o (não)
laboratório. Tudo isto estará morto, sem as pulsações que lhe dão vida: o cotidiano
do trabalho de (in) formar. Ações e práticas dos sujeitos coletivos, dando-lhes
significado e sentimentos. As Faculdades, aqui, revelam-se na rede de pontos e
contrapontos, tempo e contratempos enredando também os seus egressos. Condições
objetivas e subjetividades esboçadas em distintos desejos e projetos, a um só tempo
complementares e opostos, que constituem o que Bourdieu (1996) chama de ‘os
excluídos do interior’ (...) Falar, como se faz muitas vezes, de ‘má-formação
docente’ é atribuir indistintamente ao conjunto de uma categoria extremamente
diversificada e dispersa um ‘estado’, em si mesmo, mal identificado e mal definido
(SOUZA, 2002, p.7).

A pesquisadora Edna Duarte Souza (2002), mostra-se interessada na atividade docente
dos egressos da licenciatura no Estado de Goiás. O que faz o trabalhador-professor da
educação básica e das universidades? Como sente e absorve a cobrança que a sociedade lhe
dirige quando o assunto é a mazela e o estado caótico em que se encontra a educação
nacional? Como formulam alternativas e encaminham soluções? Quais as respostas que os
cientistas lhe oferecem? Em que direção caminha as pesquisas universitárias? O que bacharéis
e licenciados têm a dizer sobre isso tudo? São perguntas que a autora se faz e que ecoam nos
mais longínquos rincões. Pimenta (1995; 1996) e Freitas (1996) discutem a questão da
identidade do professor a partir da aproximação entre as duas facetas da formação: da
recuperação e da análise dos saberes, muitas vezes tácitos, dos docentes. Na formação do
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futuro professor, o estágio surge, segundo os autores, como caminho de síntese entre teoria e
prática, desde que o “trabalho” seja afirmado como princípio articulador da ação pedagógica,
que, sendo inteligente, nunca é apenas teórica, nem apenas prática. O formato das graduações
no contexto atual do capitalismo se define, nas diferentes regiões brasileiras, a partir de
inúmeros projetos em disputa. É isso que revelam os estudos de Biasus et al (2002), Krahe
(2001), Silva (2005) e Teixeira et al (2002). Tais pesquisas mostram que essa questão ocupa
não apenas os pesquisadores do Estado de Goiás, mas de todo o Brasil.

Abrindo o foco da discussão

Não é possível que cientistas e pesquisadores das áreas humanas e sociais fiquem
insensíveis a isso. É urgente que o saber universitário esteja em permanente diálogo com a
educação básica e com outros setores da sociedade que solicitam contribuições balizadas pela
reflexão produzida nos meios acadêmicos. A vida e seus desafios estão à espera de sujeitos
ávidos por compreendê-los, observá-los, interpretá-los, auscultá-los. A sociedade espera pelos
outputs da universidade, espera por suas “respostas produtivas”. Nas ciências humanas,
principalmente, destaca Ribeiro (2003), sujeito e objeto do conhecimento não se cindem, mas
interagem. Nesse campo, os critérios de cientificidade, de produção da ciência e de geração de
outputs são diferentes. Em Humanidades o que está “fora” da comunidade acadêmica
comparece muito mais do que em outras áreas. Assim, a chamada “eficácia” do conhecimento
pode ser julgada a partir de um campo muito maior de interações. Neste sentido, deve-se levar
em conta o papel privilegiado das ciências humanas na relação que estabelecem com as
“organizações da sociedade civil” e com as ONG’s – Organizações Não-Governamentais e o
chamado “terceiro setor”. Além disso, a gestação de uma opinião pública, por meio da
imprensa, se faz principalmente dos resultados das pesquisas produzidas nas Humanidades.
Por isso, a redução da “sociedade” ao mercado empobrece as grandes possibilidades de
produção de resultados sociais que podemos esperar das ciências do homem. Os ganhos de
tais ciências se revertem para o próprio homem. O maior desafio, portanto, reside na reflexão,
ou seja, no conhecimento que o homem tem de si mesmo e nas ações que isso implique.
Assim, o papel das Humanas deverá ser cada vez mais positivo e propositivo no sentido de
definir agendas novas para a comunidade científica e para a sociedade como um todo. Por isso
mesmo, nas graduações esse desafio manifesta-se na interface das agendas do bacharelado
com a licenciatura.
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Na mesma linha de raciocínio, segundo Santos (1999), há três razões básicas para que
continuemos a produzir saberes universitário: a primeira é a prioridade da racionalidade
moral-prática e da racionalidade estético-expressiva sobre a racionalidade cognitivoinstrumental; a segunda é a dupla ruptura epistemológica e a criação de um novo senso
comum; e a terceira é a aplicação edificante da ciência no seio de comunidades interpretativas
(SANTOS, 1999, p.223).
O pensamento ético-estético deve prevalecer na vida universitária e fazer recuar a
racionalidade instrumental, ressalta Santos. Isso não significa marginalizar as ciências
naturais, pois há “normas sociais” presentes na natureza. A função prioritária da vida
acadêmica é combater o comportamento anti-social que viola as normas sociais da natureza.
A ciência constituiu-se, assinala Santos, rompendo com os saberes do senso comum.
Isso possibilitou um assombroso desenvolvimento científico. No entanto, fez com que a
maioria das pessoas comuns se sentisse expropriada da participação ativa na vida cívica. A
nova ruptura epistemológica, recuperando saberes populares, reafirma a necessidade da
construção de um novo senso comum. A comunidade científica deve, assim, voltar a
reconhecer outras formas de saber e a abrir um confronto comunicativo com elas. A
universidade deve se reconfigurar a partir desse encontro vivo e dinâmico de saberes sociais.
Com efeito, a aplicação edificante do novo saber, assim gerado, deve acontecer a partir
de um modelo que subordine o know-how técnico ao know-how ético. A comunidade
universitária, dessa maneira, compromete-se com o impacto de tal aplicação. A sociedade
participa da vida acadêmica não como quem vai ali apenas para aprender, mas como quem
também tem muito a ensinar. Os cidadãos não precisam renunciar às interpretações que
produzem sobre a sua própria realidade social. O encontro autêntico, mediado pela
universidade autêntica, se produz na interação dinâmica de saberes, pensamentos e atitudes.
“A ‘abertura ao outro’ é o sentido profundo da democratização do acesso à
universidade” (SANTOS, 1999, p.225). Tal democratização só pode se efetivar com a
ampliação das atividades ditas de extensão. Os clássicos pilares e as hegemônicas práticas do
ensino e da pesquisa devem recuar diante da imperiosa necessidade de estender os raios
sociais da vida universitária. O objetivo é que a “extensão” passe a ser parte integrante das
atividades de investigação e ensino. Campiani et al (2002), Weber (2000) e Foerste (2001)
defendem que, sem arrojado trabalho de extensão, sem fortalecer os laços entre escola e
sociedade, entre universidade e educação básica, os dilemas da formação do professor terão
poucas chances de ser devidamente equacionados. O alargamento das noções de tempo e
espaços escolares contribuiria para o revigoramento da função social da escola e do professor.
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Quando os bacharéis perceberem que uma das grandes possibilidades de extensão do universo
de suas pesquisas é a educação básica, as licenciaturas serão revigoradas. Quando os
licenciados perceberem que suas práticas escolares são fontes inesgotáveis não só do ensino,
mas, sobretudo da pesquisa, os bacharelados poderão ampliar largamente seu espectro de
contribuição social para além dos estreitos e concorrenciais limites do mercado.
Internamente a universidade deve, ressalta Santos, dar exemplo de movimento, ou
seja, suas barreiras disciplinares e organizativas devem estar submetidas a uma constante, mas
delicada pressão. Suas hierarquias devem ser suaves e nunca sobrepostas. Seus delgados
regulamentos devem sugerir permeabilidade e nunca rigidez. Os fundamentos de tais
dinâmicas é sempre o argumento e não a imposição.
O vigor das funções simbólicas da formação universitária reside na capacidade
humana de semear sempre com vistas às futuras colheitas e nunca submissão acrítica às
pressões imediatas de presentes angústias. “Perante um longo prazo que pode ser exultante, o
curto prazo só será medíocre se se deixar medir por si mesmo” (SANTOS, 1999, p.226). Por
isso, nosso horizonte é, inevitavelmente, o horizonte da luta política.
Nessa direção, a ciência da sociedade e sobre a sociedade pode e deve ser coerente
com a nossa utopia, com o nosso sonho de construir uma nova sociedade, ou seja, “a
coerência necessária entre a compreensão da condição presente e a idéia de uma alternativa
radical a ela não implica que uma e outra ocorram no mesmo plano gnoseológico” (SANTOS,
1999, p.36). Por isso, é preciso compreender bem a condição presente. Hoje, frente às
necessidades de superação dos impasses do capitalismo, a classe operária ou tem capacidade e
não mostra interesse ou tem interesse, mas não revela capacidade de empreender as lutas
nesse sentido. A ideia, segundo Santos, é de que é grande o interesse na superação dos
dilemas do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, maior ainda o medo do que podemos perder
com tal superação. Mas isso não é capaz de nos paralisar. Todos temos força e poder.
Tecemos redes de interesses, significados, objetivos e desejos. Podemos construir hoje o
sonho de amanhã.
Em termos gerais, todos nós, cada um de nós, é uma rede de sujeitos em que se
combinam várias subjetividades correspondentes às várias formas básicas de poder
que circulam na sociedade. Somos um arquipélago de subjetividades que se
combinam diferentemente sob múltiplas circunstâncias pessoais e coletivas
(SANTOS, 1999, p.107).

Santos salienta, ainda, que o mundo atual nos chama à polifonia. Ser polifônico é ser
contra as chamadas verdades fortes. Para ele, “mais vale uma verdade na mão da retórica
prudente e democrática que duas a voar no vazio da apodítica imprudente e autoritária” (1999,
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p.109). Por isso, a nossa maior tarefa estaria não em evitar, a qualquer custo, a fragmentação
pós-moderna por temor dos irracionalismos, mas em reconstruir um arquipélago de
racionalidades locais, existentes ou potenciais, que respondam às necessidades locais. Tais
racionalidades não precisam ser nem mínimas nem máximas, mas que sejam estabelecidas
mediante exercício livre e democrático das comunidades interpretativas. “Quanto mais global
for o problema, mais locais e mais multiplamente locais devem ser as soluções” (SANTOS,
1999, p.111). Segundo o autor, o arquipélago destas soluções radicais e movediças será
descoberto e construído por meio de constantes rupturas cotidianas. No contexto cultural das
polarizações licenciatura versus bacharelado, isso significaria incorporar aos projetos de
graduação de nossas universidades o rigor necessário à formação técnico-profissional típica
dos bacharelados e o rigor necessário à formação dos novos professores, buscando superar
tanto a cultura da facilitação quanto os acirramentos sectários e pouco reflexivos.

Retomando o foco do dilema anunciado, à guisa de considerações finais

Umas das rupturas que todos nós envolvidos com as graduações temos que operar é,
certamente, o combate à rígida oposição entre ser bacharel ou ser licenciado. Cada um, no
local em que atua, nas polifonias cotidianas, tece novas racionalidades em torno da questão,
supera antagonismos, costura possibilidades, com a prudência do espírito democrático, o
arrojo da investigação científica e a maturidade do cuidado intelectual. A sociedade espera
que possamos estender a ela as melhores facetas da pesquisa e do ensino. A universidade
espera que a sociedade apresente-se com radicais alternativas. Não é mais possível que
cientistas e pesquisadores fiquem insensíveis a isso. Os professores que estamos preparando
para atuarem na educação básica devem ser aliados e estarem imbuídos da tarefa de formar
novas gerações também elas imbuídas do mesmo espírito, o espírito de participação e de
compromisso social.
Para as licenciaturas e para os bacharelados fica a tarefa de construírem pontes
sustentadas, ao mesmo tempo, no rigor metodológico e na flexibilidade acadêmica. Possíveis
alternativas para essa empreitada são apontadas por Araújo (2002) e Moura (2002) quando
discutem a questão do ensino por competências e os projetos de trabalho como trajetos
fecundos para a formação de professores. Não é mais possível que boa parte de nossos alunos
deixe a graduação menos curiosa do que entrou. Ser bacharel ou licenciado não é problema.
Aliás, é bom fazer escolhas. O ruim é não ser ético. O ruim é ficarmos omissos diante do
crescimento do egoísmo. Pior ainda é nos calarmos diante do crescimento da
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irresponsabilidade social. Renato Janine Ribeiro reflete sobre o papel da universidade diante
desse contexto.
O que hoje temos é uma formação sem futuro [...] Os alunos têm maior curiosidade
cultural quando ingressam na universidade do que quando saem dela. Diria que o
day after é negativo, também eticamente. A militância e a generosidade dos anos de
graduação cedem lugar a um senso de realidade bastante egoísta. Ora, isso não será
uma deficiência da universidade: não dar uma formação ética? Uma formação ética
que consiste, antes de mais nada, na responsabilidade ante a sociedade. Num país
iníquo socialmente, é possível tolerar que universidade forme gente só para a
apropriação a mais privada do seu saber? Isso exige, porém, mais que uma pregação,
um reexame dos currículos. O que ensinar de socialmente mais útil? Como fazer
isso, claro, sem coibir a pesquisa? Como discutir, no caso desta última, a
apropriação social de seus resultados e assegurá-la? Eis algumas questões (JANINE,
2003, p.154).

O maior desafio, então, para além das fronteiras entre bacharelados e licenciaturas, é
fazer crescer a generosidade. A nossa iniquidade cotidiana deve nos assombrar e não nos fazer
mais acomodados. O nosso maior compromisso deve ser com a ampliação da abrangência e
da profundidade das discussões que temos travado. É preciso diminuir muito, se não for
possível eliminar, o fosso entre ciência e virtude. Os jovens esperam que não sejamos mais
tão omissos.
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