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Apresentação da pesquisa

“no fundo, no fundo, o cara formado em história vai acabar, mais cedo ou mais tarde, dando aula"                  
  Aluno da 5a fase do curso de história

“ser professora é uma maravilha, é algo nobríssimo, porque você lida  com o pensamento, com a formação de uma criança que está em processo de formação"          
Aluna da 3a fase do curso de história

O presente trabalho relata uma pesquisa iniciada em março de 2001, que tem como objeto central de investigação a formação inicial de professores, adotando como foco de referência o Curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Para análise desta problemática, optamos por uma abordagem metodológica ancorada no currículo, entendendo-o em duas dimensões: o currículo prescrito, compreendido enquanto o texto curricular oficial de referência do curso, assim como todos os materiais a respeito das discussões sobre mudanças curriculares realizadas no interior do curso em questão; e o currículo vivido, compreendido enquanto um conjunto de práticas sociais e de vivências presentes na vida acadêmica, no caso da presente pesquisa, experienciadas pelos alunos do curso e explicitadas em um conjunto de entrevistas realizadas com os atuais acadêmicos. 
Esta pesquisa tem como objetivo principal traçar um perfil do curso de História da UFSC, reconstruindo o conjunto de fatores – internos e externos – que influenciam a configuração do currículo e articular este perfil com as reflexões e tendências atuais em torno da formação de professores. Para isso, consideramos o contexto de reestruturação dos cursos de formação de professores em função das regulamentações sobre a formação docente. Desta forma, pretendemos identificar as características deste movimento curricular, destacando permanências, mudanças, rupturas e contradições presentes nesse processo.
Tendo como hipótese de pesquisa a idéia de que o currículo prescrito e o vivido se interpenetram e se redefinem no cotidiano das relações pedagógicas, a pesquisa se volta para a trajetória dos alunos no curso, procurando identificar de que maneira estes, agentes da dinâmica curricular, vivenciam o currículo prescrito e nele interferem com suas histórias pessoais e expectativas. 

Questões norteadoras

A problemática da formação de professores tem sido largamente debatida no campo da educação, onde se tem ressaltado diversas questões comuns aos vários cursos de licenciatura. Estas se manifestam, como ressaltam Lüdke (1994) e Pereira (2000), através de diversos níveis de desarticulação: entre ensino e pesquisa, entre teoria e prática, ou ainda entre disciplinas ditas pedagógicas e as disciplinas específicas de conteúdo. Estas desarticulações se expressam seja na estrutura dos cursos, na ordenação entre disciplinas, ou ainda na dinâmica do trabalho acadêmico entre Departamentos e Centros geralmente envolvidos nos processos de formação. 
Entre os diversos cursos de licenciatura, o curso de História da UFSC situa-se numa situação paradigmática no que diz respeito à evidência de desarticulações e contradições. Tomando o curso de História como estudo de caso para investigar as relações entre a especificidade e a generalidade no que diz respeito à problemática do currículo e formação de professores, esta pesquisa pretende contribuir tanto para o campo específico do ensino da História, quanto para o campo do Currículo e da Formação de Professores.
Além disso, as investigações em torno das dinâmicas curriculares tornam-se especialmente relevantes na atualidade, quando são discutidas nacionalmente tendências para os cursos de licenciatura, ou ainda quando diversas políticas públicas pressionam e exigem reformulações nos modelos atuais de currículo. Neste sentido, a pesquisa aponta não só para as relações entre fatores externos e internos presentes na dinâmica curricular do curso, mas também para o papel dos agentes das práticas curriculares, no caso da presente pesquisa, os alunos. 
Esta pesquisa se situa, ainda, no contexto das tendências recentes na investigação sobre formação de professores (Nóvoa, 1995; Geraldi, Fiorentini e Pereira, 1998; Perrenoud, 1997), que têm ressaltado a importância de se considerar, na dinâmica do currículo enquanto práxis, os papéis e identidades em jogo na produção da profissão docente. A maior parte destas pesquisas tem se dedicado a investigar a vida de professores já atuantes, enquanto que a presente proposta pretende analisar de que maneira se constitui, no cotidiano, em meio às diversas pressões e contradições identificadas no currículo prescrito, a identidade do futuro professor em formação. Neste processo, procuramos identificar categorias que possam elucidar não só os principais problemas que temos hoje na formação inicial, mas principalmente compreender a natureza deste processo.
Embora haja problemas comuns às diferentes licenciaturas, diversas pesquisas apontam também para a especificidade dos campos de conhecimento no agenciamento desta dinâmica curricular. Luporini (1999), por exemplo, analisa os fatores externos influenciando o percurso dos currículos de história. Comenta, por exemplo, a relação entre a tendência tecnicista marcante na reforma de 1971 e uma expectativa em relação à área da história, que teria a incumbência de consolidar a identidade nacional. Ressalta como, no final da década de oitenta, emergem novas tendências historiográficas presentes inclusive nos documentos oficiais, como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Modificam-se as expectativas, assim como as demandas sociais para a área, decorrendo daí indicações metodológicas, que viriam a compor tanto as práticas acadêmicas quanto as escolares.
No entanto, como comenta Fonseca (2001, p.339), no caso específico do campo da história, que sempre foi reconhecido como um locus privilegiado nas relações entre saber e poder, sempre houve “uma enorme distância, e até mesmo discrepância entre as práticas e os saberes históricos produzidos, debatidos e transmitidos nas Universidades e aqueles ensinados e aprendidos nas escolas de ensino fundamental e médio”. 
Portanto, se neste campo incidem fortemente os fatores externos, também há marcas internas bastante peculiares. Uma delas, especialmente relevante no caso da presente problemática, diz respeito à tendência da área de História a reconhecer e afirmar a necessária articulação entre teoria e prática, pesquisa e ensino. Esta tendência indicaria a manutenção do modelo de formação conjunta do bacharel e do licenciado, como é o caso do curso da UFSC. No entanto, observa-se, como evidenciará a presente análise, a efetiva dificuldade no enfrentamento das questões relativas à docência e na real articulação entre o bacharelado e a licenciatura.
Tendo em vista esta problematização inicial, a seguir relataremos a metodologia utilizada na pesquisa e os eixos definidos para a análise, assim como o recorte desenvolvido no presente trabalho. Concluiremos, a partir do caso estudado, a respeito de questões mais gerais sobre a problemática desenvolvida neste recorte: a questão do bacharelado e da licenciatura. 

O curso analisado

O Curso de História da UFSC tem como objetivo principal, segundo o documento oficial do Curso, datado de 1991, "dar condições ao graduado para exercer a profissão, produzindo, transmitindo e utilizando criticamente o conhecimento histórico". (Currículo de História, 1991) Embora trate-se de um curso de Bacharelado e Licenciatura, a ênfase está na formação do bacharel em História, sendo a licenciatura composta por um conjunto de disciplinas distribuídas atualmente a partir da terceira fase. 
A grade do curso sofreu uma mudança em 1991, tendo em vista principalmente redefinir um perfil de aluno procurando atender à exigência de um currículo mínimo proposto pelo MEC. Além disso, conforme descrição das discussões em andamento na ocasião da reforma curricular (Reforma Curricular, 1998), procurava-se assegurar algumas integrações como: entre teoria e prática; entre pesquisa e ensino; entre Bacharelado e Licenciatura, mantendo juntas as duas habilitações; entre as disciplinas das fases, procurando-se uma unidade através da criação de blocos temáticos ou ainda através da criação de uma disciplina articuladora, Teoria e Metodologia da História, que atenderia a conteúdos interdisciplinares com a participação de professores de outros departamentos 
Em 1998, coloca-se em discussão este currículo tendo em vista diversos fatores internos ao curso onde destaca-se, conforme documento já referido, a evidência da desarticulação efetiva entre ensino e pesquisa, observada por exemplo através das monografias dos alunos, distantes dos conteúdos das disciplinas ou dos blocos. 
Evidenciam-se também críticas relativas aos conteúdos, questionando-se, por exemplo, algumas abordagens da História, como destaca a observação presente nas discussões a respeito da visão eurocêntrica como predominante nos conteúdos. Questiona-se também diretamente algumas disciplinas, assim como os blocos criados na reforma anterior, diante de uma preocupação emergente com a profissionalização, com a abertura de novos campos de trabalho para o historiador, daí a necessidade de novos saberes na formação. Verifica-se também a tendência à inclusão de temáticas e metodologias recentes nas pesquisas na área, na direção de uma diversificação dos conteúdos. Destaca-se ainda a demanda de adaptar o currículo no sentido de enfrentar a articulação entre a Universidade e a comunidade. 
Nesta discussão torna-se evidente, por um lado, que as metas propostas em 1991, de caráter claramente integrador, não foram alcançadas. Por outro lado, observa-se a interferência de fatores externos, como é o caso das políticas públicas em torno da formação de professores, assim como as discussões na própria UFSC procurando delinear diretrizes para os cursos de licenciaturas, pressionando o currículo do curso. 
De fato, na ocasião das propostas para uma nova mudança, em 1998, tenta-se recompor a licenciatura seguindo as diretrizes do Fórum das Licenciaturas, através de diversas soluções para a carga horária de 300 horas de Prática de Ensino, sempre consideradas responsabilidade do próprio Departamento de História. Propõe-se a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso para a licenciatura e vislumbra-se a possibilidade de projetos de extensão que contemplem atividades de ensino. Na tentativa de integrar questões pedagógicas ao longo do curso, sugere-se a discussão em torno da questão do livro didático, exatamente a temática que emerge como uma das mais significativas na pesquisa recente em Ensino de História.
Estas propostas de reformulação permanecem em discussão aguardando as diretrizes finais para os cursos de licenciatura da UFSC. Neste movimento curricular, destaca-se o fato de que as mudanças na formação de professores de História são vivenciadas pelos sujeitos envolvidos enquanto pressões externas aos interesses do curso, cuja ênfase continua na formação do pesquisador. 
Os pesquisadores da área que compõem a Comissão de Especialistas do MEC reforçam essa perspectiva, no documento intitulado "Diretrizes Curriculares dos Cursos de História" , elaborado em 1999. Neste documento, sugerem como perfil profissional "o graduado capacitado ao exercício do trabalho de Historiador, em todas as suas dimensões, o que supõe o pleno domínio da natureza do conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e difusão". O texto enfatiza ainda que "a formação do profissional de História se fundamenta no exercício da pesquisa". Em relação à licenciatura, o documento sugere "conteúdos complementares" que possam fornecer uma "instrumentação mínima", permitindo "o atendimento de demandas sociais dos profissionais da área tais como as disciplinas pedagógicas". Observa que "as atividades de prática de ensino deverão se desenvolver no interior dos programas de História, sob sua responsabilidade". 
Esta tendência, presente, portanto tanto nos debates em torno de mudanças no curso da UFSC, como nas diretrizes curriculares gerais, vão em sentido contrário às discussões dos Fóruns das Licenciaturas, sistematizadas na Resolução nº 001/CUn/2000, de fevereiro de 2000, que dispõe sobre os princípios para o funcionamento dos cursos de formação de professores oferecidos pela UFSC. Neste documento, destaca-se a necessária articulação entre as áreas de conhecimento, envolvendo a participação simultânea do Centro de Ciências da Educação e dos demais departamentos envolvidos. 

A metodologia da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em um estudo de caso, que se desenvolve com base em duas atividades: uma análise de materiais curriculares tendo em vista a identificar um modelo de formação, assim como situá-lo em relação às discussões recentes sobre as licenciaturas; e entrevistas semiestruturadas com alunos do curso. 
Para as entrevistas, escolhemos aleatoriamente alunos de diferentes fases e dos dois períodos do curso, diurno e noturno, de modo a termos alunos desde as fases iniciais até a última fase. Totalizamos 34 entrevistas, o que representa algo em torno de 10% da população com matrícula regular. Uma análise preliminar deste material nos possibilitou avaliar que esta quantidade de alunos entrevistados seria suficientemente significativa, tendo em vista a grande uniformidade encontrada nas respostas.
Nas entrevistas semi-estruturadas, sugerimos as seguintes questões abertas, que nortearam os comentários dos alunos:
Que tipo de trabalho você considera que irá desempenhar a partir da formação que o curso lhe oferece?
O curso está lhe fornecendo elementos para sua atuação profissional? Fale um pouco sobre isso.
Como você concebe a questão da pesquisa e do ensino na sua formação?
Que disciplinas ou conhecimentos têm contribuído para sua formação enquanto futuro professor?
Há outras atividades significativas, além das curriculares, que também têm contribuído para a sua formação na área do ensino?
Através destas entrevistas procuramos analisar em que medida os alunos ressentem os principais problemas presentes na sua formação, como revelam contradições, e de que maneira constroem uma identidade ao longo do curso. Este material, que nos serve como contraponto ao currículo prescrito, é analisado tendo em vista identificar, na fala dos alunos, os sentidos, representações e concepções a respeito dos seguintes eixos com suas respectivas questões norteadoras:
Visão de área: o que é o conhecimento histórico? Quais são suas categorias? Quais são suas funções?
Inserção profissional: o que faz um historiador? Qual é sua função social? Que atividades desempenha?
Bacharelado e Licenciatura: o que é ser bacharel em história e o que é ser professor? Como se dá a formação do bacharel e do licenciado? Que relações há entre as duas habilitações?
O vivido e o prescrito: como o currículo prescrito é vivenciado pelos alunos? Que fatores compõem o currículo vivido? Quais as relações entre o vivido e o prescrito?
O presente trabalho traz uma análise do material coletado, em relação ao eixo "Bacharelado e Licenciatura". Neste eixo, procuramos identificar, a partir da totalidade das entrevistas realizadas, que sentidos têm, para o aluno, o bacharelado e a formação para a docência. 

Bacharelado ou Licenciatura?
Uma análise preliminar, considerando oito entrevistas de alunos de fases diferentes do curso já permitiu apontar alguns elementos norteadores da análise. Ressaltamos o fato de que os alunos identificam os mesmos problemas na formação de professores, detectados por estudos como os de Lüdke (1994) e Pereira (2000): as desarticulações entre ensino e pesquisa, entre teoria e prática, ou ainda entre os saberes específicos e os saberes da docência. 
De modo geral, mesmo nestas poucas entrevistas, já identificamos uma certa indefinição sobre a identidade do curso, assim como uma dificuldade por parte dos alunos em compreender e justificar esta dupla habilitação. Mesmo quando a articulação entre ensino e pesquisa é reconhecida como importante, há uma impossibilidade em vislumbrar como seria esta formação integrada. 
Observamos também que as ausências são muito reveladoras: a ausência de uma reflexão, por parte dos alunos, sobre o modelo conjunto de formação leva a uma dificuldade em definir o sentido de “ser historiador”. Na visão dos alunos entrevistados, “ser historiador” oscila entre aquele que “tem senso crítico” ou aquele que conhece muitos conteúdos da História. Há pouca clareza também sobre a atuação profissional do historiador, a sua função social, assim como sobre o sentido da docência. Isto talvez evidencie a falta de reflexões no curso a este respeito, como confirmaremos na análise geral das entrevistas.
Entre as ausências, também ressaltamos a desconsideração da Universidade como espaço social e cultural, já que os alunos não mencionam a riqueza das trocas interpessoais, nem localizam experiências artísticas ou culturais para além dos conteúdos específicos. O que nos dá a impressão de que a Universidade, para o jovem de hoje, se restringe à experiência estritamente disciplinar. Isto nos indica o empobrecimento do espaço público, aliado ao pragmatismo das atuais gerações, o que precisa ser compreendido no contexto da dinâmica atual da nossa sociedade.  
A totalidade das entrevistas vem a confirmar estas tendências já apontadas. De modo geral, os alunos, quando questionados em relação ao tipo de formação que estão vivenciando, o material analisado nos permite perceber que há uma diversidade de opiniões: alguns afirmam que a ênfase do curso está claramente no bacharelado, enquanto que outros afirmam que a ênfase está na licenciatura.
No caso da afirmação do bacharelado, quando questionados a respeito de como eles identificam esta tendência, os alunos citam disciplinas ligadas diretamente a metodologias e teorias da história, ou ainda se referem a atividades de pesquisa, remetendo, muitos deles, à monografia que foi extinta do curso. No entanto, embora reconheçam como eixo principal o bacharelado, há curiosamente bastante consenso a respeito da falta de atividades de pesquisa durante o curso. Estas atividades seriam reservadas para alguns, poucos, que têm acesso às bolsas, por critérios nem sempre muito claros ou democráticos. Isto implica que o sentido de “pesquisa” se deve muito mais à forma de abordar os conteúdos das disciplinas e ao exemplo do professor, identificado como "o pesquisador". 
No caso do reconhecimento da licenciatura como eixo principal, é importante ressaltar que, neste caso, este reconhecimento não recai sobre as disciplinas pedagógicas, mas sobre os próprios conteúdos específicos da área. Isto porque prevalece a idéia de que o domínio dos conteúdos da área, no caso, a história, é que constituiria o conjunto de saberes fundamentais para a docência. Além disso, aparece ainda a idéia de que a vivência de alguns procedimentos metodológicos como seminários, monografias, ministração de aulas para os colegas, também teriam esse caráter formador. 
Devido ao grande número de problemas que a maior parte dos alunos identifica no curso, principalmente em relação à organização curricular, alguns afirmam que, afinal, o curso não está centrado nem numa coisa nem em outra. Pouquíssimos reconhecem a dupla formação, mesmo porque há uma constatação geral de um grande silenciamento em torno da questão da formação para a docência. Por outro lado, de maneira curiosamente contraditória, a maior parte dos alunos entrevistados quer ser professor. Alguns por opção pessoal, outros porque reconhecem que a função de professor será inevitável devido às pressões do mercado de trabalho, ou em decorrência do não reconhecimento da profissão de historiador, ou ainda de suas próprias necessidades financeiras.
Em relação ao sentido que tem para os alunos o bacharelado, observamos uma relação direta com a “pesquisa”. Nesse caso, pesquisa se refere diretamente a atividades investigativas como a busca de fontes de pesquisa, ou a temáticas e linhas de pesquisa específicas. O objetivo da pesquisa seria, para os alunos, o aprofundamento e a atualização do conhecimento histórico. É interessante salientar que este sentido de pesquisa está relacionada diretamente aos laboratórios existentes no Centro, à possibilidade de ter bolsas de pesquisa e à adequação ao trabalho acadêmico. A pesquisa é vista como uma atividade individual, não aparecendo, em nenhuma das entrevistas realizadas, menção a funções sociais da pesquisa, ou relações com outros sujeitos ou grupos sociais, para além da academia. 
Embora prevaleça fortemente esta imagem do pesquisador como o acadêmico ligado a uma determinada linha de pesquisa, aparecem também menções a outras atuações possíveis do historiador, como o trabalho em cinema, na arqueologia, na museologia e com consultorias. Estas atividades parecem ser uma preocupação recente para as quais os alunos reconhecem não estarem bem informados nem sendo bem formados.
Quanto ao sentido que tem a formação para serem professores, os alunos identificam a docência com o ensino de história. Um ensino para o qual basta a experiência, adquirida posteriormente, em serviço, e o domínio dos conteúdos, para o qual o curso parece estar formando bem. Há poucas e breves referências a respeito da contribuição das disciplinas pedagógicas gerais, cujos saberes são tidos como uma curiosidade ou então como desnecessários, quando não se referem diretamente à história. Aliada a esta desconsideração de saberes pedagógicos mais gerais, prevalece uma forte expectativa em relação às disciplinas pedagógicas, no sentido de trazerem métodos de como ensinar, como preparar e planejar as aulas. Parece que as disciplinas pedagógicas não têm atendido a esta expectativa.
Quanto ao sentido de “ser professor”, como basta o domínio dos conteúdos e a própria experiência a ser adquirida depois da formação, parece prevalecer a idéia de que ser professor independe de uma formação mais específica. Mesmo porque há um reconhecimento de que a pesquisa – isto é, o bacharelado – é realmente importante para a docência. A grande maioria vê a importância do que poderíamos denominar “professor-pesquisador”, embora o sentido de “pesquisa” se reduza a um conjunto de atividades necessárias para planejar a aula, isto é, recolher e organizar devidamente os conteúdos. Está completamente ausente o sentido de "pesquisa" relacionado com o próprio exercício da docência. 
Não aparecem também referências claras às necessárias modificações deste conteúdo para se tornarem saberes escolares, embora esta parece ser uma das dificuldades enfrentadas por todos. Há apenas um sentimento geral de que o que foi aprendido no curso não serve para a sala de aula, mas não aparece nenhuma reflexão mais elaborada a esse respeito. Há diversas referências a dificuldades no momento do estágio curricular, como o desconhecimento total da sala de aula, a falta de experiência anterior no que diz respeito ao manejo da turma, ou ainda a faixa etária dos alunos, a turma, a escola, etc. 
A relação oposta entre ensino e pesquisa, isto é, de que a formação para a docência também seria importante para o bacharel – já que, finalmente, todo pesquisador também é professor, pelo menos no contexto desta Universidade - não aparece, pois o pesquisador não é visto como professor. Por isso, embora as duas habilitações sejam conjuntas, o que aparece claramente nas falas dos alunos, é que, de fato, ambas são vivenciadas como sendo duas.
Conclusões gerais

Concluiremos esta análise retornando às três questões norteadoras colocadas acima:
	O que é ser bacharel em história e o que é ser professor?

Como se dá a formação do bacharel e do licenciado?
Que relações há entre as duas habilitações?

De modo geral, poderíamos dizer que, embora tenhamos neste caso um modelo de formação que mantém atrelados o bacharelado e a licenciatura, de fato essas duas habilitações pouco se relacionam na experiência curricular dos alunos. A maioria desconhece a razão para mantê-los juntos, e certamente o bacharelado é mais valorizado pelos alunos, mesmo quando está presente a opção pela docência, o que deve significar um certo espelhamento no aluno, de concepções e práticas predominantes no curso. Ser bacharel em história, isto é, historiador, significa ser pesquisador em história, atrelado a determinada linha de pesquisa, sempre no contexto acadêmico. Ser professor ainda permanece uma segunda possibilidade, vista muitas vezes como inevitável. 
Esta é exatamente a perspectiva colocada nas Diretrizes Curriculares para o curso de História, elaborado em 1998 pela Comissão de Especialistas juntamente com a ANPUH (Associação Nacional de História), onde se afirma claramente que o curso de história deve formar o historiador para o exercício da pesquisa. A docência é mencionada como uma habilitação, entre outras, que visa atender à demanda do mercado de trabalho. Como analisa Fonseca (2001), esta tendência se coloca completamente “na contra-mão da história da formação e profissionalização docente”.
É importante ressaltar ainda que a docência é vista basicamente como campo de aplicação do saber histórico, compreendido exclusivamente como o saber acadêmico. A docência é tida muito menos como campo de transformação deste saber para um outro contexto, o escolar, e menos ainda como campo de construção de conhecimento. Talvez esteja então em questão, no mesmo sentido do espelhamento, a experiência, no curso, de um modelo de ensino baseado na transmissão do conhecimento, em detrimento da problematização ou de processos de significação.
As relações entre ensino e pesquisa são dificilmente identificáveis nas falas dos alunos, pelo contrário: aparece com clareza a dissociação entre ensino e pesquisa, problema geral nos cursos de graduação. A licenciatura, como mostra esta análise, ainda é vista exclusivamente como campo do ensino, da prática, onde a pesquisa aparece como pesquisa sobre o conteúdo. Isto significa uma forte negação da especificidade da docência como campo epistemológico e profissional próprio, questão que tem sido amplamente discutida nos debates educacionais atuais (Shön, 1995; Tardif, 2000). Mas esta especificidade da formação do profissional professor não acabaria indicando a tendência à separação entre os dois cursos, o bacharelado e a licenciatura?
Esta tendência, presente nas próprias diretrizes curriculares oficiais, viria certamente a acirrar esta dicotomia, com prejuízos óbvios na formação do professor, com o risco de um empobrecimento na sua formação no que diz respeito aos conteúdos específicos, por exemplo, com a possibilidade de uma carga horária mínima menor do que um curso de bacharelado, como indica a própria Resolução baseada no Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 19/02/2002). E o bacharelado, separado da licenciatura, estaria privando os alunos de um campo de trabalho, no caso das ciências humanas de modo geral, bastante interessante. O aluno seria levado a uma “complementação” para formar-se professor, tendência esta que também pode ser identifica na mesma Resolução, ou anteriormente, na própria LDB, com a indicação dos cursos normais superiores.
Por outro lado, insistir na relação entre ensino e pesquisa, como é o caso deste curso analisado, mantendo as duas habilitações juntas, parece não ser uma solução. Poderia-se então pensar em um bacharelado com ênfase na formação para a docência? Com pesquisa em ensino? Ou uma licenciatura com forte caráter de pesquisa? Neste caso, pesquisa em ensino? E por que não no bacharelado, já que o ensino também é um campo de investigação onde estão presentes os saberes, no caso, históricos? A questão de fundo por trás destas interrogações é: O que, afinal, diferenciaria um bacharelado de uma licenciatura, pelo menos no caso das ciências humanas?
Finalmente, coloca-se também em questão o bacharelado por duas vias: se o bacharel em ciências humanas é aquele que é pesquisador, que sentido é este de pesquisa? Qual a inserção curricular da pesquisa? Em disciplinas? De maneira interdisciplinar? Transdisciplinar? Como propiciar a experiência de pesquisa de maneira democrática, a todos os alunos? Não está a pesquisa incidindo em questões sociais relevantes? Qual tem sido a relação entre Universidade e comunidade? 
Esta pesquisa tem revelado o papel fundamental do currículo vivido, o fenômeno do espelhamento e a adaptação curricular, através dos quais se elaboram as concepções e representações dos alunos. Mesmo negando a formação para a docência e afirmando a ênfase na pesquisa e na formação do bacharel, é inegável que estamos sempre formando professores, principalmente através dos modelos de ensino e do currículo oculto presente nos discursos e nas práticas docentes. Por quanto tempo continuaremos, como ressalta Tardif (2000), negando a identidade de professor para aquele professor/pesquisador, docente do ensino superior? 
Uma última questão, talvez das mais urgentes: esta pesquisa revela claramente as diversas dificuldades, já antigas, na formação de professores, comuns a todos os cursos de licenciatura. Entre estas, destacaremos finalmente uma em especial: o distanciamento entre Universidade e escola. O modelo da racionalidade técnica, ou aplicacionista, permanece muito presente, já incorporado nos alunos e revelados através de suas expectativas em relação aos saberes considerados mais propriamente pedagógicos. Se o esgotamento dos nossos modelos de formação, baseados na organização disciplinar, parece óbvio, o que fazer em relação a isto? A superação deste problema parece implicar a consideração de sua complexidade, o enfrentamento de hábitos cristalizados, a invenção de novos conhecimentos e práticas, e ainda mudanças na forma de organização do trabalho pedagógico e na institucionalização deste trabalho no contexto acadêmico. 
De qualquer maneira, persiste a pergunta: É possível pensar numa boa formação para a docência, mantendo-se este modelo conjunto de bacharelado e licenciatura? Ou seremos levados, para dar conta da necessária aproximação do aluno em formação com o contexto escolar - e fazer isto com qualidade - a afirmar uma indesejada dicotomia?
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