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1.Introdução: Objetivos, descrição do objeto e metodologia 

 

O objetivo deste artigo é realizar um estudo sobre as perspectivas teórica-

metodológicas sobre o ensino de licenciatura em Ciências Sociais, no Brasil e na 

Suécia. Priorizando uma análise dos temas, das teórias e das conclusões das teses 

escritas em inglês, sueco e em português sobre a temática, quero aprensentar uma 

revisão bibliográfica sobre o tema, produzida no período entre 2006-2012. Contudo, 

não pretendo fazer uma comparação histórica da disciplina, mas focalizar em como 

os trabalhos abordaram o papel do professor de Ciências Sociais no ensino médio. 

Quais as principais questões levantadas e quais as vertentes teórico-metodológicas 

utilizadas.   

Meu objetivo é contribuir no debate sobre o papel do professor de Sociologia no 

ensino médio sueco e brasileiro. Quais os temas, quais as linhas de investigações 

adotadas no que tange ao papel do professor em sala de aula. Partindo de uma 

perspectiva fenomenográfica, preocupo-me com a questão de como os 

pesquisadores das Ciências Sociais percebem as experiências dos professores de 

Ciências Sociais em um determinado contexto social (MARTON & BOOTH, 2000; 

ÅKERLIND, 2005, RAMSDEN, 2003) quero analisar como os investigadores suecos 

e brasileiros se debruçaram sobre a temática do papel do professor de Sociologia 

em sala de aula. 

As teses serão selecionadas mediante a escolha de temas. Neste busquei uma 

visão das vertentes teóricas-metodológicas utilizadas pelos diferentes centros de 

formação do professor em Sociologia, principalmente na Suécia. A licenciatura em 

Ciênciais Sociais e em Estudos Sociais é um tema importante neste artigo. 

Entretanto, o foco central é investigar, mediante uma revisão bibliográfica da 

produção científica sobre a licenciatura em Ciências Sociais e Estudos Sociais, 

como os pesquisadores suecos trabalharam e analisaram a prática do professor de 

Ciências Sociais no ensino médio 



 

 

2. O Método 

O material coletado foi extraído de alguns arquivos eletrônicos das universidades 

suecas e brasileiras. Na Suécia foi utilizado os arquivos do DIVA que é um banco de 

dados das pesquisas e das teses de professores e estudantes suecos. Muitos 

professores e estudantes são obrigados a publicarem e registrarem suas teses e 

dissertações no DIVA. As teses e dissertações podem ser encontradas tanto em 

sueco como em inglês. 

Outra fonte de pesqusia foi os arquivos do site uppsatser.se no qual podem ser 

encontrados 146461 entre dissertações e teses publicadas pelas universidades 

suecas. A maioria das teses utiliza o sueco como idioma.  

Para fornecer uma maior abrangência à pesquisa pesquisei também no site 

google.scholar. Com ele pesquisei os artigos científicos e teses disponíveis na 

internet sobre a temática.  

Consultei tambem os arquivos gerais das bibliotecas de algumas universidades 

suecas, bem como os grupos de pesquisas envolvidas com a temática do ensino de 

Ciências Sociais/Sociologia, como a biblioteca da Universidade de Estocolmo, da 

Universidade de Dalarna, da Universidade de Karlsta e de Gotemburgo.  

Para a coleta de dados utilizei a seleção do termo “professor de ciências sociais” 

(samhällskunskapslärare) que compreende os professores que atuam no ensino 

médio e em seguida focalizei no termo “professor de Estudos Sociais (Lärare i 

samhällsorienterande ämmne) que compreende os professores que atuam no ensino 

fundamental, das séries 1 até a 92. 

Um problema foi quanto o da definição do termo professor de Sociologia. Na Suécia 

ainda não se ensina a Sociologia como uma disciplina no ensino médio. A 

perspectiva sociológica é adotada como uma disciplina transversal e que se 
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incorpora dentro das Ciências Sociais, esta sim, matéria oferecida nas escolas e que 

compreende outras matérias como a História, a Religião, a Geografia e as Ciências 

Sociais. O professor responsável por este bloco de materias seleciona que temas, 

dentro das Ciências Sociais, irá ser trabalhado pelos alunos. Esta seleção deve 

seguir as recomendações do Departamento de Educação Sueco (Skoleverket, minha 

tradução).  

 

2. A Formação do Professor de Ciências Sociais  

 

A licenciatura em Ciências Sociais na Suécia dar-se dentro do que se denomina 

Licenciatura para Professores (Lärarutbildning – tradução minha). Atualmente a 

educação como um todo está atravessando uma fase de aplicação e adaptação à 

nova lei de diretrizes e bases da educação sueca, Lgr 113, que entrou em vigor em 1 

de junho de 2011. O objetivo da mudança é tornar a licenciatura mais atrativa para 

os estudantes e principalmente, aumentar o status social dos professores na 

sociedade. Segundo a mesma, o ensino básico e fundamental abrange 9 anos de 

estudos e inicia-se quando a criança completa 7 anos de idade4.  

As universidades suecas oferecem cursos para as diferentes modalidades de 

professores. No que tange ao ensino básico e médio, o professor de Ciências 

Sociais (Samhällskunskap) deve ter estudado 330 pontos, equivalentes a cinco anos 

e meio de estudos.  

A diferença existente entre o ensino de Ciências Sociais suecos e brasileiro é que  

no Brasil o professor forma-se em uma única disciplina, que no caso específico, é a 

disciplina Sociologia. Na Suécia o professor, durante seus estudos, pode combinar 

até duas disciplinas ao seu diploma. Estas podem ser Economia, Economia de 
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Empresas,  História, Geografia, Direito, Psicologia e Religião5. Deste modo, o futuro 

professor sueco recebe uma formação geral no primeiro ano e depois pode optar 

entre as diferentes disciplinas que são oferecidas na universidade. Dessa forma o 

professor pode atuar e complementar sua carga horária nas escolas por meio de um 

complemento das disciplinas. Ou seja, ele/ela ensina e é responsável pela matéria  

Ciências Sociais e outra matéria como Inglês e etc.  

No caso da licenciatura para a educação básica compreende duas etapas como na 

brasileira. A licenciatura é dividida em professor para pré-escola, com especialização 

para as séries 1 até 3. Uma segunda é a licenciatura com especialização em séries 

do ensino fundamental 4-6, 4 anos de estudos.  

O processo seletivo dos futuros estudantes de licenciatura dar-se mediante a análise 

das notas obtidas no curriculo do ensino médio.  
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4. Fenonografia segundo a escola de Gotemburgo 

A fenomenografia é uma uma abordagem metodologica qualitativa que lida com a 

questão de como os seres humanos percebem as coisas de uma determinada 

situação (MARTON & BOOTH, 2000; ÅKERLIND, 2005). Este é um método de 

pesquisa que originou-se das pesquisas iniciadas por pesquisadores da 

Universidade de Gotemburgo.  

Fenomenografia é pode ser concebida como uma alternativa a um crescente 

domínio das pesquisas estatísticas ligadas a Pedagogia, na Suécia, no período entre 

guerras e no final de 1970 (KROKSMAK 2007).  

Conceito de percepção (Uppfattningsbegreppet – minha tradução) é o conceito mais 

central nesta área e isto está relacionado com a questão de como os seres humanos 

incluir ou compreendem algo experimentado ou aprendido (KROKSMAK, 2007). 

Segundo GUIMARÃES, CARVALHO e OLIVEIRA (2010) a fenomenografria está 

enraizada no conceito de intencionalidade no qual as pesquisas buscam descrever a 

experiência contextualizada dos indivíduos.   

Esta linha de pesquisa teve uma uma grande repercussão com os trabalhos dos 

professores Ference Marton e seu grupo de pesquisa que tinham como meta 

estudar o processo de aprendizado de Inglês na universidade de Gotemburgo. O 

resultado das pesquisas teve uma grande repercussão internacional. Após este 

projeto o autor liderou outros projetos como o TIPS que resultou na análise dos 

diferentes tipos de aprendizagem, djupinlärning (aprendizado profundo- minha 

tradução) e yttreinlärning (aprendizado superficial – minha tradução). Desta resultou 

um método de pesquisa fenomenográfico.  

 

 

 

 



 

 

5. Uma Análise das Pesquisas sobre a Formação do Professor de Ciências 

Sociais na Suécia   

As teses analisadas abordam a temática da atuação do professor de Ciências 

Sociais na ensino médio. Foram lidas as teses de doutorado que abordaram a 

temática e que estão disponíveis nos arquivos disponíveis na DIVA, website 

Uppsats.se, google.scholar e arquivos das bibliotecas da Universidade de 

Estocolmo, da Universidade de Dalarna e de Karlstad.  

A pesquisa nos arquivos acima mencionados mostraram que há 73 trabalhos 

acadêmicos sobre a temática6. Para tanto, foi utilizado o termo “professores de 

ciências sociais” (Samhällskunskapslärare – tradução minha) para coleta de dados. 

No site uppsats.se e DIVA foram encontradas entre mongrafias,  trabalhos de 

conclusão de curso e cursos de especialização de todas as universidades suecas 

que haviam disponibilizados os trabalhos dos estudantes no site. Contudo, quando 

limitamos a pesquisa as teses de doutorado sobre a temática obtemos 15 trabalhos 

que enfocam o aprendizado do aluno em sala de aula, as formas de aviliação e etc. 

Mas ao limitar a pesquisa ao termo professor de Estudos Sociais (lärare i SO7 

samhällsorienterad ämne) obtem-se  um total de 26 teses de doutorado sobre a 

temática. Destas apenas 4 abordaram a questão do professor de Estudos Sociais.   

A busca de dados pautou-se pelo uso do termo sueco para descobrir o que foi 

publicado sobre a questão da formação do professor de Estudos Sociais nas 

academias suecas. Este artigo não se ocupa do que foi produzido sobre a temática 

em inglês, mesmo que alguns artigos lidos tenham sido escritos na lingua inglesa. 
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Civics bloco assunto.  



Por isso, não foi pesquisado os artigos publicados em jornais e revistas acadêmicas 

sobre a temática.  

 

Principais temas  

 

Concentrando nas teses publicadas no arquivo DIVA das universidades, do site 

uppsats.se e do site google.scholar há alguns temas aos quais as teses se 

concentram.  

Uma grande parte filia-se a linha de pesquisa fenomenográfica pelo qual os 

pesquisadores procuram analisar as experiências dos estudantes nos cursos tanto 

de Ciências Sociais como de Estudos Sociais. Nelas usa-se a entrevista como um 

método de coleta de dados. Os entrevistados são os professores e as perguntas são 

em torno das compreensão do entrevistado quanto a profissionalização do 

magistrado, dos métodos de ensino utilizados e a maneira de dar o feedback ao 

aluno.  

LARSSON (2010) avalia, partindo de uma perpectiva fenomenográfica, como os 

estudantes experienciam os trabalhos escolares. O objetivo dos trabalhos escolares 

estudados pelo LARSSON tem como meta tentar desenvolver um pensamento 

crítico sobre a sociedade entre os alunos. FRANSSON (2006) focaliza no processo 

de profissionalização do professor partindo das teórias da comunicação. 

GRÖNLUND (2011) examina a influência dos feedback orais dos professores de 

Ciências Sociais em sala de aula e de como os professores examinavam os seus 

alunos.  

Outros trabalhos abordam a questão do exercício da liderança dos professores e 

esta em relação com os diretores das escolas. LUDVIGSSON (2009) trabalhou com 

o processo de contrução da autoridade do professor e de como esta relaciona-se 

diretamente com o tipo de relação mantida entre o professor e a direção. Tendo por 

base a perspectiva teórica socio-construtivista a análise parte do estudo sobre a 

interação estabelecida entre estes dois atores no contexto escolar.  



Portanto, os temas trabalhados nas teses abrangem, em sua maioria, a área de 

educação e situam-se em fornecer um análise dos pressupostos teóricos-

pedagógicos necessários para o desenvolvimento de uma prática pedagógica na 

qual os princípios democráticos como os da participação e da análise crítica da 

sociedade estão presentes. O professor de Estudos Sociais é estudado tendo como 

ponto de referência o processo de profissionalização do mesmo frente a amplitude 

que o bloco do ensino das Ciências Sociais representa na educação sueca.  

As teses foram escritas entre meados de 2000 e estão inseridas nas mudanças 

ocorridas na política educacional implementada com o atual ministro da educação e 

vice primeiro ministro Jan Björklund. Durante seu mandato, principalmente em 2006,  

procurou implementar um conjunto de reformas que vão da implementação de uma 

nova lei de diretrizes e bases da educação básica – Lpr11 e média Gy 2011. Sua 

política vai de encontro a política adotada pelo antigo governo da Social Democracia 

e prioriza uma maior regularização das escolas. Membro do Partido do Povo 

(Folkpartiet) tem com meta a implementação de um plano de carreira para o 

magistério, tornar as escolas responsabilidade do Estado ao invés dos muncípios, 

aplicação de uma licensa para o magistério e entre outras8.  

Os discursos proferidos pelo governo quanto a educação básica orientam-se por um 

aumento do controle dos alunos por parte dos professores. Tendo como meta uma 

maior regularização do ensino, principalmente diante das pesquisas de avaliação da 

qualidade do aprendizado dos alunos que apontam para um declinio9, Björklund 

procurou adotar uma postura rígida que pode ter repercutido na escolhas dos temas 

desenvolvidos nas teses sobre o papel do professor de estudos sociais suecos.  

No que tange as pesquisas sobre as teses produzidas e publicadas no site da 

CAPES, no banco de teses e dissertações foram encontradas apenas alguns 

exemplares que, infelizmente, não puderam ser lidos na integra. O acesso foi dado 

apenas aos resumos das teses o que inviabiliza uma possivel comparação.  
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6. Possiveis Conclusões 

 

O objetivo deste artigo é realizar um estudo sobre as perspectivas teórica-

metodológicas sobre o ensino de licenciatura em Ciencias Sociais, no Brasil e na 

Suécia. Priorizando uma análise dos temas, das teórias e das conclusões dos 

artigos científicos, dissertações e teses escritas em inglês, sueco e em português 

sobre a temática, quero aprensentar uma revisão bibliográfica nacional e 

internacional sobre o tema, no período de 2000-20012. 

A pesquisa bibliográfica focalizou a produção científica acerca do tema formação do 

professor no sistema educacional sueco no intuito inicial de fazer uma comparação 

com o produzido no Brasil no mesmo período. Contudo, os arquivos de teses da 

CAPES não possibilitaram uma leitura do material disponível, o que inviabiliza uma 

possivel comparação. A opção foi centralizar na descrição das teses escritas em 

sueco e inglês (resumos) que puderam ser lidas e avaliadas do ponto de vista 

teórico-metodológico.  

Numa perspectiva fenomenográfica tentou descrever e perceber os contextos aos 

quais tais trabalhos estavam inseridos. As críticas na mídia sobre  o declínio da 

qualidade do ensino são constantes e as reformas implementadas pelos atual 

minstro da educação constituem uma parte do contexto em que estes trabalhos 

foram desenvolvidos aqui na Suécia. Há outros pontos que devem ser tambem 

considerados nesta avaliaçãos tais como o desevolvimento das linhas de pesquisas 

das instituições pequisadas, a criação de novos centros de pesquisas e ensino nas 



universidades e a produção científica nos jornais nacionais e internacionais, 

principalmente em inglês.  

Portanto, as pesquisas sobre os professores de Ciências Sociais e Estudos Sociais 

nos quais a Sociologia é uma disciplina transversal, demonstram que os temas e 

abordados refletem, em termos, a discussão vigente na sociedade sueca nos dias 

atuais. A política implementada pelo bloco político dominante pode ter interferido nas 

escolhas das temáticas e no modo como as mesmas são tratadas: a busca de uma 

regulamentação do ensino, desenvolvimento de maneiras de avaliar e medir o que 

se é ensinado. E é neste contexto que algumas pesquisas avaliadas neste texto se 

inserem.  
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