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RESUMO 

Uma alternativa do Governo Federal para aumentar a oferta dos cursos de 

Licenciatura foi instituir que todos os Institutos Federais (IF) devem garantir o 

mínimo de 20 % de suas vagas para cursos voltados para a formação de 

professores. Essa é uma perspectiva recente para os IF que se estabeleceram 

como instituições pautadas historicamente no ensino técnico e tecnológico. No caso 

do estado de Goiás, foram criados no âmbito dos institutos federais, mais dez cursos 

de Licenciatura em Química entre 2008 e 2012 para atender uma demanda por 

professores dessa disciplina. Buscamos o recorte das pesquisas desenvolvidas 

pelos professores formadores desses cursos para investigar o processo de criação 

e instituição das Licenciaturas em Química no Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFG). A análise dos dados deu-se a partir de informações 

documentais tanto dos projetos de pesquisa cadastrados e desenvolvidos pelos 

docentes em suas instituições, quanto dos projetos pedagógicos das licenciaturas 

em questão. Utilizamos o método praxiológico de Pierre Bourdieu para guiar nossas 

discussões. No decorrer das análises pudemos identificar que a maior parte das 

pesquisas é desenvolvida na área específica de química e percebemos os cursos 

de licenciatura em química dos IFG, coexistindo numa interdependência relativa 

entre o campo educacional e tecnológico. Além disso, o viés tecnológico está 

presente nas propostas pedagógicas que norteiam os referidos cursos. Tal 

perspectiva nos permite inferir que as políticas de criação e expansão do ensino 

superior, mais especificamente das licenciaturas em química no contexto dos IFG, 

foram aceitas e implementadas por imposição legal, no entanto, os cursos criados 

não se constituíram, ainda, com o perfil identitário de cursos de formação de 

professores.  

 

Palavras-chave:  Instituto Federal, licenciatura em química, formação pela 

pesquisa, projeto pedagógico de curso, Bourdieu.  
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ABSTRACT 

 

An alternative of the Federal Government to increase the supply of graduate courses 

was to establish that all Federal Institutes (IF) must ensure at least 20 % of their 

places for teacher training courses. This is a new perspective to the IF that have 

established themselves as institutions historically guided the technical and 

technological education. In the state of Goias, it was created under the federal 

institutes, ten Bachelor of Chemistry from 2008 to 2012 to meet a demand for 

chemistry teachers. We seek the outline of the research developed by former 

teachers of these courses to investigate the process of creation and imposition of 

graduate in Chemistry at the Federal Institute of Science and Technology of Goias 

(IFG). The data analysis was to document information from both the educational 

degree projects in question registered research projects and developed by teachers 

in their institutions. We use praxiological method of Pierre Bourdieu to guide our 

discussions. During the analysis we identified that most research is done in the 

specific area of chemistry courses and realized as an area of dispute fields, between 

fields of knowledge and chemical knowledge in Chemist in Chemistry Teaching. In 

addition, technological habitus holds in pedagogical proposals that guide these 

courses. This perspective allows us to infer that the policy creation and expansion 

of higher education, specifically in the undergraduate chemistry at the IF context, 

were accepted and implemented through legislation, however, the created courses 

not yet established with profile identity of teacher training courses. 

 

Keywords:  Federal Institute, degree in chemistry, training through research, 

teaching course project, Bourdieu. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Inicialmente peço licença para falar em 1º pessoa do singular, pois relatarei 

brevemente a minha trajetória acadêmica. Formei-me em técnica em química 

industrial pelo Senai Roberto Mange em 2003, e me graduei no Curso de 

licenciatura pela Universidade Estadual de Goiás em 2006, tendo como Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC): Elaboração de farinha de bagaço de jabuticaba e 

sua incorporação em biscoitos. Comecei a docência em 2006 no Curso técnico de 

química industrial no Senai Roberto Mange em Anápolis. Atuar na docência foi 

sempre um desafio para mim, decorrente da minha timidez e receio de falar em 

público.  

Em 2009, conclui o Mestrado em Ciências Moleculares, tendo como título 

da dissertação: Elaboração e Caracterização de Biofilmes por meio de Blenda 

Polímerica de Amido de Lírio-do-Brejo (Hedychium coronarium) e de Amido de 

Fruto-do-lobo (Solanum lycocarpum St. Hill). Em 2011, tornei-me professora 

efetiva do quadro de docentes do Instituto Federal de Goias (IFG) Câmpus 

Anápolis, onde comecei a atuar na educação básica, educação de jovens e 

adultos, e na licenciatura em química. Ou seja, até 2006 eu tinha trabalhado 

apenas com a educação de nível técnico, e somente a partir de 2011, obtive 

experiência em sala de aula em turmas de nível básico e superior. 

Em 2012 tive a oportunidade de ingressar no doutorado, por meio da 

realização do seguinte projeto de pesquisa: Quantificação molecular de 

flavonóides em feijão carioca (Phaseolus vulgaris L.), e avaliação da influência 

destes compostos fenólicos no escurecimento e endurecimento do grão de feijão, 

durante o armazenamento, sob a orientação do Prof. Dr. Luciano Morais Lião, e 

em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão, de Santo Antônio de Goiás. 

Trabalhei um ano neste projeto que se utilizava análises laboratoriais 

envolvendo a Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Essa ferramenta de análise 

é muito rica e permite bons resultados em projetos de pesquisa, de maneira muito 

eficaz, com a utilização de pouca quantidade de matéria-prima. A RMN é uma 

técnica espectroscópica, ou seja, baseia-se no estudo da interação da radiação 



2 
 

eletromagnética com a matéria. Porém nesse tempo, observei que não me 

identificava com os conceitos e técnicas acerca da RMN, pois o princípio de 

funcionamento do equipamento envolve a quântica. E, infelizmente, não dava para 

me tornar doutora em RMN, sem ter afinidade com a quântica. 

Abandonei este projeto em 2013, com o consentimento do meu professor 

orientador, Dr. Luciano, e fui buscar novos horizontes no Ensino de Química (EQ). 

Escolhi o EQ, pois estava inquieta com algumas situações vivenciadas no IFG 

Câmpus Anápolis, que serão abordadas a posteriori, e era uma oportunidade de 

agregar à minha formação o meu doutorado à minha profissão de docente do 

curso de licenciatura. Embora tenha me licenciado em química, nunca tinha 

desenvolvido trabalhos de pesquisa com a Educação química, com exceção de 

um curso que ministrei de Formação Inicial e Continuada de Professores em 2012 

intitulado: Formação Continuada em Ciências da Natureza para Docentes do 

Ensino Médio - Módulo de química, onde abordei melhores formas de ensinar 

química. Os demais trabalhos de pesquisa que desenvolvi foram todos na área da 

química analítica. Porém várias questões sempre me inquietaram no (EQ), 

principalmente quando comecei a lecionar na licenciatura em química do IFG em 

2011. Percebi o curso de licenciatura em química do IFG Câmpus Anápolis sendo 

conduzido com algumas dificuldades referentes ao seu perfil identitário, pois para 

os professores e alunos não estava claro que o curso destinava-se à docência.  

Diante do exposto, eu e a Profa. Dra. Nyuara tivemos a ideia de estudar 

esses cursos de licenciatura em química no âmbito dos IF, para visualizar o 

cenário em que esses cursos estavam sendo conduzidos. A partir daqui, falarei 

em 1º pessoa do plural, agregando à minha fala a participação da minha 

orientadora, Profa. Dra. Nyuara. Víamos cursos de formação de professores 

sendo ofertados em instituições especializadas em educação profissional e 

tecnológica, o que abriu espaço para questionamentos a respeito dos movimentos 

políticos que intercruzam a vinculação da formação docente a essas instituições.  

Escolhemos iniciar a investigação pelos projetos de pesquisa desenvolvidos 

por professores e alunos, objetivando entender qual concepção de pesquisa 
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estava sendo explorada nos cursos de licenciatura, bem como nos Projetos 

Políticos Pedagógicos dos Cursos (PPC).  

E as questões que tentamos responder foram: 

1) Como as pesquisas desenvolvidas por alunos e professores estão contribuindo na 

formação do perfil identitário de alunos formados? 

2) Existe alguma tensão no âmbito dos IF, considerando que as licenciaturas em 

química foram implantadas nessas instituições como imposição legal? 

3) Se existe essa tensão, como se dá essa tensão entre o campo educacional e 

campo tecnológico como constitutiva da licenciatura em química do IFG? 

4) Como está a concepção de pesquisa e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPC), considerando que o PPC é um 

documento norteador, e estamos tratando de cursos de licenciatura em química? 

Como professora de química do Instituto Federal e docente da licenciatura 

em química dessa instituição, pretendo, a partir dos estudos e discussões 

desenvolvidos ao longo de minha pesquisa de doutorado, contribuir positivamente 

na reestruturação destes cursos, além de atuar na formação de futuros 

professores considerando as atuais necessidades formativas do professor de 

química da educação básica e a busca de sensibilização dos pares para a 

construção da identidade docente dos licenciados em química tendo como 

perspectiva a reflexão da prática pedagógica.  

Consciente do valor da pesquisa percorrida, este estudo representa o meu 

compromisso com a instituição que trabalho, IFG Câmpus Anápolis, e com o 

campo de formação de professores, dando assim, o devido relevo a esta 

formação. Por acaso aprofundei os meus estudos na área de EQ, por meio de 

uma medida desesperada em fazer algo que fosse associado a minha prática 

docente e que melhorasse o ensino de química de alguma forma, mas não será 

por acaso que permanecerei atuando no sentido de contribuir positivamente com 

os cursos de licenciatura em química, isso porquê por esta área, eu tenho hoje, 

uma verdadeira paixão. 
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INTRODUÇÃO E ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O Plano Nacional da Educação (PNE) aprovado em 2014 (BRASIL, 2014) 

tem como meta elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50 % 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33 % (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40 % (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

Em 2011, esta taxa estava em 13,1 % (treze vírgula um) (DOURADO, 

2011). Uma preocupação do Estado era aumentar esta taxa, bem como aumentar 

a quantidade de matriculados em instituições públicas no país, já que houve uma 

mercantilização do ensino superior das instituições privadas (CATANI; OLIVEIRA, 

2002). 

Outra preocupação do governo federal foi decorrente das questões étnico-

raciais, pois os dados evidenciaram a presença das desigualdades raciais e a 

necessidade de políticas de democratização do acesso e permanência nesse nível 

de ensino, considerando-se que os brancos eram maioria nos cursos superiores 

(72,9 %) segundo o INEP (BRASIL, CONAE, 2010). 

Constata-se que o Estado não vem historicamente cumprindo sua tarefa de 

oferecer educação em quantidade e qualidade para o país (DOURADO, 2011). A 

ampliação no número de vagas na educação superior pública exige, além de 

aperfeiçoamento, da democratização e da superação dos limites da expansão 

pública, que vem ocorrendo nos últimos anos, à implantação de programas de 

expansão democraticamente discutidos com a comunidade universitária e com a 

sociedade local, para que essa implantação seja feita com garantia e elevação da 

qualidade (DOURADO; OLIVEIRA, 2009). Falta efetivação das políticas públicas 

de formação de professores da Educação Profissional (EP) e Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), na formação de um sistema Nacional de Educação. As políticas 

públicas até existem, mas não são implementadas satisfatoriamente. 

 O Censo Escolar mais recente que encontramos de 2006, apontou a 

existência de cerca de 164.598 funções (cento sessenta quatro mil e quinhentos 
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noventa oito) docentes nas redes públicas de ensino ocupadas por profissionais 

sem a qualificação mínima exigida por lei, bem como mais de 673.000 (seiscentos 

setenta três mil) funções docentes ocupadas por profissionais sem formação em 

nível superior. Em 2013, o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) detectou que 7,3 % dos professores atuantes no 

ensino médio não possuíam formação superior, quanto que no ensino 

fundamental, nos anos iniciais, a situação, era ainda pior, com 27,6 % de 

professores sem formação superior (BRASIL, 2013a).  

 A Conferência Nacional da Educação (CONAE, 2010, p. 86-94) propôs um 

conjunto de medidas para formação de professores, dentre elas destacam-se: 

- fortalecer as faculdades, Institutos e centros de educação das instituições 

públicas, nos processos de formação inicial e continuada de professores; 

- ampliar vagas nas IES públicas para cursos de licenciatura, de pós-graduação e 

de formação permanente, na forma presencial, com garantia de financiamento 

público; 

- instituir programas de incentivo a professores e estudantes dos cursos de 

licenciatura. 

No desenvolvimento e na implementação dessas políticas educacionais 

para amenizar a falta de professores, a qualidade da educação, assumida como 

bandeira pelos diferentes setores governamentais e empresariais, adquire 

importância estratégica, como condição para o aprimoramento do processo de 

acumulação de riquezas e aprofundamento do capitalismo (FREITAS, 2002). 

Porém, a expansão deve vir acompanhada necessariamente de uma efetiva 

preocupação com a qualidade, senão o que adianta ter um número alto de 

professores formados que não conseguem ensinar pedagogicamente os 

conteúdos. 

Atualmente a instituição escolar e a sociedade passam por uma importante 

mudança de paradigmas sociais. Existe uma dificuldade em saber qual é a real 

função da escola. Muitos pais transferem a responsabilidade da educação dos 

seus filhos para as escolas. São problemas de cunho social, cultural, psicológico, 

afetivo e econômico. A educação é alvo da crítica de todos os matizes ideológicos 
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por não responder às demandas sociais, passa por transformações de sua 

identidade histórica, parece transformar-se a cada dia em um bem privado ou 

mercantil, isto é, moeda de troca entre indivíduos, organizações comerciais 

nacionais ou multinacionais, e mesmo entre nações nas suas transações 

mercantes (CAMARGO et al., 2003). Os dizeres de Francisco et al. (2011) indicam 

outra vertente para a estruturação do contexto educacional: 

 

Nesta conjuntura, a educação que emancipa a sociedade deve 

promover um aprendizado concreto, quebrando a lógica impositiva 

do mercado e da educação formal, promovendo o pensamento livre 

e interativo. Entre outros aspectos, isso permite que a sociedade 

não seja mais refém dos ensejos do capital, nem aceite mudanças 

sociais como normas impositivas ou determinadas como ordem 

natural (FRANCISCO et al., 2011, p. 2). 

 

No entanto, o que acontece atualmente introduz mecanismos típicos de 

mercado na educação, seja por meio da inclusão de estratégias de estímulo à 

competição entre escolas, seja por meio de controle externo, via processos de 

avaliação, ou ainda, pela pura e simples transferência de serviços para o setor 

privado. Para Frigotto (1994): 

 

(...) ao examinarmos a proposta de educação técnica e profissional 

veiculada pelos organismos ligados aos empresários, direta ou 

indiretamente, perceberemos, mais claramente, o limite e a 

estreiteza das elites na luta para ter o controle privado desta 

modalidade de ensino, mesmo quando este é mantido pelo 

Estado. (FRIGOTTO, 1994, p. 57). 

 

Todas essas mudanças no campo educacional nos fazem pensar e 

repensar algumas imposições políticas acerca da educação, como por exemplo, a 

criação, nos IF, de curso de licenciatura para resolver o problema da falta de 

professores.  
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O processo que resulta na necessária expansão do número de cursos de 

licenciatura no país tem como marco inicial a promulgação da Lei 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que determina a formação em 

licenciatura plena como requisito mínimo para o exercício do magistério na 

Educação básica. Nesse contexto houve um aumento na demanda de 

interessados em cursar licenciatura. De acordo com a LDB 9.394/96:  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na Educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em Universidades e Institutos superiores de educação. 

(BRASIL, 1996) 

 

 De acordo com Masetto (2003, p. 15), “até a década de 1970, embora já 

estivessem em funcionamento inúmeras universidades brasileiras, praticamente 

só era exigido do candidato a professor, o bacharelado e o exercício competente 

da sua profissão”. Porém, o conhecimento técnico da disciplina a ser ministrada, 

por si só, não garante o sucesso do processo de ensino aprendizagem. Além do 

conhecimento do conteúdo, são necessários o conhecimento pedagógico que 

represente a maneira como o conhecimento químico é apresentado, e o 

conhecimento curricular, que diz respeito ao conjunto de conteúdos, à relação 

entre eles, e mais ainda, aos objetivos do seu ensino (SHULMAN, 1986). Diante 

disso, busca-se o fortalecimento da ação docente entendida como ação que 

requer domínios de conhecimentos profissionais próprios ao seu desenvolvimento, 

visando à formação integral dos sujeitos, “tomando a educação como apropriação 

de cultura, como tudo que o homem produz ao fazer história” (PARO, 2008, p. 23) 

e não apenas o desenvolvimento de competências e habilidades, que preparem os 

alunos simplesmente para o ingresso no mercado de trabalho, para o vestibular, 

ou para apenas transferir o conhecimento, enquanto professor.  

A criação desta Lei (9.394/96) trouxe grandes benefícios para o contexto 

escolar, pois as licenciaturas passaram a constituir os alicerces da formação de 

professores, sendo um avanço para a qualidade da educação brasileira. Porém a 

formação superior em licenciatura sozinha não é suficiente para resolvermos os 
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problemas da educação. É necessário que haja políticas públicas que incentivem 

a formação inicial e continuada dos professores, além de sua valorização 

profissional enquanto classe: melhores salários e melhores condições de trabalho. 

Santos (2004) diz que um dos argumentos utilizados pelo Governo Federal 

para autorizar os CEFET a ministrarem cursos de licenciaturas em ciências da 

natureza e matemática é o de que faltam muitos professores na rede escolar de 

ensino fundamental e médio e que as universidades e faculdades que os formam 

não conseguem preparar o número de docentes necessários para atender a 

demanda. 

Uma alternativa do Governo Federal para aumentar a oferta dos cursos de 

licenciatura foi a implantação dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia1 (IF), 

tanto mediante a criação de novas unidades de ensino, quanto mediante a 

transformação ou reconfiguração dos antigos Centros Federais de Educação 

Tecnológica2 (CEFET). Na Lei nº 11.892/2008, em seu art. 7º, ficou estabelecido 

que os IF deviam ofertar “[...] cursos de licenciatura, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a 

Educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional” (BRASIL, 2008a). No art. 8º da mesma lei, ficou exposto 

que todos os IF deviam garantir o mínimo de 20 % (vinte por centro) de suas 

vagas para cursos voltados para a formação de professores (BRASIL, 2008a). 

O campo de atuação dos IF difere das universidades federais em alguns 

aspectos elencados a seguir. Nos IF oferta-se o ensino médio integrado ao 

técnico, educação de jovens e adultos, pós-médio, graduação e pós-graduação, 

__________________________________________________________________ 

1 Tecnologias: “(...) o estudo ou o tratado das aplicações de métodos, teorias, experiências e 
conclusões das ciências ao conhecimento dos materiais e processos utilizados pela técnica” 
(VARGAS, 1994, p.213). No presente trabalho usamos o termo “tecnologia” voltado a aplicações 
técnicas e práticas relacionadas ao “fazer”, mas reconhecemos o sentido social da mesma, 
inerente à condição humana com o “pensar”. 
2 Educação Tecnológica: “(...) a de registrar, sistematizar, compreender e utilizar o conceito de 
tecnologia, histórica e socialmente construído, para dele fazer elemento de ensino, pesquisa e 
extensão, numa dimensão que ultrapasse os limites das simples aplicações técnicas, como 
instrumento de inovação e transformação das atividades econômicas em benefício do homem, 
enquanto trabalhador, e dos país” (BASTOS, 1998, p.32). Ao abordamos a educação tecnológica 
nos referimos àquela voltada a produção de mão-de-obra qualificada para atuação em indústrias e 
grandes centros de pesquisa. 
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enquanto que na universidade, o ensino é voltado ao nível superior e pós 

graduação, embora não possamos esquecer as escolas de aplicação que, mesmo 

ligadas às universidades, apresentam um funcionamento e gestão separadas do 

ensino superior. Por isso acreditamos que o governo preferiu optar pela criação 

dos IF em vez de investir nas estruturas das universidades federais já existentes, 

talvez pela facilidade de criação dos institutos nos interiores considerando-se que 

não necessariamente precisam ser criados inúmeros cursos, mas apenas cursos 

que atendam às necessidades locais. Argumentamos também que os cursos 

superiores ofertados pelos IF, inclusive as licenciaturas, têm um perfil diferente 

daqueles ofertados pela universidade, os IF têm uma formação mais direcionada 

para um novo profissional que o mercado de trabalho tem exigido. Segundo 

(SILVA, 2007a, p. 11), com a inserção da licenciatura nos IF, está havendo a 

“fragilização da formação docente contrariamente ao que a exigência da formação 

superior poderia indicar”, o que dificulta a criação de uma identidade da categoria 

profissional docente, ou seja, uma ausência de marcos identitários. Ainda segundo 

a autora, a universidade forma professores pesquisadores, e essa formação 

pauta-se no tripé ensino, pesquisa e extensão, enquanto que os IF formam 

professores executores, direcionados à prática docente exclusivamente em sala 

de aula. 

Nesse contexto, a formação de professores é valorizada dentro das 

políticas públicas, mas essa valorização limita-se a atender as demandas sociais e 

produtivas com base na concepção dominante, tendo um viés instrumental, 

direcionado ao desenvolvimento da sociedade capitalista. Kuenzer (1999) 

argumenta sobre essas políticas de formação de professores, principalmente em 

se tratando da flexibilização das instituições formadoras, pois segundo a autora, 

essas medidas atendem às mudanças nos processos produtivos e às 

necessidades do mercado de trabalho, como podemos observar na sua fala 

abaixo: 

 

Ao retirar da universidade a formação do professor, o governo 

nega a sua identidade como cientista e pesquisador, ao mesmo 
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tempo em que nega à educação o estatuto epistemológico de 

ciência, reduzindo-a a mera tecnologia, ou ciência aplicada, ao 

mesmo tempo em que reduz o professor a tarefeiro, chamado de 

“profissional”, talvez como um marceneiro, encanador ou 

eletricista, a quem compete realizar um conjunto de procedimentos 

preestabelecidos. (KUENZER, 1999, p. 182) 

 

Como se o governo estivesse reduzindo a função do professor a atividades 

de execução que explora muito mais o agir, do que o pensar. Não que as demais 

profissões não sejam importantes, não podemos aqui desmerecê-las, no entanto 

ser professor requer reflexão sobre a ação, estudo e dedicação para melhorar as 

questões formativas como um todo, promovendo um ensino que seja 

emancipatório e que contribua na resolução de problemas que envolvem a 

sociedade.  

Tendo como pressuposto esses pontos de vista, observamos cursos de 

licenciatura sendo ofertados de maneira aligeirada, por meio dos institutos 

superiores de educação, e através dos cursos de educação a distância. Para além 

de conclusões aparentemente simples, cursos de licenciaturas oferecidos nos IF 

significam uma formação de professores em instituições especializadas na oferta 

de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2008a, art. 2º). 

Congruentemente, Lima (2013) afirma:  

 

Os IF constituem uma organização de ensino com certas 

particularidades: possuem um histórico específico relacionado à 

educação profissional; têm uma variedade de níveis dos cursos 

ofertados; e realizam seu vínculo com o Ministério da Educação 

(MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), que traz para os IF uma missão com a 

profissionalização do país em seu aspecto técnico e tecnológico. 

(LIMA, 2013, p.85) 

 

Portanto temos os IF como instituições pautadas historicamente em 

educação profissional e tecnológica, o que nos permite questionar a respeito dos 
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movimentos políticos no sentido de resolver o problema do déficit de professores 

pela criação de cursos de licenciatura por meio dessa medida. A oferta de cursos 

de licenciatura, embora já iniciada isoladamente em 1978 para o CEFET - MG, 

CEFET - PR e CEFET - RJ (GUIMARAES, 1995), refere-se a uma tarefa recente 

para o quadro docente de tais instituições de uma forma geral, pois as demais 

unidades sempre foram voltadas para a formação profissional (especialmente no 

setor técnico-industrial e agropecuário) e, devemos considerar que as licenciaturas 

requerem domínio teórico e metodológico no campo da educação. Abaixo temos 

um panorama da quantidade de cursos de licenciatura criados antes e depois da 

Lei nº 11.892/2008: 

 

Tabela 1 – Quantidade de cursos de licenciatura criados antes e depois da Lei nº 

11.892/2008: 

Cursos Criados 

Após a Lei n º 11.892/2008 198 60 % 

Antes da Lei n º 11.892/2008 103 31 % 

Sem data 28 9 % 

Total 329 100 % 

FONTE: Adaptado de Lima (2014, p. 45) 

 

Até dezembro de 2008, já havia sido criados 103 cursos de licenciatura no 

Brasil no âmbito dos IF. No entanto, 198 cursos foram criados após a Lei n º 

11.892/2008. Observamos, que a maior parte dos cursos de licenciatura é 

composta de cursos que foram criados foram ofertados após a promulgação da 

Lei n º 11.892/2008, ou seja, em três anos - de dezembro de 2008 a janeiro de 

2012 - foram criados 198 cursos de licenciatura, o que corresponde a uma taxa de 

60 % dos cursos de licenciatura que são oferecidos pelos IF, podendo-se concluir 

que houve um empenho por parte dessas instituições na expansão dessa 

modalidade de ensino.  

Outro fator que pode ser ressaltado é que o quadro de professores dos 

CEFET era composto, e ainda é nos IFG, principalmente por bacharéis, 
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engenheiros, poucos docentes apresentavam licenciaturas. Lima (2014) defende 

que a formação de professores nos IF tinha que ser voltada para a educação 

profissional: 

 

Afinal, por se tratar de uma instituição especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica, os IF poderiam ser um local 

apropriado apara alavancar esse tipo de formação docente, ou 

seja, a formação de docentes para o ensino profissional. (LIMA, 

2014, p. 42). 

 

Entendemos o ponto de vista de Lima (2014), porém não concordamos que 

a educação do IF deveria ser direcionada apenas à educação profissional, pois os 

IF vieram para que a educação de qualidade de nível técnico e principalmente de 

nível superior chegasse aonde a universidade não consegue ir, ou seja, os IF 

promovem a interiorização do ensino de qualidade. Não teríamos condições de ter 

universidades em todos os locais que possuem IF e, dessa forma, defendemos 

que os institutos têm condições de ofertar licenciaturas, mas é importante pensar 

que a identidade dos cursos esteja definida dentro dessas instituições. A nossa 

defesa é no sentido de que possa haver uma melhor estruturação dos cursos de 

licenciatura. É salutar que cada curso tenha o perfil específico exigido, lembrando 

que a formação de professores requer abordagens sobre as práticas pedagógicas 

e conhecimentos didáticos específicos da área.  

Lima (2014) defende que os IF deveriam ofertar formação de professores 

para o ensino profissional. Porém no nosso ponto de vista, seria muito restrita 

essa ideia, e não precisaria de tanto recurso do governo para a implantação 

dessas instituições, pois seriam formados apenas professores para a educação 

técnica e tecnológica, lembrando que o déficit de professores é muito maior nas 

escolas de educação básica. 

A formação de professores pelos IF é permeada por contradições, pois 

aponta para uma formação pública e gratuita, tendo o Estado como promotor da 

oferta educacional, através da promulgação da Lei nº 11.892/2008, que embora se 

aproxime de um concepção de formação de professores, com incentivo à pesquisa 
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aplicada, por outro lado, muito se aproxima, também, da resolução de problemas 

do cotidiano direcionados à prática profissional. 

Segundo Bonfim (2003), a formação de professores nos CEFET nos anos 

2000 era pautada por uma racionalidade hegemônica de fazer mais com menos e 

rapidamente, resultando na criação das licenciaturas sem quadro docente 

específico, com exigência de rapidez na implantação, por uma pressão do 

Ministério da Educação (MEC); sem acervo bibliográfico e laboratórios específicos, 

além do descumprimento, por parte do MEC, do compromisso de apoiar técnica e 

financeiramente a implantação.  

O resultado disso foi o financiamento de vários cursos com duração e carga 

horária reduzida em relação às licenciaturas tradicionais, pouca articulação com 

as redes estaduais/municipais, com o MEC e com as universidades, reduzida 

cultura de atuação na educação superior e inexistência no campo da formação de 

professores, dificuldades na integração entre ensino, pesquisa e extensão, e, em 

vários casos, as licenciaturas se tornaram corpo estranho dentro dos próprios IF 

(LIMA, 2013). 

Por isso este aumento da oferta dos cursos de licenciaturas nos IF se 

constitui como uma política pública que precisa ser analisada e avaliada, pois ao 

se obrigar, por vias legais, uma instituição de tradição profissional e tecnológica a 

oferecer cursos de licenciatura, podem surgir problemas formativos, que de 

alguma forma, resultem o comprometimento da qualidade da formação docente. 

Congruentemente, Lima (2014, p.14) diz que “consolidar uma instituição 

especializada em educação profissional como formadora de professores apenas 

pela necessidade quantitativa de docentes torna vazia esta proposição política”. 

Tem-se uma política com a finalidade de suprir uma necessidade pontual, 

enquanto seria necessário um projeto político que permeasse essa ação, 

considerando todas as implicações da formação de professores em IF.  Ciavatta 

(2006) corrobora esta argumentação quando diz que: 

 

Para fins de nossa reflexão, importa, particularmente, a 

contradição entre essa lógica que é a lógica da produção 
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capitalista e a lógica da educação. A primeira tem base no lucro, 

na exploração do trabalho, no tempo breve em que deve se 

realizar a atividade produtiva, no corte de custos, no aumento da 

produtividade do trabalho, na competitividade, na mercantilização 

de toda produção humana. A segunda, por ter a finalidade de 

formar o ser humano, deve pautar-se pela socialização do 

conhecimento, o diálogo, a discussão, o tempo médio e longo da 

aprendizagem, a humanização, a emancipação das amarras da 

opressão, o reconhecimento das necessidades do outro, o respeito 

à sua individualidade, a participação construtiva e a cidadania. 

(CIAVATTA, 2006, p.918, grifos da autora) 

 

 Segundo a autora, esta é a questão de fundo, o desafio que está posto 

quando falamos sobre a atividade formativa dos CEFET, tanto no ensino médio 

técnico e profissional, como no ensino superior. Algumas questões se sobressaem 

nesse sentido: Qual a finalidade ou a que se destina a educação? Seria para fins 

mercantis ou para a emancipação humana? Essas são questões de difíceis 

respostas, pois para Ciavatta (2006, p. 913) cabe uma “reflexão sobre a questão 

da técnica, da ciência e da tecnologia e sua relação com o trabalho e a educação”. 

A autora alega que não é uma tarefa simples pensar em pessoas educadas para 

serem emancipadas, diante da dupla dominação em que nos movemos no Brasil: 

a da sociedade de mercado e sua nova linguagem, e a dominação historicamente 

construída em torno do conceito de cidadão. 

 O papel da educação vem se fundamentando no fortalecimento da iniciativa 

privada e na valorização do mercado como instância de ordenamento das 

relações sociais e políticas, pois segundo Frigotto (1994, p.58), “a retomada das 

discussões acerca do papel da educação na contemporaneidade vem se dando no 

contexto dos discursos e práticas privatizantes”. Assim, segundo o autor, na 

perspectiva neoconservadora presente em inúmeros discursos que fundamentam 

as políticas de Estado, particularmente na América Latina, a falência do Estado 

como organismo de gestão social resulta e é ao mesmo tempo expressão da 

obsolescência do político sobre o econômico. O mercado, enquanto esfera de 
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regulação do social, aparece como consequência natural do desenvolvimento da 

sociedade humana. 

 Avaliando o aumento da oferta dos cursos de licenciaturas nos IF, inferimos 

que o aumento por si só, não resolve o problema da falta de professores, pois se 

observa uma grande evasão nestes cursos, principalmente nos cursos de Física e 

química, como podem ser confirmados pelos dados do MEC na Tabela 2 (BRASIL, 

2007a):  

 

Tabela 2  – Porcentagem de evasão nos cursos de licenciatura em 1997. 

Curso 
Percentual de 

Evasão (%) 

Licenciatura Matemática 56 % 

Licenciatura química 75 % 

Licenciatura Física 65 % 

Licenciatura Biologia 42 % 

Licenciatura História 44 % 

Licenciatura Geografia 47 % 

Licenciatura Letras 50 % 

Licenciatura Educação Artística 52 % 

FONTE: BRASIL, 2007a, p.12. 

 

Observamos índices altos de evasão nos cursos citados, Teixeira (2008, p. 

15), faz uma reflexão sobre a evasão no curso de licenciatura em física do 

CEFET-SP, e afirma que “sintomaticamente, as áreas em que há maior evasão 

são justamente aquelas nas quais há uma maior carência de professores, 

sobretudo química e Física”, ou seja, relaciona a escassez docente aos problemas 

relacionados à evasão.  

A grande evasão de todos os cursos de licenciatura pode ser decorrente da 

falta de motivação dos alunos para a profissão docente, considerando a má 

remuneração dos professores, as condições de trabalho e o pouco 

reconhecimento social dessa classe. Moura e Silva (2007) destacam que a 

docência é uma área profissional pouco atraente, tanto pelas condições de 
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formação oferecidas pelos cursos de licenciatura em si, quanto pelas condições 

em que seu exercício se dá, além das más condições salariais, da desvalorização 

profissional, da imagem social ambígua e da baixa autoestima de muitos 

professores, problematizando que a falta de prestígio social leva à redução na 

demanda dos vestibulares para esses cursos, resultando em que os ingressantes 

em tais carreiras tenham maiores probabilidades de evasão.  

Considerando que uma das nossas preocupações é ter professores 

comprometidos com o processo de ensino aprendizagem, é necessário não 

apenas instalar novas instituições educacionais como, também, tornar a profissão 

mais motivadora e atraente, o que implica melhorar as condições de trabalho e de 

estudo nas escolas e, necessariamente, prover as escolas de bibliotecas e 

laboratórios equipados e adequadamente mantidos. Além disso, é “imperioso 

pagar melhores salários, pois as atuais condições de remuneração são 

insuficientes para atrair professores para o magistério na quantidade que o Brasil 

necessita” (HELENE, 2007, p. 21). Para diminuir os problemas de evasão, 

políticas públicas precisam ser criadas para superar esses problemas da carreira 

docente mencionados, incentivando o ingresso na carreira docente.  

As disciplinas que apresentam carência de professores são principalmente 

as ciências da natureza e matemática, e especialmente temos a licenciatura em 

química com maior evasão, como pode ser confirmado na Tabela 2. A literatura 

mostra que a maioria dos professores de química em atividade no Brasil não tem 

formação específica em licenciatura. Küster (2012) aponta que dos 53.000 

(cinquenta e três mil) professores que lecionam química na Educação básica, 

menos de 15.000 (quinze mil) têm diploma na área de licenciatura em química. 

Moura (2010) afirma que há uma carência de 235.000 (duzentos e trinta e cinco 

mil) professores para o ensino médio no Brasil, particularmente em física, química, 

matemática e biologia. 

Damasceno (2009) investigou o quantitativo de professores licenciados em 

química lecionando na rede pública estadual de ensino de Goiás em 2007. De 

acordo com seus resultados, havia 148 (cento e quarenta oito) professores com 

licenciatura em química, o que correspondia a menos de 1 % do total de 
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professores e aproximadamente 15 % dos profissionais modulados para lecionar a 

disciplina de química em todo o estado. O restante dos profissionais que atuam no 

ensino de química são desde veterinários, passando por farmacêuticos, médicos e 

biólogos, até músicos e advogados. Ainda estamos carentes de professores 

licenciados no Estado de Goiás. Essa situação não mudou muito de 2007 a 2014, 

uma vez que aconteceram apenas dois concursos para professores da rede 

estadual de ensino em Goiás nesse período. 

Para resolver o problema da escassez de professores houve um empenho 

significativo da rede federal de ensino na implantação das licenciaturas. De acordo 

com levantamento feito por Franco e Pires (2009), os atuais IF ofereciam quinze 

cursos de licenciatura em química em 2008. Em levantamento mais recente que 

realizamos na base de dados do site do MEC, pudemos observar um considerável 

aumento na quantidade de cursos de licenciatura em química oferecidos pelos IF 

até 2012. Já existia um total de 58 cursos em 2011, ou seja, de 2008 a 2011 foram 

criados 43 cursos de licenciatura em química pelos IF no Brasil, conforme dados 

de Mesquita et al. (2013) apresentados na Figura 1. 

Como pode ser confirmado na Figura 1, em Goiás também foram criados 

vários cursos de licenciatura em química, cita-se como exemplo a expansão 

destes cursos. Até 1996, contava-se apenas o curso de licenciatura em química 

oferecido pela Universidade Federal de Goiás em Goiânia e, atualmente, há a 

oferta deste curso em dezenove instituições de nível superior, dentre as quais, 

quinze são instituições públicas (universidades e IF) e quatro são na rede privada 

(MESQUITA et al., 2013). 

No caso específico de Goiás, foram criados Câmpus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) e do Instituto Federal Goiano 

(IFGoiano). As unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás é proveniente dos CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica), 

que, por sua vez, são derivadas das antigas Escolas Técnicas Federais. Já o 

Instituto Federal Goiano, tem a sua origem nas Escolas Agrotécnicas. São órgãos 

que seguem a mesma linha de trabalho (ensino médio, técnico, superior e 
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PROEJA – Educação de Jovens e Adultos), mas independentes um do outro, 

possuindo reitorias separadas.  

 

 

FONTE: Mesquita et al., 2013, p.201. 

Figura 1 – Cursos de licenciatura em química oferecidos nos IF por estado 

da federação em 2011. 

 

O número expressivo de cursos criados de licenciatura em química em 

Goiás é decorrente dos resultados do Observatório do Mundo do Trabalho. A 

expansão da Rede de Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica tem demandado a produção, coleta e interpretação de dados e de 

informações que proporcionem parâmetros seguros para a elaboração de 

estratégias de expansão, modernização e melhoria contínua da Educação 
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Profissional e Tecnológica, sobretudo no que tange à oferta de cursos. Quem 

desempenha esse trabalho é o Observatório do Mundo do Trabalho (IFG, 2014a). 

No Plano Estratégico de Atuação do Instituto Federal de Goiás no 

Desenvolvimento Regional/Local 2010-2014 (IFG, 2010), que é resultado do 

Observatório do Mundo do Trabalho primeiramente foi abordado como está o 

crescimento industrial nas cidades do Estado de Goiás e suas regiões, 

estabelecendo quais atividades têm destaque de atuação no setor industrial, 

comercial e agrícola; em seguida, foram relatados aspectos educacionais, sócio-

culturais, naturais, demográficos e econômicos. Como exemplo da falta de 

professores de química nos aspectos educacionais de algumas cidades de Goiás, 

colocamos alguns trechos (Quadro 1) abaixo retirados do relatório: 

 

Quadro 1 – Dizeres do Observatório do Mundo do Trabalho, contendo as 

necessidades educacionais de algumas cidades de Goiás. 

Uruaçu:  “Ocorre, ainda, um déficit de profissionais com licenciatura nas áreas de química, 

de física e de matemática, sendo um dos fatores responsáveis pela baixa qualidade do 

Ensino nos seus diversos níveis na região”. 

Goianésia:  “As necessidades de licenciados em física, química e matemática não estão 

sendo atendidas no município de Goianésia”. 

Luziânia: “Predomina a oferta de cursos de licenciatura (pedagogia, letras, matemática e 

inglês), de administração de empresas e de tecnologia da informação, conforme ficou 

demonstrado [...]. Não há oferta dos cursos de licenciatura em química e em física no 

município de Luziânia”. 

FONTE: IFG, 2010, p.128, 135 e 148 (respectivamente). 

 

Atualmente são oferecidos dez cursos de licenciatura em química 

distribuídos da seguinte forma: IFG com cinco cursos em diferentes cidades 

(Anápolis, Inhumas, Itumbiara, Uruaçu e Luziânia), IFGoiano com cinco cursos 

(Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí).  

É preciso ressaltar que, ao ampliar a oferta de formação docente, com a 

justificativa de cobrir a carência de professores, estabelece-se a falsa impressão 

de que há políticas públicas de expansão sendo realizadas para resolver essa 
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problemática.  Enquanto, na verdade essas políticas se limitam a criar cursos. 

Segundo Lima (2013), somando-se ao fato de que os IF se configuram como um 

locus de formação diferenciado de outras instituições de educação superior, já que 

a formação de professores é nova nestas unidades, é preciso aprofundar a 

discussão sobre os reflexos desse cenário para a formação de professores. 

Concordamos com Lima (2013), e reafirmamos a sua fala com os dizeres de 

Mesquita (2010): 

 

Dessa forma, a criação dos cursos de licenciatura nos IF atendeu 

à necessidade de ampliação de cursos de qualificação de 

professores sem, no entanto, considerar questões inerentes ao 

processo de formação docente, pois a própria instituição, 

historicamente voltada para aspectos tecnológicos, não apresenta, 

ainda, quadro de pessoal com formação específica para o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas voltadas para 

formação docente. (MESQUITA, 2010) 

 

Ao implementar cursos de licenciatura em química, os IF, que têm uma 

tradição reconhecidamente tecnológica, considerando-se que passaram de 

Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais a Centros Federais 

de Educação Tecnológica e, atualmente, os IF, apresentam uma tradição de 

ensino pautada pela visão tecnicista da educação, atuando principalmente para 

atender a demanda do mercado por técnicos bem formados em diversas áreas do 

conhecimento. No processo de criação destes cursos, o IFG não contava com 

docentes da área de Ensino de química, pois os cursos de química já ofertados 

eram cursos tecnológicos, como por exemplo, a química Industrial. Podemos falar 

em resistências internas aos novos cursos considerando-se que não havia 

docentes das áreas de formação de professores para estruturarem as novas 

licenciaturas.  Tal resistência se deu também em outras instâncias de criação de 

cursos, como no caso do PROEJA.  

De acordo com Castro (2011), no movimento de implantação do PROEJA 

no IFG, várias atividades formativas foram desenvolvidas com intuito de “refletir e 
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apontar diretrizes para a integração entre a educação de jovens e adultos e 

educação profissional” (UFG/Cefet-GO, 2008, p. 1), dentre elas podemos citar: o 

Subprojeto I: A constituição da Educação Profissional na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos: as experiências do PROEJA em Goiás; I Seminário de 

Pesquisa, intitulado Desafios da integração entre a educação de jovens e adultos 

e educação profissional; encontros intitulados Diálogos PROEJA, em 2008 e 2010; 

projeto Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens 

e Adultos, em 2007; cursos de Formação Continuada de docentes, técnico-

administrativos e gestores atendendo à Chamada Pública nº. 01/2008 181 de 31 

de março de 2008 do Ministério da Educação, em 2008 e 2009. 

Nessa Formação Continuada relativa ao PROEJA, foram poucos os 

servidores do IFG, Campus de Goiânia, que concluíram o curso. De um total de 29 

pessoas, uma professora efetiva, uma professora substituta e 7 servidores 

técnico-administrativos, dessa instituição, concluíram o referido curso (IFG/Pró-

Reitoria de Extensão, 2010). Esse curso era destinado a gestores, professores, 

servidores técnico-administrativos da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica no Estado de Goiás. Nesse curso também participaram professores 

da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, do Fórum 

Goiano de EJA do Estado de Goiás, da Universidade Católica de Goiás e da 

Universidade de Brasília, participantes da pesquisa PROEJA-Capes/Setec (Cefet-

GO/UFG, 2008).  

Castro (2011) relata que houve resistências à realização do curso de 

formação continuada e que tais resistências estavam relacionadas ao pouco 

interesse da comunidade acadêmica por este público, pois Castro (2011), houve 

resistências à realização do curso de  formação continuada de que, segundo a 

descrição, referiam-se ao pouco interesse da comunidade acadêmica por este 

público do PROEJA que, segundo os integrantes do IF, poderia haver um 

comprometimento da qualidade do ensino da instituição, afinal, os alunos do 

PROEJA são estudantes com dificuldades de aprendizagem e que não têm uma 

“base”, o que dificultaria a consolidação de um “centro de excelência”, conforme 

explicitado no trecho destacado a seguir: 
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Entretanto, apesar da pertinência e necessidade de os professores 

buscarem a formação neste novo campo educacional e 

epistemológico, o que se percebe é uma resistência dos 

professores e gestores do IFG – Campus Goiânia em relação ao 

PROEJA, retratada também na sua não participação nos cursos de 

capacitação. Afinal, como se viu, o PROEJA é uma exceção dentro 

da instituição e, como tal, não se coloca como premente uma 

formação vinculada a ele. A relação com o PROEJA revela, de um 

lado, o comportamento institucional de negação de ofertas de 

cursos que possam comprometer o reconhecido status da rede 

federal de educação profissional e tecnológica, e “baixar o nível” – 

fala recorrente dos entrevistados –, e de outro, a pretensão de 

firmá-la como instituição de formação superior, privilegiando as 

áreas técnicas, tecnológicas e das engenharias. (CASTRO, 2011, 

p.182). 

 

 Nessas falas podemos perceber que apesar da necessidade de que os 

professores buscassem aperfeiçoamento no campo da formação de jovens e 

adultos, eles simplesmente não compareceram aos cursos, traduzindo o pouco 

interesse nesse campo de formação. Sobre as causas dessa resistência, as 

entrevistas realizadas pela autora destacaram a falta de uma ação mais incisiva 

da gestão para a implantação do programa, dificuldade em trabalhar com pessoas 

mais velhas ou que têm dificuldade de aprender, falta de estrutura física e humana 

da Instituição para a abertura de mais cursos. Também foram identificados outros 

fatores como o desconhecimento em relação à Educação de Jovens e Adultos e a 

priorização por parte da comunidade em trabalhar com o ensino superior 

(CASTRO, 2011). 

No caso da implantação dos cursos de licenciatura em Química no IFG, 

podemos relacionar alguns destes fatores considerando que uma nova realidade 

foi inserida em um contexto que já tinha um habitus organizado em um modelo de 

formação técnica e tecnológica. Dessa forma, a falta de recursos humanos para   

estruturar esses cursos e o consequente pouco interesse em uma formação mais 
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voltada para a área de Ciências Humanas pode ter comprometido em alguns 

aspectos as propostas dos cursos. Nessa âmbito, Arantes (2013) salienta a ideia 

da existência de bacharelados disfarçados em cursos de formação de professores, 

como pode ser confirmado na sua fala: 

 

(...) a formação de professores nos cursos de licenciatura no IFG, 

encontra-se aquém das exigências pedagógicas na construção do 

profissional docente, pois o autor acredita existir de certa forma no 

âmbito dessa instituição um bacharelado disfarçado. Os IFs têm 

cultura voltada mais para área tecnológica, assim, partir do 

pressuposto que nos processos formativos dos professores dessa 

instituição há uma tendência à descaracterização da concepção de 

professor. (ARANTES, 2013, p.18) 

 

No que se refere à falta de recursos humanos para criação dessas novas 

licenciaturas, salientamos aqui que a área de EQ é considerada como uma área 

específica que veio suprir a necessidade de profissionais que estejam preparados 

para transpor as dificuldades de transformar o conhecimento científico em 

conhecimento escolar, de maneira crítica e consciente, sem perder de vista a 

importância das questões conceituais, dos modelos Químicos e do seu papel de 

interventor no letramento científico da sociedade. 

Para Maldaner (2008), as necessidades formativas atuais de educadores 

químicos nos cursos de graduação não podem ser atendidas em decorrência da 

falta de profissionais formados nessa área em nível de mestrado e doutorado.  

Essa formação em nível de mestrado e doutorado não garante sozinha a 

qualidade da educação química, já que o foco na pós-graduação é a pesquisa. 

Porém ela é um indicativo de que os educadores químicos estão atentos com as 

reais necessidades da formação de professores de química. Essa carência resulta 

na falta de professores formadores nos cursos de licenciatura em química que 

atendam às especificidades formativas da área como o estabelecimento de 

relações entre os saberes pedagógicos, os saberes de conteúdo e a própria ação 

docente (SHULMAN, 1986). 
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À despeito de os primeiros cursos de licenciatura em química terem sido 

criados em 1930 no Brasil, a formação docente foi sempre relegada a segundo ou 

terceiro plano. Muito tempo se passou e as necessidades formativas ainda são 

deixadas de lado. Dentre essas especificidades formativas, podem ser citados 

aspectos relacionados à epistemologia da formação docente, disciplinas de 

interface, educação inclusiva, aumento das cargas horárias dos estágios, 

necessidade de separação dos projetos pedagógicos de bacharelado e 

licenciatura, como já é determinação do MEC, formação pela pesquisa, dentre 

outros. 

Argumentamos que a licenciatura tenha dificuldades pedagógicas dentro 

dos IF, pelo fato de os IF serem historicamente voltados ao ensino profissional. 

Desta forma, com este trabalho pretendemos entender se existe alguma tensão 

entre o campo educacional e o campo tecnológico na constituição da licenciatura 

em química no âmbito dos IFG que ofertam esse curso.  Para isso, daremos 

enfoque à questão da formação de docentes pela pesquisa, por entendermos que 

os conhecimentos sobre os projetos de pesquisa em desenvolvimento no curso de 

licenciatura em química sinalizam a visão dos professores, bem como suas 

perspectivas de ação docente a partir da construção da identidade da licenciatura 

inserida no tripé ensino, pesquisa e extensão. Considerando-se que tais 

perspectivas se traduzem como um recorte que possibilita o desvelar das 

concepções sobre o campo de formação de professores dos sujeitos que 

constroem o curso de licenciatura, a compreensão desse cenário possibilita a 

identificação dos pressupostos que sustentam o processo de expansão das 

licenciaturas em química nos IFG. 

 Diante do exposto, pretendemos com este trabalho identificar e analisar de 

que forma se dá a inserção da pesquisa como elemento formativo no contexto das 

licenciaturas em química dos IFG a partir da identificação de pesquisas 

desenvolvidas pelos docentes destes cursos cadastradas no Conselho Nacional 

de Pesquisa (CNPQ) e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de 

licenciatura em química, que orientam a concretização das propostas de formação 

de professores. Por conseguinte, considerando a importância da formação 
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docente pela pesquisa, com estes dados observaremos se as necessidades 

formativas estão sendo atendidas. 

 No capítulo 1 serão discutidos aspectos relacionados à criação dos IF, mais 

especificamente em Goiás. Será abordado como se deu a criação das 

licenciaturas nessas unidades de ensino, explicitando a legislação que promoveu 

o processo de ampliação dos IF. Também poderemos acompanhar neste capítulo, 

algumas perspectivas atuais para a formação de professores de química bem 

como suas influências na educação básica através dos modelos da racionalidade 

técnica, prática e crítica que permeiam a formação inicial desses docentes. Será 

dada uma atenção especial à formação de professores de química pela pesquisa, 

já que esse é um ponto salutar dentro da nossa categoria de análise. Para a 

compreensão do método analítico utilizado na pesquisa, com os aspectos da 

sociologia de Bourdieu, apresentaremos também neste capítulo, alguns conceitos 

importantes desse autor (habitus, campos e capital) que sustentaram algumas 

discussões realizadas na investigação. Ainda nesse capítulo faremos a descrição 

das trajetórias metodológicas, expondo as questões para análise que foram 

discutidas a partir da análise documental realizada, sendo essas categorias: 1) A 

relação entre os projetos de pesquisa de professores formadores e a área de EQ; 

e 2) A concepção de pesquisa e de trabalho de conclusão de curso nos PPCs 

para a licenciatura em química.  

No capítulo 2 serão tratadas questões referentes ao desvelar dos projetos 

de pesquisa de professores formadores e a área de EQ, tanto para o Câmpus 

Anápolis, quanto para os Câmpus Inhumas, Luziânia, Itumbiara e Uruaçú além de 

discutirmos o perfil formativo dos docentes de química atuantes nos cursos. 

No capítulo 3 apresentamos a análise da concepção de pesquisa, bem 

como das orientações para os trabalhos de conclusão de cursos nos projetos 

políticos pedagógicos (PPC) nos cinco cursos de licenciatura em química 

analisados. Após a apresentação dos capítulos são explicitadas as considerações 

finais, bem como algumas perspectivas futuras que direcionarão outras atividades 

que poderão ser exploradas para dar continuidade a este projeto de pesquisa, 
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traçando caminhos para contribuir com a formação docente de licenciandos em 

química dos Institutos Federais de Goiás. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAIS PARA PESQUISA 

 

1.1 HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

  

A justificativa do Estado Brasileiro, em 23 de setembro de 1909, por meio 

do Decreto nº 7.566, assinado pelo presidente Nilo Peçanha para a criação de um 

conjunto de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, mencionava a necessidade de 

prover os “desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 

intelectual”, isto é, prover as classes proletárias de meios que garantissem a sua 

sobrevivência, assim como levá-las a “adquirir hábitos de trabalho profícuo” que as 

afastassem “da ociosidade, escola do vício e do crime” (BRASIL, 1909, p.1). Aí 

estava o embrião da atual Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica instituída na Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2008a). 

A seguir fizemos um quadro (Quadro 2) levantando os principais 

acontecimentos que marcaram a história de criação dos IF. Seguindo a ordem 

cronológica no Quadro 2, observamos que as tendências das mudanças na 

economia e educação ao longo dos anos, mudaram as denominações das Escolas 

de Aprendizes Artífices, que foram transformadas em Escolas Industriais e 

Técnicas em 1942 e, na década de 1990, passaram a se chamar CEFET, 

oferecendo formação profissional em nível equivalente ao secundário. A partir de 

então, inicia-se, formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à 

estrutura do ensino médio do país como um todo, uma vez que os alunos 

formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar no ensino superior 

em área equivalente à da sua formação.  
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Quadro 2 – Principais acontecimentos que marcaram a história dos IF. 

 

1909 
Criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma Escola em cada 

Estado do país, por Nilo Peçanha, por meio do Decreto n º 7.566. 

1930 

Antes subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e 

Comércio, passam a supervisão para o recém criado Ministério da 

Educação e Saúde Pública. 

1937 
As Escolas de Aprendizes Artífices são transformadas nos Liceus 

Industriais. 

1942 Os Liceus Industriais passam a se chamar Escolas Industriais e Técnicas. 

1959 
As Escolas Industriais e Técnicas passam a se chamar Escolas Técnicas 

Federais, configuradas como autarquias3. 

1959 
Neste mesmo período, constituem-se as Escolas Agrotécnicas Federais, 

vinculadas ao Ministério da Agricultura. 

1978 

Três escolas técnicas federais (Rio de Janeiro, Minhas Gerais e Paraná) 

são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, 

equiparando-se, no âmbito da educação superior, aos centros 

universitários, por meio do Decreto de 1970 (Lei n. 6545 de 30/01/1978). 

1994 
Várias escolas técnicas e agrotécnicas tornam-se CEFET, formando a 

base do sistema nacional de educação tecnológica, instituído em 1994.  

1998 

O governo federal proíbe a construção de novas escolas federais, 

incentivando a oferta nestas instituições, de cursos superiores voltados à 

engenharia e tecnologias cada vez mais fragmentados. 

2004 

Reorientação das políticas federais para a educação profissional e 

tecnológica, com a possibilidade da oferta de cursos técnicos integrados 

com o ensino médio. 

2005 
Se transformou CEFET-PR em Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná-UTFPR por meio da Lei (11.184, 7 de outubro de 2005). 

2005 

A rede federal contava com 144 unidades distribuídas entre centros de 

educação tecnológica e suas unidades de ensino descentralizadas, uma 

Universidade Tecnológica e seus campi, escolas agrotécnicas vinculadas a 

universidade federais. O processo de expansão previa alcançar 366 
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unidade em 2010, desse modo, houve a necessidade de se discutir a 

forma de organização dessas instituições, bem como de explicitar seu 

papel no desenvolvimento social do país. 

2008 

Como resultado desses debates, criou-se a Lei 11.892 publicada em 

29/12/2008, com a criação dos IF de Educação, Ciência e Tecnologia, e 

transformação dos CEFET em IF. 

Fonte: adaptado de SILVA (2009, p.7) e GUIMARAES (1995, p. 61 e 82). 

 

Segundo as argumentações apresentadas pelos técnicos da SEMTEC/MEC  

(Secretária de Educação Média e Tecnológica/ Ministério da Educação), o Projeto 

CEFET ancora-se nas experiências similares levadas a cabo por diferentes países 

com a possibilidade de integração dos diferentes níveis de ensino, da educação 

básica à pós-graduação. Eles afirmam que esses Centros, ao maximizarem a 

utilização das instalações, garantem a otimização dos recursos técnicos, materiais 

financeiros e humanos, possibilitando a transformação dessas instituições em 

verdadeiros centros de excelência. Segundo Guimarães (1995), temos ainda que: 

 

A criação desses Centros voltados para a formação tecnológica, 

inspirados nos princípios que nortearam a reforma universitária de 

68, busca assegurar tanto a diversificação do ensino superior, pela 

oferta de cursos de caráter eminentemente técnico e de curta 

duração, como a expansão da oferta de vagas no ensino superior. 

Em ambos os casos, deve articular-se às necessidades do 

mercado de trabalho e garantir ou oportunizar o acesso das 

camadas populares tanto aos cursos superiores como ao mercado 

de trabalho. (GUIMARÃES, 1995, p. 96) 

 

Instalou-se, pois, uma tendência de estruturação da educação técnica e 

tecnológica que foi acentuada, com o Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997) o que 

separou a educação técnica do ensino médio, com a extinção dos 

_______________________________________________________________________________ 

3 Autarquia: significa poder absoluto. É o tipo de governo em que uma pessoa ou um grupo de 

pessoas concentram o poder sobre uma nação. 
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cursos técnicos integrados, a priorização dos cursos superiores de tecnologia, a 

“cefetização” das Escolas Técnicas e Escolas Agrotécnicas Federais (EAF) e a 

criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) (CUNHA, 2005; 

LIMA FILHO, 2006). 

Em 2008, após diversos debates de estruturação e expansão dessa rede 

federal de ensino, surgiram os IF de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) que 

trouxeram significativas mudanças para a rede federal de educação profissional e 

tecnológica. A partir da promulgação da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 

(BRASIL, 2008a), configura-se um novo cenário, que se caracteriza de modo 

geral, por uma grande ampliação da rede federal, surgindo também à 

obrigatoriedade de destinar vagas para a formação de professores. 

 

Essas instituições têm suas bases em um conceito de educação 

profissional e tecnológica sem similar em nenhum outro país. São 

38 institutos, com 400 campi espalhados por todo o território 

brasileiro, além de várias unidades avançadas, atuando em cursos 

técnicos (50 % das vagas), em sua maioria na forma integrada 

com o ensino médio, licenciaturas (20 % das vagas) e graduações 

tecnológicas podendo ainda disponibilizar especializações, 

mestrados profissionais e doutorados voltados principalmente para 

a pesquisa aplicada de inovação tecnológica. (PACHECO, 2011, p. 

13) 

 

Um dos argumentos usados para a criação dos IF foi à necessidade de 

destinar determinados percentuais de vagas para distintas modalidades de ensino. 

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos devem destinar, no mínimo, 50 % 

das vagas para educação profissional técnica de nível médio nas formas 

(integrada (Proeja e técnico integrado)) e, no mínimo, 20 % das vagas para 

“cursos de licenciatura, bem como para programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas à formação de professores para a Educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional” 
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(BRASIL, 2008a). Os demais 30 % devem ser destinados a Cursos Superiores de 

Tecnologia, Bacharelados e Engenharias. 

Os IF surgem como autarquias de regime especial de base educacional 

humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no modelo 

pedagógico elementos singulares para sua definição identitária. Pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica em 

diferentes níveis e modalidades de ensino, é, porém, “ao eleger como princípio de 

sua prática educacional a prevalência do bem social sobre os demais interesses 

que essas instituições consolidam seu papel junto à sociedade” (PACHECO, 2011, 

p.17-18). 

 

 

1.1.1 Histórico de criação do Instituto Federal de Goiás 

 

Como mencionado anteriormente, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás, autarquia federal de regime especial vinculada ao 

Ministério da Educação, foi criado por meio da Lei nº 11.892, em 29 de dezembro 

de 2008, atendendo a uma proposta do governo federal, que desde 2003 editava 

novas medidas para a educação profissional e tecnológica. 

É uma instituição equiparada às universidades federais, que articula 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi (cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes ao ensino médio, 

superiores de bacharelados, licenciaturas, engenharias e de pós-graduação), 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica. 

Já em Goiás, o histórico de criação dos IF, pode ser retratado pelo Quadro 

3 a seguir, onde se enumeram em ordem cronológica, os principais 

acontecimentos ocorridos ao longo da implantação dessa rede federal de ensino 

no Estado. 

A Escola de Aprendizes Artífices de Goiás criada em 1909, na época, tinha 

como objetivo capacitar os alunos em cursos e oficinas de forjas e serralheria, 

sapataria, alfaiataria, marcenaria e empalhação, selaria e correaria. 
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Quadro 3 – Principais acontecimentos que marcaram a história dos IFG. 

 

1909 

Criação da primeira Escola de Aprendizes Artífices, por meio do Decreto 7.566 

de Nilo Peçanha, na antiga capital de Goiás, Vila Boa, atualmente Cidade de 

Goiás. 

1942 

Com a construção de Goiânia, a Escola foi transferida para a nova capital, se 

transformando em palco do primeiro batismo cultural da Cidade. A Instituição 

recebeu então o nome de Escola Técnica de Goiânia, com a criação de cursos 

técnicos na área industrial, integrados ao ensino médio. 

1959 

Com a Lei n.º 3.552, a instituição alcançou a condição de autarquia federal, 

adquirindo autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar, recebendo a denominação de Escola Técnica 

Federal de Goiás, em agosto de 1965. 

1988 

A Escola Técnica Federal de Goiás amplia sua presença no Estado com a 

criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Jataí, hoje denominada 

Câmpus Jataí. 

1999 

Escola Técnica Federal de Goiás foi transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO), criando os cursos superiores 

de tecnologia e separando o ensino técnico do ensino médio.  

2006 Criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Inhumas. 

2008 
Transformação dos CEFET em IF de Ciência, Educação e Tecnologia, e 

criação das unidades de Itumbiara e Uruaçú. 

2010 Criação das unidades de Anápolis, Formosa e Luziânia. 

2012 Criação das unidades de Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás. 

2014 Criação da unidade Goiânia Oeste, a segunda unidade do IFG em Goiânia. 

FONTE: adaptado de http://www.ifg.edu.br/index.php/historico 

 

Em 22 de março de 1999, a Escola Técnica Federal de Goiás foi 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-

GO), uma instituição de ensino superior pública e gratuita, especializada na oferta 

de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com 
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prioridade na área tecnológica. A partir daí a instituição recebeu autorização para 

ofertar cursos superiores de tecnologia. 

Em 2006, por meio do Programa de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foi criada a Unidade de Ensino 

Descentralizada de Inhumas, hoje Câmpus Inhumas. A continuidade desse projeto 

resultou na implantação de mais cinco Câmpus, dois no segundo semestre de 

2008 (Itumbiara e Uruaçu) e três no primeiro semestre de 2010 (Anápolis, 

Formosa e Luziânia). Logo no início, a população das cidades foi contemplada 

com cursos técnicos e superiores na área tecnológica, o que levou 

desenvolvimento e mais qualificação aos profissionais da região. 

Na segunda fase de expansão, iniciada em 2007, sob o tema: Uma escola 

técnica em cada cidade polo do país, foram implantadas mais cento e cinquenta 

novas unidades de ensino, totalizando a criação de 180 (cento e oitenta) mil vagas 

ofertadas na educação profissional e tecnológica e chegando hoje a 354 

(trezentos cinquenta quatro) unidades instaladas em todo Brasil.  

Para consolidar ainda mais o processo de evolução da educação 

tecnológica no país e atingir condições estruturais necessárias ao 

desenvolvimento educacional e socioeconômico, os Centros Federais de 

Educação Tecnológica foram elevados à categoria de IF de Educação, Ciência e 

Tecnologia, no final de 2008. 

Em 2012, o IFG implantou mais dois Câmpus, em Aparecida de Goiânia e 

Cidade de Goiás, e em 2014, o Câmpus Goiânia Oeste. Em 2015, temos um total 

de 14 Câmpus do Instituto Federal de Goiás em funcionamento, são eles: 

Anápolis, Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, 

Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, 

Uruaçu e Valparaíso. 

Segundo a página oficial do IFG (http://www.ifg.edu.br/index.php/historico), 

os IF prestam serviço à nação ao qualificar profissionais para os diversos setores 

da economia brasileira, realizam pesquisas e desenvolvem novos processos, 

produtos e serviços em colaboração com o setor produtivo, e vai continuar 

mantendo a tradição da Escola Técnica Federal de Goiás e do CEFET Goiás de 
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oferecer educação pública, gratuita e de qualidade para os jovens e os 

trabalhadores do Estado. 

 

 

1.2 CRIAÇÃO DA LICENCIATURA NOS INSTITUTOS FEDERAIS  DE GOIÁS 

 

No tocante à formação de professores para a Educação básica (com 

destaque para a área de ciências da natureza e matemática), a criação de cursos 

de licenciatura pelo governo federal é crucial, tendo em vista a carência de 

professores.  O relatório recente do Conselho Nacional de Educação – CNE, que 

estimou essa demanda em 272.327 (duzentos setenta e dois mil e trezentos vinte 

sete) professores (BRASIL, 2007a) apenas no campo das ciências da natureza, 

reforça essa tese. Ressalta-se ainda que esse total se apresenta em perspectiva 

crescente face à expansão expressiva da Educação básica, profissional e 

tecnológica.  

Segundo o Censo de 2013 (BRASIL, 2013a), nos 190.706 (cento noventa 

mil e setecentos seis) estabelecimentos de educação básica do país, estão 

matriculados 50.042.448 alunos, sendo 41.432.416 (82,8 %) em escolas públicas 

e 8.610.032 (17,2 %) em escolas da rede privada. As redes municipais são 

responsáveis por quase metade das matrículas (46,4 %), o equivalente a 

23.215.052 alunos, seguida pela rede estadual, que atende a 35,8 % do total, 

17.926.568 alunos. A rede federal, com 290.796 matrículas, participa com 0,6 % 

do total. A Quadro 4 a seguir, ilustra melhor esta realidade do ano de 2013: 
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Quadro 4  – Número de matrículas da educação básica por Modalidade e Etapa de Ensino, segundo a Dependência 

Administrativa – Brasil – 2013. 

 

Matrículas de educação básica por Modalidade e Etap a de Ensino 
 

Dependên

cia 

Administrat

iva 

Total Geral 

 

Ensino Regular 

 

Ed. de Jovens e Adultos Educação Especial 

 

Educação Infantil 

 

 

Ensino Fundamental 

 Ensino 

Médio 

Educação 

Profissional 

(Concomitante 

e 

Subsequente) 

Fundamental Médio 

Classes 

Especiais e 

Escolas 

Exclusivas 

Classes 

Comuns 

(alunos 

incluídos) Creche 
Pré-

Escola 
Total 

Anos 

Iniciais 
Anos Finais 

Total 50.042.448 2.730.119 4.860.481 29.069.281 15.764.926 13.304.355 8.312.815 1.102.661 2.447.792 1.324.878 194.421 648.921 

Federal 290.796 1.254 1.370 24.017 7.134 16.883 138.194 110.670 905 13.606 780 1.361 

Estadual 17.926.568 4.909 50.111 8.516.086 2.416.229 6.099.857 7.046.593 307.491 812.539 1.168.925 19.554 213.726 

Municipal 23.215.052 1.724.714 3.591.750 16.154.337 10.764.674 5.389.663 62.629 19.392 1.587.609 40.328 34.293 394.752 

Privada 8.610.032 999.242 1.217.250 4.374.841 2.576.889 1.797.952 1.065.039 665.108 46.739 102.019 139.794 39.082 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2013a, p. 14). 

Notas: 1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento educacional especializado (AEE). 

2) Ensino Médio: inclui matrículas no ensino médio integrado à educação profissional e no ensino médio normal/magistério. 

3) Educação especial: inclui matrículas de escolas exclusivamente especializadas e/ou classes especiais do ensino regular e/ou educação de 

jovens e adultos. 

4) Educação de jovens e adultos: inclui matrículas de EJA presencial, semipresencial, EJA presencial de nível fundamental Projovem (Urbano) e 

EJA integrado à educação profissional de nível fundamental e médio. 
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O número de matrículas no ensino médio manteve-se praticamente estável 

no período de 2007 a 2013, apresentando queda de 0,8 % (64.037 matrículas) no 

último ano (Tabela 3). A estabilidade de matrículas no período contrasta com o 

crescimento de 9,4 % no número de concluintes do ensino fundamental entre 2007 

e 2013 (Figura 2). Embora a relação entre o número de concluintes do 

fundamental e o total de matrículas no ensino médio não seja direta, já que a 

melhoria do fluxo no ensino médio implicaria na redução do estoque de matrículas 

desta etapa, o dado pode indicar que o ensino médio não está captando de forma 

eficaz os concluintes do fundamental.  

Observando o tamanho da corte populacional adequada ao ensino médio 

(Tabela 3), percebe-se que pode haver espaço para expansão dessa etapa de 

ensino. Isso, entretanto, só será alcançado com a melhoria do fluxo escolar no 

ensino fundamental, etapa que gera demanda para o ensino médio, e com a 

implementação de políticas que estimulem o jovem concluinte do ensino 

fundamental a progredir em seus estudos.  

 

Tabela 3  – Ensino Regular – Números de matrículas no Ensino Médio e 

Polução residente de 15 a 17 anos de idade – Brasil – 2007- 2013. 

 

Ano 

 

Ensino Médio 

População por idade – 15 

a 17 anos 

2007 8.369.369 10.262.468 

2008 8.366.100 10.289.624 

2009 8.337.160 10.399.385 

2010 8.357.675 10.357.874 

2011 8.400.689 10.580.060 

2012 8.376.872 10.444.705 

2013 8.312.815 ... 

∆%2012/2013 -0,8 ... 

FONTE: Adaptado de Brasil (2013a, p. 19). IBGE/Pnads 2007 a 2012 e Censo 
Demográfico 2010 (Dados do Universo). 
NOTAS: 1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento 
educacional especializado (AEE). 

2) Ensino médio: inclui matrículas no ensino médio integrado à educação 
profissional e no ensino médio normal/magistério.  
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Segundo o Censo de 2013 (BRASIL, 2013a), estratégias como a ampliação 

da educação profissional integrada ao ensino médio – com a apropriada 

flexibilização e diversificação curricular, considerando as aptidões e expectativas 

de formação profissional e educacional dos estudantes e em sincronia com os 

arranjos produtivos locais – podem tornar o ensino médio mais atrativo, permitindo 

que o aluno vislumbre nessa etapa não apenas o caminho para a educação 

superior, mas também uma possibilidade concreta de qualificação para o trabalho. 

Essa educação profissional integrada ao ensino médio se refere àqueles cursos 

em que os alunos realizam o ensino médio concomitante ao ensino técnico, e no 

final do obtém título de técnico em determinada área.  

 

 
FONTE: Adaptado de Brasil (2013a, p. 22). 

 Figura 2  – Ensino Regular – Evolução do número de concluintes por etapa 

de ensino – Brasil – 2007-2012. 

 

Considerando-se o número de alunos matriculados na Educação básica, a 

demanda por docentes para atuarem nesse nível de ensino também é elevada.  

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), o Brasil corre sério risco de ficar sem professores de Ensino Médio na 
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rede pública, na próxima década. E o alerta da CNTE tem suas razões: basta que 

se analise a relação entre o número de ingressantes na profissão versus a perda 

de profissionais por aposentadoria ou baixa remuneração salarial. O estudo toma 

por base uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), com 4.656 professores de dez estados 

brasileiros no início de 2005. A sondagem está retratada no Documento da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Médio e 

Profissionalizante (CAPEMP), instituída pelo MEC, para, entre outras coisas, 

apontar soluções emergenciais para o enfrentamento da escassez de professores 

no Ensino Médio. Ela revela que, em um universo de 2,5 milhões de educadores, 

cerca de 60 % estão mais próximos da aposentadoria que do início de carreira 

(BRASIL, 2007a). 

Apenas em língua portuguesa, biologia e educação física há mais de 50 % 

dos docentes em atuação que têm licenciatura na área disciplinar ministrada. A 

situação mais preocupante é na área de física, em que esse percentual fica 

apenas em 9 %. A disciplina de química não está muito atrás, com 13 %. Os 

percentuais, em várias disciplinas, são mostrados na Tabela 4: 

 

Tabela 4  – Percentual de docentes com formação específica por disciplina. 

Disciplina 
Docentes com 

Formação Específica 

Língua Portuguesa 56 % 

Matemática 27 % 

Biologia 57 % 

Física 9 % 

Química 13 % 

Língua Estrangeira 29 % 

Educação Física 50 % 

Educação Artística 20 % 

História 31 % 

Geografia  26 % 

FONTE: Brasil, 2007a, p.17. 
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De forma resumida, observa-se que o número de jovens interessados em 

ingressar na carreira do magistério é cada vez menor em decorrência dos baixos 

salários, das condições inadequadas de ensino, da violência nas escolas e da 

ausência de uma perspectiva motivadora de formação continuada associada a um 

plano de carreira atraente (BRASIL, 2007a). 

Assim, a falta de professores no país foi um forte argumento usado na 

criação dos cursos de licenciatura nos IF. Segundo dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas INEP (BRASIL, 2007a), há a necessidade de 235 (duzentos 

trinta e cinco) mil professores para o ensino médio no país, particularmente nas 

disciplinas de física, química, matemática e biologia. Há necessidade de 

aproximadamente 55 (cinquenta cinco) mil professores de química, no entanto, 

durante os anos de 1990 e 2001 apenas 13.559 (treze mil e quinhentos cinquenta 

nove) licenciados nessa área saíram das Universidades. 

A natureza dos IF remete à oferta de licenciaturas voltadas para a área das 

ciências da natureza, sem que isso signifique um engessamento. O fundamental é 

assegurar que as instituições atendam às demandas sociais locais, com ênfase na 

garantia da qualidade do ensino que seja necessário à região.  Portanto, os IF 

assumem o compromisso, quando na plenitude de seu funcionamento, de garantir 

20 % de suas matrículas em cursos de licenciaturas, que em grande parte 

poderão se destinar a própria educação profissional e tecnológica. 

Em função da carência de professores para a educação básica, como 

também de docentes com formação específica para atuar no ensino técnico, estas 

demandas foram incluídas na configuração atual das políticas de formação de 

docentes propostas para a rede federal no projeto dos IF. Este papel atribuído aos 

institutos é reflexo de amplas discussões desencadeadas ao longo da última 

década, como parte integrante das políticas propostas para a educação 

profissional. No entanto, avaliar as circunstâncias em que se dará a efetivação das 

novas concepções e diretrizes nessa área, é uma tarefa que certamente ainda 

está por fazer, devendo ser objeto de pesquisas e estudos (FLACH, 2012). 

Um documento apresentado pelo MEC (Contribuições para o processo de 

construção dos cursos de licenciatura dos Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia) (BRASIL, 2008c, p.1-16) contém as contribuições para o 

processo de construção dos cursos de licenciatura dos IF, e traz algumas 

orientações e os objetivos dessa implantação, dentre eles: 

 

(...) contemplar simultaneamente as demandas sociais, 

econômicas e culturais diversificadas e a formar um professor 

destinado a atuar na Educação Básica e/ou Profissional, 

garantindo a construção de sólidas bases profissionais para 

uma formação docente sintonizada com a flexibilidade exigida 

pela sociedade atual, numa perspectiva integradora, dialógica 

e emancipatória, comprometida com a inclusão social. 

(BRASIL, 2008c, p. 3) 

 

No entanto, quase 100 anos de tradição tecnológica e desenvolvimento de 

ações voltadas para o cenário técnico e científico podem comprometer a 

concretização de propostas pedagógicas que objetivem a formação de 

professores em um contexto de ciências humanas.  De acordo com Pacheco 

(2011, p.15), “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, 

articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é 

um dos objetivos basilares dos institutos”. 

É necessário uma organicidade na atuação da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) no que se refere a sua atuação no domínio da 

formação de professores, de maneira que é estratégico buscar conexões entre a 

formação de professores para a educação básica e a formação de professores 

para a educação profissional (MACHADO, 2008). 

A proposta dos IF traz uma visão motivadora quando integra ensino médio 

ao técnico, cursos subsequentes (pós-médio), graduações e pós-graduações no 

mesmo espaço físico, permitindo explorar as mesmas ferramentas e recursos 

incentivando o tripé ensino, pesquisa e extensão. Assim, como assevera o MEC: 

 

A quebra dos limites dos campos de saber, na perspectiva da 

transversalidade possível de construção de saberes, por terem a 
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possibilidade de no mesmo espaço institucional, construir vínculos 

em diferentes níveis e modalidades de ensino; em diferentes níveis 

da formação profissional, assim como buscar metodologias que 

melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 

2008c, p. 4)  

 

Considerando que vinculada à criação dos IF, veio a exigência do governo, 

de que 20 % das vagas de ensino oferecidas fossem destinadas à licenciatura, 

como forma de amenizar o déficit de professores no país (Lei 11.892/2008). Houve 

paralelo à criação dessas quinze unidades no Estado de Goiás (conforme Figura 

3), a criação de 19 cursos de licenciaturas, distribuídos da seguinte forma: 

Anápolis (licenciatura em sociologia e química), Aparecida de Goiânia (licenciatura 

em dança e pedagogia bilíngue), Cidade de Goiás (licenciatura em artes visuais), 

Formosa (licenciatura em ciências biológicas e ciências sociais), Goiânia 

(licenciatura em física, história, letras, matemática e música), Goiânia Oeste 

(licenciatura em pedagogia), Inhumas (licenciatura em química), Itumbiara 

(licenciatura em química), Jataí (licenciatura em física), Luziânia (licenciatura em 

química), Uruaçu (licenciatura em química), e Valparaíso (licenciatura em 

matemática). Como mencionado cinco destes Câmpus ofertam curso de 

licenciatura em química, são eles: Câmpus Uruaçu, Câmpus Inhumas, Câmpus 

Anápolis, Câmpus Luziânia e Câmpus Itumbiara (Figura 3): 
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Figura 3  – Mapa de Goiás ilustrando a localização dos Câmpus dos IF. 

 

Dessa forma, assume especial relevância a análise dos aspectos que 

permeiam o processo de implantação e funcionamento dos cursos de formação de 

professores, visto que este é um dos objetivos primordiais desta investigação 

considerando-se o viés da inserção da pesquisa dos professores formadores em 

cursos de licenciatura em química, que envolve a própria concepção dos IF. É 

importante continuar ampliando os mecanismos de supervisão e controle que 

assegurem maior qualidade na oferta dos cursos e programas ofertados pelos IF. 

Dentre esses aspectos, as questões relacionadas à inserção da pesquisa como 

elemento formativo nas licenciaturas em química em investigação, apresentam-se 

como foco da nossa análise por entendermos que, sendo este um dos tripés da 

estruturação da formação superior no Brasil, a visão da pesquisa no contexto 

formativo docente permite conhecer a identidade pretendida para um curso de 

formação de professores.  
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1.3 PERSPECTIVAS ATUAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSO RES DE 

QUÍMICA: INFLUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Apresentamos neste trecho alguns aspectos formativos atuais relacionados 

ao docente de química, para poder mostrar o panorama ou cenário atual, 

considerando também algumas questões da educação básica, são eles: 

contextualização; racionalidade técnica, prática e crítica; e formação pela 

pesquisa. O contexto da formação básica influencia muito a formação de 

professores, pois é o elemento que direciona a formação inicial de professores.  

Formar um professor de química não é uma tarefa simples. Ao mesmo 

tempo em que este profissional deve ter um olhar sobre os acontecimentos 

corriqueiros do cotidiano, ele deve ter também um olhar crítico sobre as questões 

cruciais que circundam o mundo globalizado, como o uso indiscriminado de 

inseticidas, efeito estufa, poluição ambiental, uso de recursos não renováveis, 

aquecimento global, relações sociais e econômicas que envolvem os 

conhecimentos científicos, as visões sobre a química, que são divulgadas na 

mídia, dentre outras. 

De um lado temos as indústrias produzindo materiais cada vez mais 

resistentes, com tempo de vida útil de milhares de ano, como os plásticos, por 

exemplo. Por outro lado, temos a natureza sofrendo com a devastação, sofrendo 

uma verdadeira desordem pelo exagero do homem, seja para facilitar a sua 

própria vida, seja para ter lucros imensuráveis. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 1999) os professores 

de química precisam abordar as implicações econômicas, sociais e políticas dos 

sistemas produtivos agrícolas e industriais na formação dos estudantes: 

 

Esses conhecimentos exigem, entre outras, competências e 

habilidades de reconhecer o papel da química no sistema 

produtivo, reconhecer as relações entre desenvolvimento científico 

e tecnológico e aspectos sociopolítico-econômicos, como nas 

relações entre produção de fertilizantes, produtividade agrícola e 

poluição ambiental, e de reconhecer limites éticos e morais 
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envolvidos no desenvolvimento da química e da tecnologia, 

apontando a importância do emprego de processos industriais 

ambientalmente limpos, controle e monitoramento da poluição, 

divulgação pública de índices de qualidade ambiental. (BRASIL, 

1999, p. 35) 

 

 Temos, nesse contexto, a premência de um docente para a educação 

básica que tenha uma formação pautada por alguns aspectos específicos da 

química (conceitos de química geral, analítica, inorgânica, físico-química, 

orgânica, dentre outros), e concatenado com as questões ambientais, 

tecnológicas, industriais, e às relações sociais, econômicas e políticas que vigem 

no país, e no modo de produção capitalista. 

Observando alguns documentos, como os PCNEM, vemos que a maioria 

deles foi elaborada a partir de um discurso híbrido e mercantilista da educação, ou 

seja, o professor deve preparar o aluno para a vida, mas entende-se para a vida 

do mercado de trabalho. Apesar de serem os documentos bastante utilizados, é 

necessário analisarmos a perspectiva de atuação do professor de química a partir 

dos documentos, mas reconhecemos que estes documentos são de certa forma, 

“maquiados”, pois o que se deseja na verdade, é atingir objetivos políticos.  Como 

por exemplo, elevados números de alfabetizados, de alunos de nível médio, e 

superior, preocupando-se com a quantidade, em detrimento da qualidade que 

esses cursos são ofertados. Os dizeres de Lima (2014, p. 70) reforçam essa ideia: 

"as políticas públicas brasileiras garantem o aumento da oferta, mas sobre a 

qualidade dessa formação, parece ser algo posto, que não precisa ser construído”. 

Um exemplo de tendência educacional explorada nestes documentos, é a 

abordagem de contextualização. No PCNEM, o conhecimento químico 

contextualizado acontece quando o aluno é capaz de fazer conexão entre os 

conteúdos abordados na escola os fatos da sua vida. A abordagem 

contextualizada permite ampliar a rede de significação dos conceitos que o 

estruturam, isto é, integrar significados provenientes de outros aspectos ou 

dimensões do assunto ou tema tratado caracterizando assim uma abordagem 

mais ampla.  
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A contextualização pode ser inserida na abordagem pedagógica em 

diferentes aspectos, a saber: social, ambiental, econômico, cotidiano, histórico, 

ético etc. Sua relevância no EQ está ligada ao seu potencial de produção de 

sentido e ao estudo dos conteúdos científicos pelos alunos, pois a abordagem 

contextualizada evita reducionismos e permite uma melhor compreensão da 

complexidade dos objetos de estudo. 

 

A contextualização se apresenta como um modo de ensinar 

conceitos das ciências ligados à vivência dos alunos, seja ela 

pensada como recurso pedagógico ou como princípio norteador do 

processo de ensino. (SILVA, 2007b, p. 11) 

 

Segundo Lopes (2002), ao analisar os PCNEM, e a submissão ao mundo 

produtivo, no conceito de contextualização expresso nesses documentos, 

prevaleceu a restrição do processo educativo à formação para o trabalho e para a 

inserção social, desconsiderando sua relação com o processo mais amplo de 

formação cultural, capaz de conceber o mundo como possível de ser transformado 

em direção a relações sociais menos excludentes. A referida autora, ao discutir os 

documentos orientadores da educação nacional, propõe que: 

 

Sejam questionadas as diferentes formas de controle e de 

hierarquia engendradas por discursos híbridos. Defendo que isso 

pode ser realizado por intermédio da análise das finalidades 

educacionais de tais discursos. Sobretudo por ser uma proposta 

curricular que limita as possibilidades de superarmos o 

pensamento hegemônico definidor do conhecimento como 

mercadoria sem vínculos com as pessoas. Um conhecimento é 

considerado importante apenas quando é capaz de produzir 

vantagens e benefícios econômicos. (LOPES, 2002, p. 396) 

 

Como se pode observar, os documentos propõem aspectos pedagógicos 

que influenciam nas perspectivas da formação de professores. No entanto, como 

se refere Lopes (2002), tais discursos coadunam-se com questões de formação 
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para o mercado de trabalho. Nesse sentido, os cursos de licenciatura que, de 

algum modo, necessitam atrelar seus currículos ao ensino básico, precisam estar 

atentos a tais aspectos que, embora sinalizados nos documentos, podem 

comprometer as relações entre a construção do conhecimento e a criticidade dos 

sujeitos.  

A partir dessa visão de necessidade formativa para que o sujeito esteja 

inserido no mundo globalizado, as políticas de governo sustentaram suas metas 

para a construção de um projeto educacional que atendesse às exigências dos 

órgãos internacionais financiadores da reforma da educação brasileira. Nesse 

contexto, a formação de professores apresentou-se como assunto que previa 

soluções em âmbito restrito sem se considerar que tal formação poderia privilegiar 

um conhecimento amplo não apenas de conteúdo, mas também politizado e 

crítico. Mello (2000) explicita bem esse modo de pensar a formação de 

professores: 

 

A mudança nos cursos de formação inicial de professores terá de 

corresponder, em extensão e profundidade,  aos princípios que 

orientam a reforma da educação básica, mantendo com esta 

sintonia fina. Não se trata de criar modismos, mas de buscar 

modalidades de organização pedagógica e espaços institucionais 

que favoreçam a constituição, nos futuros professores, das 

competências docentes que serão requeridas para ensinar e fazer 

com que os alunos aprendam de acordo com os objetivos e 

diretrizes pedagógicas traçados para a educação básica. 

(MELLO, 2000, p. 101, grifos nossos) 

 

         Pode ser identificada na concepção sobre a formação de professores 

apresentada por Mello (2000), que o currículo da formação inicial do professor tem 

que estar atrelado ao currículo da educação básica, como disse a autora em 

“extensão e profundidade”. É importante que a formação de professores considere 

os princípios norteadores da educação básica, dentre eles: currículo por 

competências e formação para o mercado de trabalho, porém entendemos que 
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isso limita o professor, pois se afunilar demais, teremos um professor muito 

restrito, incapaz de explorar a criticidade dos sujeitos. 

           Lembramos que o discurso presente nos documentos orientadores da 

educação básica refere-se à inserção do estudante no mundo do trabalho por 

meio de uma “formação para a vida”, porém associa discursos preeminentemente 

eficientes nos quais a vida assume dimensão especialmente produtiva do ponto de 

vista econômico, em detrimento de sua dimensão cultural mais ampla (LOPES, 

2002). 

          A questão da contextualização é um dos aspectos formativos elencados 

para ação pedagógica na educação básica, mas há outros tais como: 

interdisciplinaridade, uso das tecnologias, e a formação pela pesquisa. No entanto, 

dentre tantas necessidades formativas, há um problema relacionado à falta de 

professores formadores para atuarem na formação inicial desses futuros docentes. 

Maldaner (2008) discute esse ponto de vista:  

 

Onde se encontram os educadores Químicos em número e com 

preparo suficientes para desencadear práticas que despertem o 

interesse, o debate, a produção científica e acadêmica de 

qualidade que os torne imprescindíveis no contexto de formação 

de professores, para todos os níveis em que deverá acontecer? 

Respondo com firmeza: eles não existem. Temos que formá-los. 

(MALDANER, 2008, p. 274) 

 

A implantação de licenciaturas nos institutos federais, de certo, modo, 

evidenciou essa carência em termos de professores formadores para a área de 

Ensino de química, pois as disciplinas específicas como os estágios, práticas de 

ensino, instrumentação para o ensino de química, precisam de docentes com 

conhecimento para estabelecer as interfaces entre o conhecimento de conteúdo, 

pedagógico e curricular para o exercício da docência. 

Ainda em relação às perspectivas atuais para a formação de professores de 

química, um dos caminhos apontados para a melhoria da formação docente e 

para a busca de superar a passividade da ação docente é a inserção da pesquisa 
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como elemento organizador, tanto do planejamento pedagógico quanto da prática 

docente (GALIAZZI, 2001). No próximo tópico faremos uma discussão mais 

aprofundada sobre esse tema, pois a pesquisa na formação de professores de 

química é elemento central da nossa investigação. 

 

 

1.3.1 A pesquisa na formação de professores de quím ica 

 

Muitos professores de química utilizam em suas aulas a sequência usada 

no livro didático, sem contextualização do conteúdo a ser explorado em sala de 

aula. Priorizam a memorização de fórmulas e tabelas, em detrimento do 

entendimento destas fórmulas, acreditando na importância dos conteúdos 

tradicionalmente explorados e na exposição como forma principal de ensino 

(BENITE, 2009). 

Esse fato é mais comum do que se pensa, as aulas e exercícios exigem do 

aluno a memorização de fórmulas que nunca serão aplicadas no seu dia-a-, já que 

não houve exposição do professor de uma situação real. Seria interessante que os 

conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com os alunos, 

como por exemplo, aqueles envolvendo interações entre seres vivos, incluindo o 

ser humano, e demais elementos do ambiente. Mas o que se vê é um ensino 

desvinculado da realidade que leva o aluno a ter respostas prontas, sem 

necessariamente haver o desenvolvimento de um processo que leve o estudante a 

questionar a realidade ou a construir argumentações para explicar esta mesma 

realidade. Nessa perspectiva, uma abordagem menos tradicional seria aquela em 

que o aluno precisa ser levado a pensar, questionar, indagar, refletir sobre 

determinado assunto e saber propor soluções na resolução ou elucidação de 

algum problema. 

Em geral, os professores de ciências, especificamente de química, 

inconscientemente reproduzem aulas que tiveram como alunos em seus cursos de 

formação ao utilizarem metodologias tradicionais considerando-se que os referidos 

cursos se pautaram, durante muitos anos, desde a sua criação no Brasil, pelo 
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modelo formativo da racionalidade técnica que separa conhecimentos científicos 

de conhecimentos pedagógicos e não leva em conta elementos didáticos no 

sentido de inovar as práticas pedagógicas, pois, nesse modelo, para ser um bom 

professor, basta ter domínio de conteúdo (ZEICHNER, 1983).  

Algumas vezes, o professor é visto como responsável pela má qualidade do 

ensino. Tal situação talvez possa ser atribuída ao fato de que, durante muito 

tempo, a educação norteou-se pelo paradigma taylorista, baseado na 

racionalidade técnica, que concebe o exercício profissional como uma atividade 

meramente instrumental, voltada para a solução de problemas por meio da 

aplicação de teorias, métodos e técnicas (ALMEIDA, 2001). A racionalidade 

técnica separa teoria e prática, fragmentando o conhecimento científico.  

Há pelo menos três conhecidos modelos de formação de professores que 

estão baseados no modelo de racionalidade técnica: o modelo de treinamento de 

habilidades comportamentais, no qual o objetivo é treinar professores para 

desenvolverem habilidades específicas e observáveis (AVALOS, 1991; TATTO, 

1999); o modelo de transmissão, no qual conteúdo científico e/ou pedagógico é 

transmitido aos professores, geralmente ignorando as habilidades da prática de 

ensino (AVALOS, 1991); o modelo acadêmico tradicional, o qual assume que o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente para o ensino e 

que aspectos práticos do ensino podem ser aprendidos em serviço (ZEICHNER, 

1983; LISTON e ZEICHNER, 1991; TABACINICK e ZEICHNER, 1991). 

O modelo de formação profissional fundado na racionalidade técnica 

pressupõe a superioridade do conhecimento teórico sobre os saberes práticos e 

provoca: (i) a divisão do trabalho em diferentes níveis, estabelecendo relações de 

subordinação; (ii) o exercício de um trabalho individual que gera o isolamento do 

profissional; (iii) a aceitação de metas e objetivos externos, considerados neutros.  

Transformada numa atividade técnica e instrumental – porque decorrente da 

aplicação do conhecimento sistemático e normativo – a prática pedagógica passa 

a ser entendida como neutra e isenta de subjetividade (ALMEIDA, 2001). 

No entanto, nas duas últimas décadas, esse modelo educacional, que 

concebe a prática numa perspectiva pragmática e mecânica vem sendo 
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fortemente refutado. Está criando-se um consenso de que os currículos de 

formação de professores baseados nesse modelo mostram-se inadequados à 

realidade docente (ECHEVERRÍA et al., 2010). Essa inadequação provém do fato 

de que o modelo da racionalidade técnica defende a aplicação do conhecimento 

científico em detrimento da análise da prática, quando se sabe que a realidade, 

sendo complexa, singular, incerta, não se encaixa em modelos preestabelecidos.  

A racionalidade técnica não é suficiente para resolver problemas do 

cotidiano, porque “na prática não nos defrontamos com problemas genéricos, mas 

com situações específicas, que não podem ser solucionadas por meio da técnica, 

sempre considerada universal e passível de generalização” (ALMEIDA, 2001, p. 

4). Esse modelo da racionalidade técnica, fundada na tradição positivista, ao invés 

de buscar métodos, princípios e técnicas que atendam às necessidades 

específicas de uma dada realidade, faz o movimento inverso: procura informar a 

realidade às teorias, técnicas e métodos já que, sendo considerados universais, 

poderiam atender a toda e qualquer realidade. Com os dizeres de Araújo (2009), 

podemos entender um pouco mais acerca do modelo de formação pela 

racionalidade técnica:  

 

No modelo da racionalidade técnica os professores aplicam os 

seus conhecimentos adquiridos na formação inicial e continuada, 

porém destituídos da crítica, uma vez que, nesse modelo, os 

professores não participam da construção desses conhecimentos 

que utilizam em sua prática educativa, pois assumem uma posição 

subserviente diante dos teóricos e pesquisadores educacionais 

que não os consideram profissionalmente capazes de pensar a 

educação, pois os percebem apenas como executores da ciência 

produzida nas academias, nessa perspectiva o saber experiêncial 

do professor é desvalorizado. (ARAÚJO, 2009, p. 2). 

 

Temos a racionalidade técnica como um modelo destituído de uma 

consciência política e de uma formação cidadã, que contribua para transformar as 

pessoas e a realidade na qual elas estão inseridas. Assim, os professores refletem 
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sobre os assuntos, mas refletem de forma mecânica, um refletir subserviente aos 

interesses da classe dominante. Desta forma, o modelo técnico é positivista, como 

já foi dito, e descritivo, trabalhando em uma perspectiva em que a produção de 

conhecimento independe do pesquisador; os práticos podem ser caracterizados 

como subjetivistas, enfatizando a compreensão subjetiva dos professores. 

Em substituição ao modelo da racionalidade técnica, vários autores 

(SCHON, 1997; PEREZ GOMES, 1997; ZEICHNER, 1993) propõem o modelo da 

racionalidade prática, que reconhece a existência de um conhecimento 

espontâneo, intuitivo, experimental e cotidiano. Temos ainda contribuição de 

Feldmann (2004), Mizukami et al. (2003) e Libâneo (2004) na concepção de 

projetos de formação de professores no Brasil. 

Na racionalidade prática temos um outro caminho na condução do processo 

de formação docente, é o modelo prático-reflexivo, proposto por Schön (1998) ao 

discutir sobre a formação profissional do professor, fundado num paradigma da 

reflexão crítica e intencional que se origina na ação do professor ao se deparar, 

em sua atividade profissional, com as incertezas do espaço da sala de aula 

considerando o campo das incertezas como um desafio a ser superado por meio 

de duas formas de reflexão: a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação. A partir 

desta concepção, o processo de formação se dá por meio de uma conversação 

reflexiva que, ao contrário do modelo da racionalidade técnica, não se baseia nas 

dicotomias entre meios e fins, pesquisa e prática, fazer e conhecer, já que a 

prática assemelha-se à pesquisa, os meios e fins são concebidos de forma 

interdependente nos problemas, assim como o conhecer e fazer são inseparáveis 

(DUARTE et al., 2009). 

Nesse contexto da reflexão, o questionamento auxilia o professor a 

examinar a prática educativa cotidiana utilizando-se de julgamentos baseados no 

próprio conhecimento, experiência e nas demandas de situações práticas. 

Entretanto, o modelo da racionalidade prática, apesar de fertilizar o campo 

educacional brasileiro para a reflexão sobre os professores como pesquisadores 

iniciando o resgate da legitimidade das práticas educativas e dos saberes que eles 



53 
 

geram a partir das reflexões sobre a própria prática, não promove uma real busca 

de compreensão das razões da ação, uma vez que a prática se sobrepõe a razão.  

Ainda com o modelo de racionalidade prática, na direção oposta a 

racionalidade técnica, Tardif (2000, p.11) explica a epistemologia da prática 

profissional, cuja finalidade seria revelar os saberes que englobam “os 

conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes, aquilo que muitas 

vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”, visando compreender a 

natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto no 

processo do trabalho docente quanto na identidade profissional dos professores.  

No entanto, a troca de experiências e reflexões no grupo social de 

professores pode ser mais rica e eficiente que a reflexão na ação realizada 

individualmente. Essa crítica tem por base pensar o espaço social em que essa 

ação se legitima a partir da razão comunicativa (HABERMAS, 1988), enquanto 

presença dialógica e argumentativa nos contextos interativos, em contraposição a 

razão instrumental. Deste modo, por meio da ação comunicativa, que envolve a 

linguagem, assim como a ação de tipo não-discursivo, é possível analisar as 

manifestações nas práticas cotidianas, nas instituições sociais e nas estruturas 

informais do mundo vivido, conceito este, definido por Habermas (1988), como 

uma das esferas da sociedade que corresponde ao mundo da reprodução 

simbólica e da interação. 

A partir deste momento surgiu uma nova forma de pensar a formação de 

professores, por meio do modelo da racionalidade crítica, que veio no mesmo tom 

de contraposição à racionalidade técnica, proposto inicialmente por Contreras 

(2002), vindo a ampliar a questão da reflexão sobre a ação educativa. Dessa 

forma, acrescentou um viés crítico ao contexto em que tal ação ocorre e conduz 

os professores a questionarem sua concepção de sociedade, de escola e de 

ensino. Nessa prospectiva, os professores participam tanto da construção do 

conhecimento teórico quanto da transformação do pensamento e da prática social. 

Dessa forma, o professor deve “desenvolver um conhecimento sobre o ensino que 

reconheça e questione sua natureza socialmente construída e o modo pelo qual 

se relaciona com a ordem social, bem como analisar as possibilidades 
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transformadoras implícitas no contexto social das aulas e do ensino” 

(CONTRERAS, 2002, p.157-158). 

Zeichner (2008, p. 22) afirma que “[...] de acordo com o modelo da 

racionalidade técnica, o professor é visto como um técnico, um especialista que 

rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou pedagógicas”. De outro 

lado, no modelo prático da formação docente o professor busca sua autonomia ao 

pensar a prática educativa a partir de sua experiência. Assim enquanto o modelo 

da racionalidade técnica privilegia a teoria científica ou a técnica para solucionar 

problemas da pratica educativa, o modelo prático de formação valoriza a 

experiência como fonte que ilumina a teoria. Já a formação de professor no 

modelo crítico, ao enfatizar a visão política na prática educativa, caracteriza o 

professor como alguém que levanta problemas e dirige um diálogo crítico em sala 

de aula, na busca de mudanças e transformações em si e nas estruturas sociais 

que condicionam a educação. Os modelos críticos têm uma visão política explicita 

sobre o assunto para a sociedade. 

A formação do professor no modelo da racionalidade crítica, ao contrário da 

racionalidade prática que estimula a reflexão dos professores individuais, que 

devem pensar por si só sobre sua atividade, o que possibilita a reflexão como uma 

prática social, na qual o profissional professor ao socializar suas experiências 

contribui para si e para o outro, na aprendizagem do que é ser professor e o 

impulsiona a enfrentar os desafios e limites de ser e estar na profissão. Como 

destaca Zeichner (2003, p. 45), “a maior parte do discurso sobre o ensino reflexivo 

dá pouca ênfase à reflexão como uma prática social, na qual grupos de 

educadores apóiem e sustentem o crescimento de cada um de seus membros”. A 

definição de desenvolvimento do professor como uma atividade a ser exercida 

unicamente pelos professores individuais limita muito seu potencial de 

crescimento. 

 No modelo crítico de formação docente, a visão política da ação educativa, 

como já discutimos anteriormente, é fator diferencial entre os dois outros modelos 

de formação aqui discutidos. Esse caráter político se constitui no fato de que o 

processo reflexivo deve transpor o espaço da sala de aula para questionar 
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estruturas sociais que interferem direta e indiretamente no ensino e na 

aprendizagem. 

Por meio do modelo de racionalidade prática e crítica, o professor, 

utilizando a formação pela pesquisa, promove a emancipação dos alunos, permite 

relações dialógicas, desenvolve a capacidade crítica e reflexiva, explora um 

espírito investigativo dos alunos e permite enfoques epistemológicos (SOARES et 

al., 2012). Assim, os professores são instigados a pensar, são profissionais 

capazes de julgarem e entenderem suas próprias ações. É necessário possibilitar 

ao professor libertar-se da autoridade do discurso dos outros como afirma 

Vasconcelos (1997). É preciso que o professor reflita sobre a sua prática. Para 

Schön (1991), o professor não deve ser o especialista que aplica o conhecimento, 

mas um “prático reflexivo”, alguém que age e toma decisões a partir da avaliação 

dos problemas que surgem no decorrer de seu trabalho em sala de aula. 

Desta maneira, Almeida (2001) entende que a formação do professor não 

se dá em momentos distintos, primeiro a formação teórica e depois a experiência 

prática, mas no diálogo da prática com a teoria. É neste diálogo, problematizando 

sua experiência prática – buscando alternativas para os desafios enfrentados, 

testando-as, observando as reações dos alunos, procurando entender o 

significado das perguntas e respostas formuladas pelos alunos, avaliando-as e 

avaliando suas próprias ações – que o professor aprende e aperfeiçoa seus 

conhecimentos. Ou seja, ao refletir sobre a prática o professor desenvolve uma 

atividade investigativa que irá caracterizá-lo como produtor de conhecimentos 

práticos sobre o ensino, e não mais como um especialista técnico, que apenas 

reproduz estes conhecimentos (SCHÖN, 1991). 

Atualmente o desenvolvimento de ações investigativas na prática 

pedagógica se torna necessário na construção de um professor reflexivo sobre 

sua própria prática. Vários trabalhos que pesquisam as visões de professores de 

Ciências mostram que suas concepções sobre o ensino – aprendizagem é 

acompanhada de rotinas bem estabelecidas e resistentes a mudanças, reforçando 

a necessidade de os professores incluírem entre as suas atividades docentes a 

investigação educativa (MACHADO, s.d., p. 82). 
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Em decorrência de tal aspecto, argumentamos que o desenvolvimento de 

pesquisas a partir da prática docente pode favorecer a estruturação de cursos de 

licenciatura em que o processo de formação seja pautado por uma visão mais 

crítica do educando e, em consequência, os futuros professores poderão agregar 

em suas práticas docentes outras visões de mundo em termos de exercício 

profissional para além de metodologias meramente reprodutivas. Galiazzi (2014), 

coaduna com tal afirmação, quando defende a inserção do “educar pela pesquisa” 

nos seguintes dizeres:  

 

Pensando na desarticulação ente a formação acadêmica e a 

realidade prática, um dos problemas sempre sublinhados por 

professores em exercício e pelos teóricos da formação de 

professores em exercício, o educar pela pesquisa  como princípio 

didático pode ser possibilidade de aproximação entre a academia 

e a realidade ao ser estruturado a partir de situações práticas da 

realidade escolar. Essa aproximação pode acontecer desde os 

primeiros semestres da graduação, contribuindo para um currículo 

mais integrado. Educar pela pesquisa como princípio didático 

entretanto, é um espaço em que convivem jungidos limites e 

possibilidade, o que torna a sala de aula um permanente desafio 

para o professor em superar seus próprios entendimentos sobre o 

que é ser professor. (GALIAZZI, 2014, p.267, grifo nosso) 

 

Dessa forma, compreendemos que a formação docente por meio da 

pesquisa, envolve a superação com o modelo formativo da racionalidade técnica e 

leva o professor a uma reflexão da sua própria prática docente. A seguir, iremos 

discorrer a respeito de tais aspectos no sentido de estruturar nossa compreensão 

sobre tal ponto de vista. 

A partir dessas considerações, entendemos que a formação pela pesquisa 

consiste em um importante elemento formativo na perspectiva da racionalidade 

crítica como modelo de formação docente. Ainda, ao defendermos a inserção da 

pesquisa na formação inicial de professores para a educação básica, nos 

apoiamos em Mesquita (2010), argumentando que a pesquisa se constitui como 
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um dos principais articuladores para o preparo do exercício profissional como 

forma de compreensão da construção do conhecimento. As diretrizes legais 

também sinalizam a inserção da pesquisa como princípio ou eixo formador nas 

licenciaturas: 

 

Art 3º - A formação de professores que atuarão nas diferentes 

etapas da educação básica observará princípios norteadores 

desse preparo para o exercício profissional específico, que 

consideram [...] III-A pesquisa como foco no processo ensino 

aprendizagem. Uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 

processo de construção do conhecimento. (BRASIL, 2002, grifo 

nosso) 

 

A qualidade da formação inicial de professores pode ser melhorada com a 

integração da pesquisa no processo desta formação. A inserção da pesquisa no 

contexto da formação inicial considera aspectos críticos e argumentativos para a 

construção de competências, o que leva a um processo de aprender a aprender 

com autonomia e criatividade, possibilitando uma qualificação formal e política da 

formação inicial de professores (GALIAZZI e MORAES, 2002). 

A educação por meio da pesquisa é uma possibilidade formativa que 

envolve diferentes metodologias, construção/apropriação de conhecimentos 

específicos e pedagógicos além de possibilitar ao educando a ampliação de suas 

perspectivas de interpretação da realidade a sua volta, ou seja, forma-se um 

sujeito que consegue ter um olhar diferenciado para as questões que envolvem o 

universo em que está imerso. A pesquisa em sala de aula pode ser vista como um 

processo cíclico que tem o objetivo de desenvolver algumas competências nos 

alunos e professor, tais como: 1. saber perguntar; 2. saber dialogar; 3. saber 

construir argumentos congruentes e  consistentes, apoiados em uma comunidade 

argumentativa ampliada, alicerçados na leitura e sistematizados pela escrita; 4. 

saber validar esses argumentos através da discussão de ideias construídas no 

diálogo com interlocutores práticos e teóricos, com respeito ao argumento do 
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outro; 5. estar aberto para superar-se e ser superado num movimento dialético de 

construção permanente (GALIAZZI, 2005). 

É o método dialético que possibilita pensar o sujeito e objeto unidos, 

preservando a diferença essencial entre os dois. Assim como a certeza sensível 

observa no mundo a convivência entre opostos: saúde-doença, tristeza-alegria, 

assim também é pela relação entre contrários que se desenvolve o absoluto 

(STEIN, 2002). 

Para Demo (1991; 1995; 1996; 1997; 1998), a investigação se faz com o 

princípio científico e com o princípio educativo. Essa proposta se sustenta na 

pesquisa como princípio educativo porque promove o questionamento crítico e 

inovador. A pesquisa é condição básica “por seu lado educativo emancipatório, 

sua marca de atitude cotidiana, sua viabilidade em qualquer pessoa, sua relação 

intrínseca com o conhecimento inovador” (DEMO, 1997, p. 53). Embora o autor 

citado apresente características da pesquisa relacionadas ao contexto da 

investigação científica, podemos aqui traçar um paralelo pertinente entre tal 

contingência e a pesquisa na formação de professores, pois ao defendermos que 

a formação pela pesquisa consiste num princípio balizador no sentido de uma 

formação docente direcionada pelo modelo da racionalidade crítica, entendemos 

que educar pela pesquisa na formação de professores se constitui como uma 

prática integradora entre os princípios científico e educativo.  

Segundo Nóvoa (1992), há outro fator que deve ser considerado, a parceria 

colaborativa entre formadores/pesquisadores e professores que também envolve a 

inserção da pesquisa como componente formativo, já que poderá haver uma 

aproximação das universidade com as escolas, caso seja realizadas pesquisas 

que considerem o cenário das salas de aula como recorte para estudo.  

Compreendemos que as pesquisas na formação de professores de química 

não necessariamente precisam ser focadas na prática docente ou relacionada à 

sala de aula; elas podem ser pesquisas sobre questões de conceito, questões 

específicas da química, como questões ambientais, de análises e de descobertas 

químicas, porém, defendemos que, em algum momento, estas pesquisas 

precisam de alguma forma, ter relação com a educação. Por exemplo, digamos 
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que foi feito um estudo bioquímico de determinada planta do cerrado, os 

resultados das análises precisam ser trabalhados com os alunos em sala de aula, 

no sentido de explorar tal assunto, contextualizá-lo, propor um tema gerador e 

aprofundar-se nos conceitos direcionando-os para o ensino e a aprendizagem, e 

assim, consequentemente, colaborar com a formação docente dos alunos dos 

cursos de licenciatura. A pesquisa não é uma ferramenta exclusiva das pós-

graduações, como alguns professores acreditam, a pesquisa precisa estar 

presente em sala de aula e nos espaços escolares desde o início da graduação, 

principalmente em se tratando de licenciaturas. 

Pimenta et al. (2004) defendem que a parceria colaborativa entre 

pesquisadores e professores pode contribuir para o êxito das ações que objetivam 

melhorias nos espaços escolares, pois este entendimento de formação e pesquisa 

não compreende o professor como um mero receptor de ensinamentos dos 

pesquisadores/formadores. Há, então, a necessidade de discussões em conjunto, 

ou seja, tanto professores quanto pesquisadores/formadores detêm 

conhecimentos a serem considerados nos momentos de reflexões em grupo.  

Dessa maneira, o trabalho fundamentado na pesquisa colaborativa pode 

transformar os encontros de professores em momentos de análises críticas dos 

conhecimentos da prática do professor, bem como dos conhecimentos 

acadêmicos, geralmente trazidos por pesquisadores. A análise crítica desses 

conhecimentos pode produzir novos conhecimentos significativos para a prática 

escolar e pesquisas acadêmicas. 

A formação pela pesquisa pode contribuir com a prática docente, pois o 

professor que assume a postura de pesquisador compromete-se com na 

elaboração própria, com o questionamento, com a emancipação política, com a 

formação da cidadania, com a criatividade, com a descoberta e com a 

redescoberta. Na perspectiva da ação docente, o professor pesquisador pode 

apresentar mais condições de melhorar o processo ensino aprendizagem, pois ao 

questionar, ao se desacomodar, ele encontra-se em constante estado de 

preparação. 
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Ao relacionar a pesquisa na formação de professor ao cenário da sala de 

aula, Galiazzi (2003) afirma que para a pesquisa ser compreendida como 

expediente cotidiano desse ambiente escolar, é preciso que cada professor 

construa procedimentos que serão mais adequados à especificidade de sua aula.  

É claro que isso exige uma transformação profunda de entendimento da 

epistemologia do saber do professor e remete para um processo de 

profissionalização permanente. É preciso que os futuros professores participem da 

pesquisa em todo processo, aprendam a tomar decisões e que passem a 

compreender a Ciência como busca pelo conhecimento nunca acabado.   

Nesse sentido, a pesquisa pode ser compreendida como uma necessidade 

e como um dos maiores e mais importantes desafios para uma educação de 

qualidade. Segundo Demo (1998, p. 127), “a alma da vida acadêmica é constituída 

pela pesquisa, como princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de 

geração de conhecimento”. Assim, deve-se considerar a pesquisa, no meio 

acadêmico, como formadora de futuros professores pesquisadores: 

 

Dentro desse contexto, o conceito de pesquisa é fundamental, 

porque está na raiz da consciência crítica questionadora, desde a 

recusa de ser massa de manobra, objeto dos outros, matéria de 

espoliação, até a produção de alternativas com vistas à 

consecução de sociedade pelo menos mais tolerável. Entra aqui o 

despertar da curiosidade, da inquietude, do desejo de descoberta 

e criação, sobretudo atitude política emancipatória de construção 

do sujeito social competente e organizado. (DEMO, 2002, p. 82)  

 

A relevância do papel do professor na pesquisa, situando-o como sujeito – 

real, concreto – de um fazer docente, no que este guarda de complexidade, 

importância social e especificidade, inclui “dar-lhe a voz” que precisa ter na 

produção de conhecimento sobre sua prática. Ampliam-se, nessa perspectiva, as 

possibilidades de rompimento do tradicional modelo dos cursos de formação de 

professores rumo à inserção destes na realidade escolar. Dessa forma, procura-se 

construir caminhos de formação que vislumbrem as exigências associadas ao 
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perfil do profissional que se pretende habilitar para a tarefa de educar, visando ao 

exercício da cidadania (SANTOS et al., 2006). 

O número de profissionais hoje demandados pelas novas características 

necessárias aos cursos de formação de professores não é suficiente. Podemos 

verificar isso nos dizeres de Maldaner (2008): 

 

(...) esses docentes não estão prontos, ao menos em número 

suficiente e com liderança necessária para mostrar na prática a 

importância da formação dos novos professores junto à escolas e 

junto aos professores de química dessas mesmas escolas (p. 

284). 

 

Ainda segundo Maldaner (2008, p. 284), se continuar essa situação de 

ausência de “docentes habilitados e qualificados para assumir esses espaços de 

formação dos professores nas licenciaturas, perderemos a oportunidade histórica 

a de mudar a formação inicial dos professores”. Cabem ao atual grupo de 

educadores que atuem nos cursos de licenciatura, ações que possam ampliar as 

possibilidades de formação de um maior número desses profissionais. 

Os cursos de formação de professores precisam estar atentos à inserção 

da pesquisa como princípio pedagógico, até porque as diretrizes legais sinalizam a 

inserção da pesquisa como eixo formador nas licenciaturas (BRASIL, 2002). 

Segundo Santos et al. (2003) deve haver a formação pela reflexão sobre a prática 

pedagógica por meio de ações de pesquisa e extensão voltadas à mudança dessa 

mesma prática. 

A proposta de pesquisa precisa ser aquela em que a reflexão crítica sobre a 

prática torna-se central nas três atividades intrínsecas e indissociáveis: ensino, 

pesquisa e extensão, em concordância com o defendido por Freire (2001, p.43): 

“na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática”. 

É importante ressaltar que a universidade brasileira se estrutura no modelo 

humboldtiano e tal perspectiva é reconhecida na legislação considerando-se que o 

artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades gozam 
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de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão e patrimonial e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(BRASIL, 1988). Desta maneira, o tripé de sustentação formado pelo ensino, pela 

pesquisa e pela extensão constitui o eixo fundamental da Universidade Brasileira e 

não pode ser compartimentado.  

Os princípios essenciais postulados por Humboldt – de forma geral, até 

hoje defendidos como formulações que dão à universidade seu caráter próprio – 

são essencialmente: a formação através da pesquisa; a unidade entre o ensino e 

pesquisa; a interdisciplinaridade; a autonomia e a liberdade da administração da 

instituição e da ciência que ela produz; a relação integrada, porém autônoma, 

entre Estado e Universidade; a complementaridade do ensino fundamental e 

médio com o universitário (PEREIRA, 2009). Nos dizeres do autor, podemos 

entender o seu ponto de vista ao defender a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, como o diferencial das universidades em relação à outras 

instituições de ensino superior: 

 

A partir desses princípios a universidade se diferenciou, e se 

diferencia, de outras instituições de ensino superior que não os 

sustentam, pois há entre elas uma diferenciação de concepção, 

estruturação e finalidade. O que caracterizou a universidade, 

chamada agora de moderna, é essencialmente a associação 

programática entre ensino e pesquisa. O terceiro elemento do 

tripé, a extensão, apareceu mais tarde, com o modelo da 

universidade norte-americana. (p. 31) 

 

No projeto de Humboldt (1997), a pesquisa estava na universidade porque 

ele a pensou em relação dialética com o ensino, unindo professores e alunos com 

o propósito de cultivar a ciência. O autor acreditava que, através desse processo, 

estudantes e professores eram estimulados a pensar a partir de princípios 

fundamentais, desenvolvendo a reflexão crítica e a criatividade, promovendo o 

desenvolvimento do conhecimento e novas soluções para os problemas da 

sociedade humana.  
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Entendemos que a pesquisa está para a universidade, assim como a 

pesquisa deve estar para os Institutos Federais, uma vez que ambos buscam 

oferecer educação de nível superior de qualidade. Um dos grandes desafios para 

as universidades públicas e institutos federais de educação está na formação de 

educadores para o nível de educação básica, ou seja, na formação de professores 

que vão atuar no ensino formal, contribuindo para que os nossos jovens exerçam 

conscientemente a sua cidadania no que diz respeito a sua formação técnico-

científico-cultural. Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a formação de professores, sobre a prática docente. 

Se por um lado o ensino coloca o aluno em relação com o produto da 

ciência, a pesquisa o coloca em relação com o seu desenvolvimento, 

instrumentando-o para produzir conhecimentos a partir de sua futura atuação 

profissional ou em situações planejadas especificamente para este fim. O princípio 

da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão é 

fundamental no fazer acadêmico, como podemos ratificar na fala de Dias (2009): 

 

A relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, quando bem 

articulados, conduz a mudanças significativas nos processos de 

ensino e de aprendizagem, fundamentando didática e 

pedagogicamente a formação profissional, e estudantes e 

professores constituem-se, efetivamente, em sujeitos do ato de 

aprender, de ensinar e de formar profissionais e cidadãos. A 

pesquisa e a extensão, em interação com o ensino, com a 

universidade e com a sociedade, possibilitam operacionalizar a 

relação entre teoria e prática, a democratização do saber 

acadêmico e o retorno desse saber à universidade, testado e 

reelaborado. (p.39) 

 

A importância da pesquisa na formação inicial pode ser um impulso para 

provocar a mudança de compreensão dos futuros docentes sobre suas próprias 

concepções.  

Como afirmam Gil-Pérez et al. (1999): 
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Se quisermos mudar o que professores e alunos fazem nas aulas 

de ciências, é preciso previamente modificar a epistemologia dos 

professores e sair em busca, em particular, de visões deformadas 

sobre o trabalho científico que atuam como verdadeiros 

obstáculos.  Acreditamos, pois, que a pesquisa sobre as 

concepções de alunos e professores de um curso de licenciatura 

pode ser uma das possibilidades para tornar mais efetiva esta 

mudança. (p.313) 

 

 O elemento central da nossa argumentação é a ideia de que a qualidade da 

formação inicial de professores pode ser melhorada com a integração da pesquisa 

no processo desta formação. A iniciativa de repensar e reestruturar a formação de 

professores com base no educar pela pesquisa para poder atingir a melhoria de 

sua qualidade, parte da convicção da necessidade de superar a formação de 

professores baseada apenas no modelo tradicional de transmissão recepção 

considerando-se que a pesquisa torna o processo de apropriação de saberes mais 

dinâmico por levar os sujeitos a problematizar, argumentar, estruturar a escrita e 

validar seus argumentos (GALIAZZI, 2001). 

Dessa forma, a pesquisa é uma alternativa teórica e metodológica para 

formar o professor, entretanto, para que esta desempenhe um papel de formação 

emancipatória, que supere uma formação técnica de que os professores são 

meros reprodutores de conhecimentos produzidos nas academias, é necessário 

colocar o professor no centro da investigação, ou seja, o ponto de partida da 

investigação passa a ser a própria atividade educativa do professor, para que 

tome consciência de suas ações e nela possa intervir. Nessa perspectiva, as 

pesquisas deixam de investigar sobre o professor e passam a investigar com o 

professor. Alguns teóricos como Ibiapina e Ferreira (2005), Zeichner (2003), 

Magalhães (2004), Ibiapina (2008), Pimenta (2002), defendem a ideia de que a 

pesquisa como processo emancipatório de formação docente deve considerar em 

seu desenvolvimento a condição de colaboração. 
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Isso implica em transformar os licenciandos, de objetos, em sujeitos das 

relações pedagógicas, assumindo-os como autores de sua formação por meio da 

construção de saberes que envolvem crítica e argumentação, o que leva a um 

processo de aprender a aprender com autonomia e criatividade (GALIAZZI & 

MORAES, 2002). 

O professor, em interação com os seus alunos e com base nos 

conhecimentos já estabelecidos pelas diversas ciências, pode efetivamente 

produzir, criar e recriar conhecimentos próprios da atividade discente e docente. 

Isso é muito mais do que exercer o magistério pensado como função de 

transmissão e recepção de conhecimentos prontos e acabados. Tal aspecto 

precisa ser considerado no contexto formativo. 

 Diante de tudo isso, retomamos o objetivo desta investigação que buscou 

analisar de que forma se dá a inserção da pesquisa como elemento formativo no 

contexto das licenciaturas em química dos IFG a partir da identificação de 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes destes cursos e dos PPC que orientam a 

concretização das propostas pedagógicas de formação de professores. A 

compreensão relacionada a este universo de investigação pode possibilitar a 

discussão sobre como a criação das licenciaturas em química no âmbito dos 

institutos federais se insere no cenário de formação de professores no Brasil. 

 

 

1.4 CONHECIMENTO PRAXIOLÓGICO EM PIERRE BOURDIEU 

 

Ao analisar os projetos de pesquisa realizados pelos professores e alunos 

de licenciatura química do IFG, bem como os respectivos PPC dos cursos, 

objetivou-se fazer um estudo à luz do pensamento e do método do sociólogo 

Pierre Bourdieu acerca da noção de campo, de habitus, de capital científico e da 

relação de interdependência relativa entre os diversos campos no contexto da 

inserção de cursos de formação de professores no IFG. 

O método do conhecimento praxiológico de Pierre Bourdieu, é explicitado 

por esse autor como ruptura da polarização entre o conhecimento da realidade a 
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partir da estrutura social (objetivismo) e conhecer a realidade a partir do sujeito 

(subjetivismo). O método de Bourdieu também é conhecido como Teoria da 

Prática: aonde o conhecimento da realidade supõe a relação dialética explicitada 

pelo autor como exteriorização da interioridade e interiorização da exterioridade 

(BOURDIEU, 1983a). Segundo MARTINS (2002), campo e habitus são os 

conceitos cooperativos fundamentais no método de Bourdieu, vale dizer os seus 

principais conceitos. Neste trabalho, outros conceitos de Bourdieu também serão 

tratados: capital e estratégia.    

Para a compreensão desse método analítico utilizado na pesquisa, 

apresentaremos a seguir alguns conceitos chave de Bourdieu que sustentaram 

algumas discussões realizadas na investigação. 

O conceito de campo é um dos conceitos centrais na obra de Bourdieu e 

segundo a hipótese do sociólogo, o campo: 

 

[...] é, o universo no qual estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem, reproduzem ou difundem a arte, a 

literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social como os 

outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos 

específicas. (BORDIEU, 2003, p. 20) 

 

Portanto, o campo seria um espaço “relativamente autônomo, uma espécie 

de microcosmo dotado de suas leis próprias” com certa autonomia. Obviamente, 

na análise de qualquer campo as questões internas e externas interferem, e 

devem ser consideradas, mas cada campo específico possui particularidades 

próprias das relações que o produziram e reproduziram, ou seja, sua lógica 

própria. Todo campo, o campo científico, por exemplo, é um campo de forças e 

um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças 

(BOUDIEU, 2003, p. 22). 

 

O campo científico, 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 
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especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade científica 

definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e 

poder social [...]. (BOURDIEU, 1983b, p.122) 

 

Essa lógica, determinada pelas disputas internas em vista do monopólio da 

autoridade científica, que compreende capacidade técnica e poder social, 

determina, por sua vez, o conjunto de ações dos agentes dentro do campo, e 

essas ações é que vão garantir a manutenção e, se possível, a melhoria das 

posições ocupadas por cada agente. Quanto mais consolidado no interior do 

campo, maior capital ou mais reconhecimento ele possui. 

É com o aumento de capital (capacidade de força dentro do campo) que um 

agente consegue passar da condição de agente dominado para a condição de 

agente dominante. Esta dinâmica, presente em todos os campos, constitui o 

núcleo fundamental do método de Bourdieu, também conhecido, como já foi 

afirmado, como Teoria da Prática: desvendar os processos sociais de constituição 

da dominação. 

O habitus é um conjunto de conhecimentos adquiridos, são disposições 

incorporadas ao longo do tempo. Por meio deste conceito Bourdieu desejava 

evidenciar as capacidades criadoras, ativas, inventivas do habitus e do agente, 

que não seriam contempladas pela noção comum de “hábito”. Este poder criador 

não é o de um espírito universal ou de uma natureza, mas sim o de um agente em 

movimento, em ação. A ideia é a de “[...] sair da filosofia da consciência sem 

anular o agente na sua verdade de operador prático de construções de objeto” 

(BOURDIEU, 2002a, p. 62). Assim, o habitus diz respeito à construção de 

objetividades e de subjetividades: 

 

O habitus traduz, dessa forma, estilos de vida, julgamentos 

políticos, morais, estéticos. Ele é também um meio de ação que 

permite criar ou desenvolver estratégias individuais ou coletivas. 

Não existe um interesse, mas interesses variáveis segundo o tempo 

e o lugar, quase ao infinito.  Em minha linguagem, eu diria que há 

tantos interesses quantos campos, enquanto espaços de jogo 
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historicamente constituídos, com suas instituições específicas e 

suas leis próprias de funcionamento.  A existência de um campo 

especializado e relativamente autônomo é correlativa de alvos que 

estão em jogo e de interesse específico: por meio dos investimentos 

indissoluvelmente econômicos e psicológicos que eles suscitam 

entre os agentes dotados de um determinado habitus. (BOURDIEU, 

1990, p.126, grifos do autor) 

 

O capital acumulado por cada agente social dentro do campo é delimitado a 

partir do “trabalho necessário para construir as relações objetivas que são 

constitutivas da estrutura do campo em questão” (BOURDIEU, 2003, p. 24). Por 

isso, cada campo é que vai definir como se constitui seu capital específico. Assim, 

por exemplo, no campo científico, o capital científico acumulado por um 

pesquisador está relacionado com a quantidade de citações que ele reúne, a 

instituição na qual se formou, seu número de publicações, de financiamento para 

projetos de pesquisa, dentre outros, como afirma Bourdieu: 

 

O pesquisador depende também de sua reputação junto aos 

colegas para obter fundos para pesquisa, para atrair estudantes 

de qualidade, para conseguir subvenções e bolsas, convites, 

consultas, distinções (como Prêmio Nobel, National Academy of 

Science etc.). (BOURDIEU, 1983b, p. 131) 

 

 Dentro de um campo, o campo científico, por exemplo, há a necessidade do 

reconhecimento dos pares, para que nesse caso, o pesquisador se mantenha 

dentro daquele campo. Quanto maior o reconhecimento, maior o capital ou a 

capacidade de força dentro do campo. A seguir relataremos o caminho 

metodológico que percorremos para atingir o nosso objetivo. 
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1.5 METODOLOGIA E MÉTODO 

 

No âmbito da pesquisa qualitativa, este trabalho caracteriza-se como uma 

análise documental que, segundo Ludke e André (1986), consiste no levantamento 

de dados buscando identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse. Outra justificativa para o uso de pesquisa 

documental é que ela permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão 

do social. A análise documental favorece a observação do processo de maturação 

ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, práticas, 

comportamentos, mentalidades, entre outros (CELLARD, 2008). 

A análise documental pode ser a análise de qualquer material que contenha 

informações descritas pelos pesquisados que possa servir para consulta, estudo 

ou comprovação (BOGDAN & BIKLEN, 1994).  

Dispondo dos recursos da análise documental citada, aprofundaremos a 

nossa análise, com a utilização do método Bourdieu.  Esse autor criou um método 

para analisar tanto a economia e a política, quanto a moda e a alta costura. Ele 

desenvolveu um sistema de análise, baseado no conhecimento praxiológico. 

Escolhemos esse método pois com Bourdieu foi possível analisar as relações dos 

agentes dentro dos campos: educacional e tecnológico. A sociologia traz essa 

possibilidade de um “olhar” apurado nos movimentos das pessoas em suas 

relações na sociedade, seja no trabalho, ou em casa. Existem predisposições que 

nos fazer agir de determinada forma, e Bourdieu, como o seu método, permite 

uma boa análise dessa conduta individual e perante a sociedade. 

A partir de tais pressupostos, compreende-se que, ao se conhecer as 

pesquisas desenvolvidas por professores formadores de um curso, pode-se 

compreender qual o perfil pretendido para o egresso deste curso. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi identificar a partir das pesquisas desenvolvidas pelos 

docentes dos cursos de licenciatura em química do IFG, quais as contribuições 

destas pesquisas para a formação inicial docente e como estas contribuições 

encontram-se imbricadas ao contexto das atuais necessidades formativas do 

licenciado em química.  
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Para a coleta de dados, foram catalogadas informações referentes aos 

projetos de pesquisas cadastrados pelos docentes do IFG, a partir de dados 

institucionais obtidos tanto por meio de publicações no site do IFG quanto por 

meio de informações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão do IFG. Além 

desses documentos, foram coletados dados em informações disponibilizadas nos 

currículos dos docentes cadastrados na Plataforma Lattes. Da mesma forma, os 

PPC utilizados para análise investigativa foram buscados nas páginas 

institucionais e junto às coordenações de cursos. Salienta-se que este 

levantamento refere-se às pesquisas iniciadas em 2011, algumas concluídas e 

outras em andamento até o ano de 2013. Estas pesquisas encontram-se 

vinculadas aos seguintes programas: 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), destinado aos 

estudantes de cursos superiores. 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Médio 

(PIBIC/EM), destinado aos estudantes de cursos técnicos de nível médio. 

- Programa de Apoio à Produtividade em Pesquisa (ProAPP, modalidade de 

projeto que recebe incentivo financeiro do IFG, equivalente a uma bolsa de 600 

reais mensais).  

- Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), destinado aos 

estudantes voluntários de cursos técnicos e superiores. 

- Cadastro de Projetos de Pesquisa (uma modalidade de projeto que pode ser 

cadastrado no IFG, para o desenvolvimento de pesquisa; eles são contabilizados 

na carga horária docente). 

Foi feito também um levantamento da formação acadêmica dos professores 

efetivos vinculados aos cursos de licenciatura em química dos IFG, pois se 

entende que a formação inicial destes professores formadores interfere e contribui 

de maneira significativa para a consolidação de ações docentes respaldadas no 

tripé ensino, pesquisa e extensão. Em nosso contexto investigativo, o foco de 

análise refere-se ao campo das pesquisas destes docentes. Os dados coletados 

sobre a formação dos docentes foram buscados na Plataforma Lattes, para que 
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pudéssemos conhecer a formação acadêmica dos professores, entendendo o 

segmento de atuação de cada um deles. 

Em relação aos PPC, buscou-se conhecer as concepções de pesquisa que 

norteiam os cursos pesquisados e que podem se constituir como uma forma de 

compreender o processo de formação desses professores de química, por meio 

da democratização e acesso ao saber, que levaria à conscientização, para a 

formação crítica e cidadã. O PPC visa estabelecer princípios, diretrizes e metas 

destinadas a orientar o trabalho pedagógico do professor relativo às ações em 

âmbito educacional. 

 

 

1.5.1 Questões para análise 

 

Por meio destes conceitos de campos em disputa, habitus e capital 

científico de Bourdieu, entende-se que a autonomia do campo científico em 

relação ao campo educacional deixa de ser absoluta, uma vez que passa a 

participar da criação de licenciaturas em instituições historicamente pautadas no 

ensino tecnológico. Desta forma, uma primeira questão posta para análise, 

usufruindo do ponto de vista de Bourdieu nos cadastros de pesquisa, foi a relação 

entre os projetos de pesquisa de professores formad ores e a área de Ensino 

de química . 

Em relação à análise feita nos PPC, tendo como foco os trabalhos de 

conclusão de curso (TCC), uma segunda questão se tornou relevante, a saber, a 

concepção de pesquisa para a licenciatura . Foram analisados os cinco PPC 

dos cursos de licenciatura em química de 2104, oferecidos pelo IFG: Câmpus 

Anápolis, Luziânia, Inhumas, Itumbiara e Uruaçú. Estes documentos, para efeito 

de análise, estão identificados como PPC1, PPC2, PPC3, PPC4 e PPC5. 

As questões discutidas estão apresentadas no Quadro 5 abaixo: 
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Quadro 5 – Questões para análise versus justificativa de estudo. 

Questões para análise Justificativa 

Relação entre os projetos de pesquisa de 

professores formadores e a área de Ensino 

de química. 

Verificar se a abordagem nos projetos de 

pesquisa, desenvolvidos por alunos e 

professores, são para o Ensino de química 

ou para a química. 

Concepção de pesquisa e de trabalho de 

conclusão de curso nos PPCs para a 

licenciatura em química 

Considerando que os PPCs são 

documentos norteadores pretendemos 

observar qual a concepção de pesquisa 

nestes, bem como identificar qual o 

direcionamento que é dado aos TCC 

referente à concepção de pesquisa. 

 

Para efeito de apresentação dos resultados das análises, a primeira 

questão referente à relação entre os projetos de pesquisa de professore s 

formadores e a área de Ensino de química será discutida no capítulo 2 e a 

segunda questão, relacionada a concepção de pesquisa para a licenciatura 

nos PPC , será discutida no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 2 –  O DESVELAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E A SUA 

RELAÇÃO COM OS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS N A 

QUÍMICA 

 

 Os dados referentes à formação acadêmica dos professores, obtidos na 

plataforma Lattes, encontram-se no Quadro 6 abaixo: 

 
Quadro 6  – Formação de professores formadores de química dos cursos de 

licenciatura em química dos IFG. 
 

IFG Câmpus Anápolis 
 

Nome 
Formação 
Acadêmic

a 
Pós- Graduação 

Professor 1 Licenciado Mestre em Ensino de química/ Doutorando em Educação Ambiental 
Professor 2 Licenciado Mestre em Ciências Moleculares 
Professor 3 Licenciado Mestre em Ensino de química 
Professor 4 Licenciado Mestre em Ciências Moleculares 
Professor 5  Bacharel Mestre em química Inorgânica 
Professor 6 Bacharel Mestre em Ciências Moleculares/ Doutoranda em Produtos Naturais 
Professor 7 Licenciado Mestre em Ciências Moleculares/ Doutoranda em Ensino de química 
Professor 8 Licenciado Mestre em Ensino de química 
Professor 9 Licenciado Mestre em Física de Materiais 
Professor 10 Licenciado Mestre em Ciências Biológicas/ Doutoranda em Ensino de química 

 
10 professores = 80 % licenciados / 50 % pós-graduados em Ensino de química 

 
 

IFG Câmpus Luziânia 
 
Professor 11 Licenciado Mestre em Agroquímica/ Doutor em Agrotecnia 
Professor 12 Licenciado Mestre em Ciência do Solo/ Doutora em Agronomia/ Pós Doutorado 

em Engenharia química e Oceanografia química 
Professor 13 Licenciado Mestre em Ensino de química 
Professor 14 Licenciado Mestre em Educação em Ciências e Matemática 
Professor 15 Bacharel Mestre em Produtos Naturais 
Professor 16 Bacharel Mestre e Doutor em RMN 
Professor 17 Bacharel Mestre em química/ Doutorando em Tecnologias química e Biológica 
Professor 18 

Bacharel 
Mestre em química do Cerrado/ Doutorando em Tecnologias química 
e Biológica 

Professor 19 Licenciado Mestre em Agronomia/ Doutorando em Físico-química 
Professor 20 Licenciado Mestre em química Orgânica/ Doutorando em química orgânica 
Professor 21 Bacharel Mestre em Físico-química 
Professor 22 Licenciado Mestre em Físico-química/ Doutorando em Físico-química 
Professor 23 Licenciado Mestre em química Inorgânica 
 

13 professores = 62 % licenciados / 15 % pós-graduados em Ensino de química 
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IFG Câmpus Itumbiara 

Professor 24 Licenciado Mestre em Físico-química 
Professor 25 Engenheir

o Químico Mestre em Engenharia química 

Professor 26 Licenciado Mestre em química Orgânica/ Doutoranda em Ensino de química 
Professor 27 Bacharel Mestre em Engenharia do Meio Ambiente/ Doutoranda em química 
Professor 28 

Bacharel 
Especialização em química/ Mestre em Físico-química/ Doutoranda 
em Engenharia química 

Professor 29 Bacharel Mestre em química Analítica/ Doutoranda em Físico-química 
Professor 30 Bacharel Mestre em química/ Doutorando em Produtos Naturais 
Professor 31 Licenciado Mestre em Agroquímica/ Doutora em Agroquímica 
Professor 32 Licenciado Mestre em química/ Doutor de química Analítica 
Professor 33 Licenciado Especialização em Gestão Agroindustrial/ Mestre em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 
Professor 34 Licenciado Mestre em química Inorgânica/ Doutora em Ensino de química 
Professor 35 Licenciado Mestre em química Inorgânica 

Professor 36 Bacharel Especialização em Gestão Empresarial 
Professor 37 Bacharel Mestre em química Forense/ Doutorando em química Forense 
Professor 38 Licenciado - 
Professor 39 Engenheir

o químico Mestre em Engenharia química/ Doutor em engenharia química 

Professor 40 Licenciado Doutor em Quimica Inorgânica 
 

17 professores = 53 % licenciados / 12 % pós-graduados em Ensino de química 
 

IFG Câmpus Inhumas 

Professor 41 Licenciado Mestre em Ensino de química 
Professor 42 Licenciado Especialização em Farmácia Homeopática/ Mestre em química 

Orgânica/ Doutora em química Orgânica 
Professor 43 Bacharel Mestre em Biogeoquímica Ambiental/ Doutora em química Analítica 
Professor 44 Bacharel Mestre em química Analítica/ Doutor em química Analítica 
Professor 45 Bacharel Mestre em Polímero/ Doutoranda em Polímero 
Professor 46 Licenciado Mestre em Educação em Ciências e Meio Ambiente 
Professor 47 Licenciado Mestre em química Inorgânica/ Doutoranda em química Inorgânica 
Professor 48 Bacharel - 
Professor 49 Licenciado Mestre em Ensino de química/ Doutoranda em Ensino de química 
Professor 50 Bacharel Especialização em Docência Universitária/ Mestre em Educação 
Professor 51 Bacharel Doutor em química Analítica 

Professor 52 Licenciado 
Especialização em tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
e líquidos 
Mestre em química Inorgânica 

Professor 53 Bacharel - 
 

12 professores = 50 % licenciados / 33 % pós-graduados em Ensino de química 
 

IFG Câmpus Uruaçu 

Professor 54 Licenciado Mestre em química Inorgânica 
Professor 55 Licenciado Mestre em Ensino de química 
Professor 56 Licenciado Mestre em química Ambiental 
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Professor 57 Bacharel Mestre em Produtos Naturais 
Professor 58 Licenciado Mestre em química Analítica 
Professor 59 Licenciado Mestre em Ciências Moleculares 
Professor 60 Bacharel Mestre em química Orgânica/ Doutora em química Orgânica 
Professor 61 Licenciado Mestre em química Analítica 
Professor 62 Bacharel  Mestre e Doutor em química e Biotecnologia 
Professor 63 Bacharel Mestre em Ciências Moleculares 
Professor 64 Licenciado Mestre em Educação Ambiental voltada ao Ensino de química 
 

11 professores = 64 % licenciados / 18 % pós-graduados em Ensino de química 
 

 

Observa-se que em 2014, o IFG contava com 64 professores de química 

efetivos, em regime de dedicação exclusiva, nos cinco Câmpus que ofertam 

licenciatura em química. E além desses professores efetivos, temos os 

professores de química substitutos, que denominamos de “Professor S”. Esses 

últimos professores mencionados possuem contrato com o IFG, podendo atuar no 

período de até 24 meses, sem prorrogação. Representam um grupo de 

professores diversificado, que mudam com frequência, mas que também 

contribuem na realização de projetos de pesquisa, e na formação acadêmica. 

Sendo assim, seus projetos de pesquisa também foram catalogados, como pode 

ser visto no Quadro 7 (Apêndice 1), em que estão listados os projetos cadastrados 

nos Programas de Pesquisa do IFG, que serviram de base ao processo 

investigativo. Optamos por colocar o Quadro 7 em Apêndice pois ele ficou extenso para 

disponibilizarmos ele aqui. 

 

 

2.1 IFG ANÁPOLIS 

 

Primeiramente será discutido o caso do IFG Anápolis, já que este apresenta 

a maior porcentagem de projetos de pesquisa desenvolvidos na área de ensino de 

química. O curso de licenciatura em química foi criado em 2011, com inauguração 

do Câmpus Anápolis. No início do curso, não havia professor algum com formação 

específica na área de Ensino de química a despeito de ser um curso de 

licenciatura. Tal aspecto se refletiu nos projetos de pesquisa que foram iniciados 

em 2011 e concluídos em 2012, como se pode observar no Quadro 8 a seguir: 
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Quadro 8  – Projetos de Pesquisas desenvolvidos por alunos e professores de 

química do IFG – Câmpus Anápolis. 

Identificação Projetos de Pesquisa Concluídos em 2012 

1 
Validação de análise espectrofotométrica (na região do UV/visível) 

para quantificação de flavonóides em alimentos. 

2 
Cromatografia por adsorção alternativa na separação de pigmentos 

vegetais. 

3 
Estudo Químico e avaliação do potencial biológico de Miconia 

ferruginata (Melastomataceae). 

4 Construção da Revista sobre Modelo Padrão. 

 

As pesquisas apresentadas no Quadro 8 se constituem como temas 

importantes dentro da área de química, mas não estão necessariamente 

relacionadas com a prática pedagógica voltada para a educação básica, pois não 

abordam temas de ensino médio ou fundamental. É importante ressaltar que o 

curso ofertado na instituição destina-se à formação de professores da educação 

básica e, nesse sentido, deve ser considerada a importância de pesquisas 

direcionadas à melhoria do ensino nesse segmento educacional. Essas pesquisas 

utilizam equipamentos sofisticados, como espectrofotômetros e colunas 

cromatográficas que não estão disponíveis nas escolas da educação básica do 

estado de Goiás, que muitas vezes usam material alternativo nos experimentos de 

química. Essa ideia pode ser corroborada por Silva (2010): 

 

Geralmente não há salas apropriadas ou laboratórios didáticos  

para desenvolvimento de práticas experimentais na grande maioria 

das escolas de ensino fundamental e médio.  Desta forma, o uso de 

experimentos de baixo custo apresenta-se como uma alternativa 

para contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de 

conceitos científicos, levando o ensino de qualidade e eficiente a 

todos os lugares independentemente da existência de recursos 

financeiros. (SILVA et al., 2010, p. 1, grifos nossos) 
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Ainda nesse viés, Arroio et al. (2006) reforçam as questões relacionadas à 

falta de estrutura nas escolas em termos de laboratórios:  

 

Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que 80 % dos 

alunos disseram nunca ter tido oportunidade de participar de aulas 

em laboratório, uma vez que muitas escolas não oferecem 

infraestrutura necessária para a realização de aulas 

experimentais. (ARROIO et al., 2006, p. 177, grifos nossos) 

 

As pesquisas desenvolvidas no IFG Anápolis em 2012, não contemplam o 

cenário existente nas escolas, ou seja, não levam em consideração as 

possibilidades de atuação docente relacionadas ao contexto da química. 

Observa-se pelo Quadro 8, que no final de 2012, nenhum dos trabalhos 

concluídos, abordava questões relacionadas ao Ensino de química. Isto gerou 

uma grande preocupação ao corpo docente já que a qualidade da formação inicial 

de professores pode ser melhorada com a integração da pesquisa na Educação 

química no processo desta formação. Argumentamos que a inserção da pesquisa 

no contexto da formação inicial considera aspectos críticos e argumentativos para 

a construção de competências para a docência, tendo a pesquisa como elemento 

indissociável do ensino, e alavancador da aprendizagem, levando a um processo 

de “aprender a aprender” com autonomia e criatividade (GALIAZZI & MORAES, 

2002). A pedagogia do “aprender a aprender” estabelece uma hierarquia valorativa 

pelo qual aprender sozinho situa-se num nível mais elevado do que a 

aprendizagem resultante da transmissão de conhecimento por alguém (DUARTE, 

2001).  

Relacionando essa discussão de as pesquisas desenvolvidas pelos 

docentes serem mais voltadas para o contexto químico e menos para o contexto 

de formação de professores, temos os dados da formação docente na Tabela 5 

para o Câmpus Anápolis, que enumero o número de pesquisas realizadas na área 

de Ensino de química, com o número de professores formadores licenciados em 

química. 
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Tabela 5  – Formação dos professores versus pesquisas científicas. 

Câmpus do 

IFG 

Porcentagem de 

professores  

licenciados em 

química em cada IFG 

(%) 

Porcentagem de 

professores pós-

graduados na área de 

Ensino de química no 

IFG (%) 

Porcentagem de 

projetos de pesquisa 

em Ensino de química 

em cada IFG (%) 

Anápolis 80 50 41 

Inhumas 50 33 10 

Luziânia 62 15 18 

Itumbiara 53 12 7 

Uruaçú 64 18 13 

 

 Notamos que, apesar de serem cursos de licenciatura em química, 

alguns Câmpus têm metade dos docentes com formação específica na 

licenciatura. Este quantitativo é considerado pouco, uma vez que serão formados 

professores de química neste cursos. Tal aspecto remete à reflexão feita por 

Maldaner (2008) de que é dada pouca importância a Educação química, pelo 

conjunto dos docentes químicos universitarios, à  falta de oportunidade de reflexão 

sobre questões educacionais em sua formação.   

 Nesse sentido, ainda com o ponto de vista de Maldaner (2008), faltam 

profissionais com o perfil necessário à concretização das propostas de formação 

do educador químico para a Educação Básica. De acordo com esse autor: 

 

Onde se encontram os educadores químicos em número e com 

preparo suficientes para desencadear práticas que despertem o 

interesse, o debate, a produção científica e acadêmica de 

qualidade que os torne imprescindíveis no contexto de formação 

dos professores, para todos os níveis em que deverá acontecer? 

Respondo com firmeza: eles não existem. Temos que formá-los. 

(MALDANER, 2008, p. 274) 

 

Um ponto que pode ser ressaltado é em relação à formação docente 

exigida nos editais de concurso para contratação. Fizemos um levantamento dos 
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editais de contratação e verificamos que em muitos deles não era exigida 

licenciatura em química, sendo que os professores selecionados atuarão em 

cursos de licenciatura em química, e como são contratados como professores de 

nível básico, técnico e tecnológico, atuarão também na educação básica de nível 

médio, e segundo a LDB para atuarem na Educação báscia precisam ser 

licenciados: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 2013b) 

 

Nessa análise acerca do perfil docente relacionando os editais para seleção 

de professores de química nos Institutos Federais Câmpus Anápolis, Inhumas, 

Luziânia, Itumbiara e Uruaçu, podemos perceber que nos editais de contratação 

(Edital 002 de 25/01/2010, Edital 030 de 29/04/10, 064 de 22/10/10 e Edital 069 de 

14/12/2011), a formação exigida em geral foi licenciatura plena em química, ou 

como habilitação legal equivalente, bachalerado em química, mais mestrado, não 

especificando a área de contratação, ou seja, bacharéis podiam ser contratados. 

Já nos Editais 022 de 05/10/2007 e 09 de 01/02/2013, foi exigida apenas 

Graduação em química, sendo uma vaga para Luziânia e duas para Uruaçu no 

primeiro edital, e uma vaga para Inhumas no segundo edital, como pode ser visto 

no Quadro 9 a seguir: 
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Quadro 9  – Editais de contratação de professores de química especificamente a 

formação exigida. 

Edital 064 de 22/10/2010 : 1 vaga Físico-química (pede-se licenciatura plena em química 

ou, como habilitação legal equivalente, bacharelado em química, mais mestrado) – 

Itumbiara. No mesmo edital Inhumas: 2 vagas de licenciatura plena. 

Edital 069 de 14/12/ 2011: 1 vaga de licenciatura Plena em química ou, como habilitação 

legal equivalente, bacharelado em química – Luziânia. Mesmo edital de 2 vagas de 

Itumbiara. 

Edital 09 de 01/02/2013:  1 vaga para graduação em química – Luziânia. Mesmo edital 2 

vagas para Uruaçu. E outra vaga para Engenharia em química; ou química Industrial; ou 

Tecnologia de química Agroindustrial – Uruaçu. 

Edital 002 de 25/01/2010: 1 vaga para processos químicos industriais: licenciatura Plena 

em Processos Químicos Industriais ou, como habilitação legal equivalente, bacharelado 

em química Industrial ou engenharia química ou Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Químicos, licenciatura química: 2 Anápolis e 1 Inhumas, 2 Luziânia e 1 Uruaçú. 

1 vaga química Analítica Itumbiara. 

Edital 02 2 de 05/10/2007: 1 vaga de química Inorgânica: Graduação na área de química, 

em curso reconhecido pelo MEC, com Mestrado ou Doutorado nas áreas de química 

Inorgânica, química ou Educação – Inhumas. 

Edital 030 de 29/04/10: 1 vaga para Anápolis e outra para Luziânia. Licenciatura Plena 

em química ou, como habilitação legal equivalente, bacharelado em química, mais 

mestrado. 

 

   É importante destacar que estes professores foram concursados para 

ministrarem aulas em cursos de licenciatura em química e também na educação 

básica. Em relação à licenciatura, o bacharel pode, segundo a legislação vigente, 

ministrar aulas específicas de química, mas pouco poderá contribuir no sentido da 

formação pedagógica do futuro docente. No caso da educação básica, este 

professor contratado não atende às determinações legais.  

 Em relação às pesquisas que são desenvolvidas especificamente na 

área de Ensino de química,  observamos que nos cinco Câmpus, não há um 

quantitativo significativo de projetos nessa área considerando-se o número de 

professores licenciados. Tal aspecto mostra o déficit de professores especialistas, 
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mestres e doutores na área de Ensino de química, como pode ser visto na Tabela 

5 (p.77), pois a maioria das pesquisas se desenvolve no âmbito da química. É 

relevante mencionar que o Câmpus Anápolis é o que apresenta maior número de 

professores de química com pós graduação na área de Ensino de química, essa 

realidade era diferente quando observou-se os projetos de pesquisa do Quadro 8 

(p. 75) em 2012.  

 As diretrizes legais sinalizam a inserção da pesquisa como princípio ou 

eixo formador nas licenciaturas (BRASIL, 2002) e para Galiazzi e Moraes (2002), a 

inserção da pesquisa no contexto da formação inicial considera aspectos críticos e 

argumentativos para a construção de competências, o que leva a um processo de 

“aprender a aprender” com autonomia e criatividade, possibilitando uma 

qualificação formal e política da formação inicial de professores, além de 

autonomia intelectual. Dessa forma, ao analisar os dados referentes ao 

desenvolvimento das pesquisas nos IFG pode-se inferir que existe uma lacuna em 

termos de formação inicial de professores considerando-se a pesquisa como 

elemento formativo.   

 Podemos fazer um paralelo entre tal conclusão relacionada aos institutos 

federais e a situação nas universidades públicas federais, pois a falta de 

professores mestres e doutores na área de ensino de química compromete os 

cursos de licenciatura em química no que diz respeito à falta de orientadores para 

o desenvolvimento de pesquisas. Esse fato coaduna com os dizeres de Schnetzler 

(2002): 

  

Considerando o atual e reduzido número de orientadores na área, 

e que a formação de novos quadros acadêmicos em educação 

química tem-se mantido fundamentalmente restrita às pós-

graduações em educação no país, julgo que um de nossos 

principais desafios é o de incentivar e auxiliar a abertura de 

mestrados e doutorados em ensino nos institutos de química de 

nossas universidades (p. 21). 
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Observamos que cursos de licenciaturas estão sendo criados, sem dar a 

devida atenção à real necessidade da formação de professores. Para Rossi e 

Ferreira (2008), o contexto de expansão ou criação de novas vagas num novo 

modelo de licenciatura levou muitas IES a contratar docentes para atuar 

especificamente na área de Ensino de química, alocados nas unidades da área de 

química, especialmente daquelas responsáveis pelos cursos de licenciatura. 

Dentre essas atividades, destacam-se aquelas relacionadas ao estágio curricular 

obrigatório para os licenciandos; que teve um considerável aumento de carga 

horária, passando de 120 horas até 1998, para 400 horas a partir de 2002. Além 

de outras disciplinas específicas presentes nas matrizes curriculares dos cursos 

de licenciatura em química: como Instrumentação para o Ensino de química, 

Didáticas, História da química, Formação Integrada na educação básicae 

Tecnológica, Metodologia do Ensino de química, Oficina de Ensino de química, 

dentre outras. 

Dessa forma, passou a existir a preocupação dos coordenadores de curso 

de licenciatura em química dos IFG, com a contratação de professores habilitados 

para trabalharem as disciplinas específicas da licenciatura em química. Essa é 

uma problemática geral, conforme afirmam Benite et al. (2010): 

 

Podemos dizer que não há preparação formal para o professor 

formador, e que em muitas áreas do conhecimento os processos 

seletivos relacionados à contratação docente em Instituições de 

Ensino Superior (IES) priorizam as linhas de pesquisa na área 

técnica. Em consequência, os processos de desenvolvimento 

profissional ficam na dependência de cada instituição e de como 

esta concebe a formação do formador. (BENITE et al.; 2010, p. 259) 

 

Segundo Mizukami (2005-2006), professores formadores são todos os 

profissionais envolvidos nos processos formativos de aprendizagem da docência 

de futuros professores ou daqueles que já estão desenvolvendo atividades 

docentes: os professores das disciplinas Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado, os das disciplinas pedagógicas em geral, os das disciplinas 
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específicas de diferentes áreas do conhecimento e os profissionais das escolas 

que formam os futuros professores. 

 Após a contratação de professores com formação na área de Ensino de 

química a partir de 2012, nota-se uma mudança no quadro das pesquisas no IF de 

Anápolis, como se pode observar na Quadro 10 a seguir. 

 

Quadro 10  – Projetos de Pesquisas em desenvolvimento por alunos e professores 

de química do IFG – Câmpus Anápolis. 

Identificação Projetos de Pesquisa em Desenvolvimento 

1 
Estudo Químico e identificação preliminar de compostos bioativos de 

Melastomataceae pelo ensaio de letalidade de Artemia salina Leach. 

2 

A contribuição de Práticas Pedagógicas no processo de ensino 

aprendizagem de alunos surdos mediadas pela visão: Em foco o conceito 

de Radioatividade. 

3 
Estudo teórico da relação estrutura atividade da indolo [2,1-B] quinazoline 

como agente contra o câncer de próstata. 

4 
Otimização da quantificação cromatográfica líquida de alta resolução 

(HPLC), de isoflavonas em feijões cariocas (Phaseolus vulgaris L.). 

5 

A contribuição de práticas pedagógicas utilizando recursos visuais no 

processo de ensino-aprendizagem das ciências/químicas de alunos surdos 

da rede pública de educação de Anápolis. 

6 A abordagem conceitual da química em desenhos animados. 

7 
Aplicação de softwares e jogos no Ensino de química do proeja do instituto 

federal de Goiás Câmpus Anápolis. 

8 
Avaliação da variação espacial de compostos fenólicos em frutos da 

jabuticabeira (Myrciaria cauliflora). 

9 
Onde uso isso na minha vida? Matemática aplicada à química do estado 

sólido: Experimentos, modelos e aplicações tecnológicas. 

10 PIBID (Programa de Bolsa de Iniciação à Docência). 

 

Nota-se que 44 % das pesquisas desenvolvidas representam trabalhos 

associados ao Ensino de química. Pode-se inferir que com a contratação de 

professores formadores habilitados em Ensino de química houve um crescimento 
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considerável nos projetos de pesquisa que estudam as questões formativas 

relacionadas à sala de aula, que contribuem para a prática docente dos alunos, 

futuros professores de química. 

Dentre as pesquisas em desenvolvimento listadas no Quadro 10, 

destacam-se algumas relacionadas às atuais tendências formativas de 

professores de química, como as questões da Educação Inclusiva e o PIBID.  

No paradigma da inclusão, a educação deve ser modificada, ou talvez, 

reestruturada a partir da formação de professores que, como atores de primeira 

ordem, podem contribuir para a reorganização da escola, viabilizando o acesso e 

a permanência de todos nas classes regulares. Para isso, é preciso formar o 

professor para trabalhar com a diferença, “propiciando-lhes situações de análise e 

reflexão sobre suas próprias condições de trabalho e vivências, permitindo-lhes 

estabelecer relações entre a sua ação pedagógica e os pressupostos teóricos que 

estão subjacentes a ela” (BENITE et al., 2009, p.4), com o intuito de constituir 

novas posições a respeito das necessidades individuais dos alunos. O papel 

fundamental da educação inclusiva é oferecer escolarização a todas as pessoas 

que enfrentam algum tipo de barreira, educação essa que é representada, por 

exemplo, pelo movimento “Educação para todos” (UNESCO, 1994). 

É relevante que o futuro professor esteja preparado para lidar com as 

diferentes necessidades de aprendizagem de cada aluno, inclusive os deficientes, 

e o locus inicial em que ele deve adquirir esses fundamentos é a formação inicial, 

ou seja, o curso de graduação. É preciso considerar a formação do professor para 

a educação inclusiva como parte integrante do processo de formação geral, e não 

como um apêndice dos seus estudos ou um complemento. Mais do que isso, é 

importante que o professor adquira uma visão crítica sobre o assunto, pois deverá 

se adaptar quanto aos conteúdos, práticas avaliativas e atividades de ensino e 

aprendizagem. Dessa maneira, para que tenhamos uma mudança paradigmática 

na educação inclusiva, o primeiro a ser mudado é o professor (HOFFMAN, 2004).  

O Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem sido uma aposta 

do governo federal para promover uma mudança de cultura da formação de 

professores no Brasil por envolver ações em prol da valorização e do 
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reconhecimento das licenciaturas para o estabelecimento de um novo status para 

os cursos de formação e como política de incentivo à profissão de magistério. O 

programa tem por objetivo estimular a docência pelo fomento de ações a serem 

desenvolvidas nas escolas públicas da educação básica por alunos das 

licenciaturas, em conjunto com os professores dessas instituições e os docentes 

das universidades. 

O PIBID é compreendido, em termos de formação inicial de professores, 

como um espaço que possibilita a integração entre universidade-escola, 

oportunizando aos futuros professores o entendimento e a reflexão sobre a 

profissão docente e também sobre a realidade escolar, por meio do 

desenvolvimento de unidades didáticas que priorizam a inserção de diferentes 

materiais e abordagens didáticas inovadoras no ensino de ciências, considerando 

a escola da educação básica como campo de investigação e aplicação dessas 

estratégias (PAREDES; ARAES, 2012). Apesar de não se configurar em sua 

proposta inicial como um projeto de pesquisa, o PIBID tem sido utilizado por 

muitos professores formadores com o viés da pesquisa a partir das inúmeras 

possibilidades que este programa oferece ao inserir os licenciandos em situações 

de sala de aula, o que permite e estimula o olhar para o ambiente didático sob o 

enfoque do professor pesquisador. O PIBID aproxima o licenciado do seu futuro 

ambiente de trabalho: a escola e seu cotidiano, portanto, possibilita que o ensino 

se torne objeto de pesquisa do aluno. 

No ano de 2015, a economia brasileira encontra-se bastante debilitada, em 

função de vários desvios de verbas e de problemas de gestão. Assim, vários 

“cortes” estão sendo realizados na área da saúde e educação, pelo governo de 

Dilma Rousseff (do Partido dos Trabalhadores). Um deles refere-se às bolsas do 

PIBID, implementadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Há então instaurado um momento delicado para esses 

programas do governo de incentivos ao estudo e à pesquisa, pois não se sabe ao 

certo quais deles continuarão em vigor.  

A possibilidade de realização de pesquisas científicas relacionadas ao 

processo de ensino-aprendizagem de química, geralmente, redundam em 
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trabalhos de conclusão de curso, que se caracterizam tanto pela investigação 

quanto pela promoção de processos de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional da docência, tendo como foco o professor da educação básica. 

Apoiam-se teoricamente em estudos sobre pensamento do professor, reflexão 

como orientação conceitual e escola como organização que aprende (MIZUKAMI, 

2005-2006). 

Estudos recentes sobre os processos de formação docente têm destacado 

a importância da formação dos formadores como elemento fundamental para a 

melhoria da formação e atuação de futuros professores. Com essa perspectiva, 

pesquisas sobre saberes docentes têm trazido contribuições e aprimoramento dos 

processos de formação. Nesse sentindo, os cursos de formação de professores de 

química precisam instituir um modelo de formação que prime pela racionalidade 

emancipatória e crítica, superando os processos ainda predominantemente 

pautados nas racionalidades técnica e prática (AZEVEDO, 2009). 

Temos, no IFG, o curso de licenciatura em química no ponto de atrito ou de 

fricção entre o campo educacional e o campo tecnológico. Dois campos que são 

autônomos e independentes relativamente; embora um precise do outro, eles 

podem “caminhar” nessa interdependência relativa, coexistindo no mesmo espaço 

social.  

O campo educacional é representado pela formação de professores, 

preocupado com as interações entre pessoas (alunos e professores), com a 

dinâmica do conhecimento nas aulas de química, com os métodos didáticos mais 

adequados, com práticas educacionais acostumadas experimentadas, com a 

legislação educacional, regido pelo Ministério da Educação (MEC). Enquanto o 

campo tecnológico se atém às inovações tecnológicas, trabalhos laboratoriais, 

certificações, desenvolvimento industrial, ou seja, outra concepção de pesquisa 

científica, regido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

Desta forma, podemos identificar o curso de licenciatura em química 

adquirindo a sua identidade na interdependência relativa entre os campos 

educacional e tecnológico. Ou seja, o campo educacional, representado pela 

formação de professores, possui autonomia relativa, mas se relaciona com o 
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campo tecnológico, pelo qual é constantemente “bombardeado”, seja pelo fato de 

professores e alunos acreditarem que o campo tecnológico apresenta mais status, 

consegue maiores recursos financeiros para pesquisa, tem maior valoração 

científica, maior empregabilidade e também, pelas condições sociais que 

historicamente foram estabelecidas nas escolas técnicas com maior enfoque no 

campo tecnológico. 

Analogamente, relações entre o sistema de produção econômica e o 

sistema de ensino, são discutidos por Bourdieu e Boltanski (2012) quando 

analisam questões inerentes ao jogo estabelecido entre o diploma e o cargo no 

contexto da valorização de agentes em diversos campos. Entendemos que por se 

tratar de uma instituição que valora, desde sua origem, a formação técnica e 

tecnológica, o IFG imprime mais importância ao capital científico decorrente dos 

objetos importantes no cenário da produção científica, ou seja, as pesquisas na 

área de química. No entanto, com a implantação da licenciatura em química nos 

institutos, houve a inserção de elementos e objetos novos no campo formativo 

existente o que acarretou a necessidade de mudanças de estratégias, pois a 

instituição passou a formar novos agentes, no caso, professores de química. 

Quando tal contexto se estabeleceu, instituiu-se também um outro jogo de forças e 

embates entre as questões formativas inerentes à formação de professores e as 

questões formativas inerentes à formação técnica. Nessa perspectiva, a formação 

de professores de química passa a ser estruturada e gerida por agentes que não 

necessariamente a consideram como produtora de agentes com classificação 

importante no sistema de produção econômico. De acordo com os autores: 

 

Desde que o problema da relação entre o diploma e o cargo é 

apresentado, assim, como manifestação, no plano da experiência 

prática, da relação entre o “tempo” de transformação da técnica, 

da economia e da escola, acaba-se por ver se reintroduzir a 

política (caso contrário, abandonada) sob a forma de estratégias 

individuais que os agentes utilizam para se defenderem contra a 

exploração ou para exercê-la nas lutas de classe cotidianas – com 

o intuito de obterem o rendimento máximo de seus diplomas ou 
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tirarem o maior proveito de seus cargos... (BOURDIEU; 

BOLTANSKI, 2012, p. 135) 

 

O aumento do número de pesquisas na área de Ensino de química no 

campus Anápolis (Quadro 10) evidencia que os novos agentes buscam estratégias 

de negociação, individuais ou coletivas, visando estabelecer novos objetos 

importantes no âmbito do curso em questão, gerando um elemento de tensão que 

corrobora a perspectiva de Bourdieu e Boltanski (2012, p.141), quando afirmam 

que “nas sociedades divididas em classes, as taxonomias sociais, os sistemas de 

classificação que produzem a representação dos grupos são, a cada momento, o 

produto e o objeto das relações de força entre as classes”. 

Temos portanto, professores (agentes) habituados historicamente a 

trabalhar com o ensino tecnológico (campo tecnológico), voltado às indústrias, 

atuando como formadores no âmbito das licenciaturas, criadas nos IFG como 

imposição do campo político – autonomia apenas relativa do campo educacional 

em relação ao campo político. Ou seja, os campos possuem pouca autonomia 

para tomada de decisões, pois quanto mais autônomo o campo, menores são as 

imposições externas. A citação abaixo ratifica tal afirmação. 

 

[...] uma das grandes questões que surgirão a propósito dos 

campos (ou dos subcampos) científicos será precisamente acerca 

do grau de autonomia que eles usufruem. Uma das diferenças 

relativamente simples, mas nem sempre fácil de medir, de 

quantificar, entre os diferentes campos científicos, isso que se 

chamam as disciplinas, estará, de fato, em seu grau de autonomia. 

(BOURDIEU, 2000, p. 21) 

 

No caso específico dos cursos de licenciatura em química ofertados no IFG, 

podemos relacionar o campo tecnológico aos docentes da área de química que, 

por conta da tradição da instituição em cursos tecnológicos, já atuavam tendo um 

status quo no contexto da pesquisa na área de química. O status quo citado pode 

ser traduzido em patentes, parcerias com empresas de pesquisa, publicações em 
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revistas específicas da área de química. O campo educacional pode ser 

relacionado aos agentes docentes e gestores responsáveis pela condução do 

processo de implantação dos cursos de licenciatura em química no IFG, que veio 

como uma imposição política gerada pelo processo de expansão da rede federal 

de ensino. Imposição no sentido de que o processo de transformação dos antigos 

CEFET em Institutos Federais trouxe a obrigação de que 20 % da verba fosse 

destinada à criação de licenciaturas (BRASIL, 2008a).  

O campo de formação de professores é um campo em consolidação no 

país, embora seja palco também de diversos embates com o campo político, pois 

as políticas públicas educacionais nem sempre atendem o que a comunidade 

científica almeja. O ponto de vista de Freitas (2002) acerca do trabalho docente 

pode ser visualizado abaixo: 

 

Para entender em profundidade as novas configurações postas 

pelas determinações legais para a formação de professores, é 

preciso que ampliemos cada vez mais as análises do trabalho 

docente, tomando a categoria trabalho , para entendê-la em suas 

relações contraditórias – como mercadoria e como realização 

humana produzida historicamente – e em suas articulações com 

as transformações que ocorrem no campo do trabalho produtivo, 

com a reestruturação produtiva e a inserção do Brasil no processo 

de globalização e competitividade internacional. (FREITAS, 2002, 

p.160, grifo do autor) 

 

A licenciatura em química criada nesse cenário fica então entrelaçada com 

o campo científico dos químicos e o campo educacional. No entanto, esse último, 

também é um campo novo dentro do IF, considerando-se que essa instituição, 

criada em 1909, tem sua estruturação calcada na produção do conhecimento com 

o viés científico e tecnológico. Nessa perspectiva, podemos afirmar que a 

instituição IFG mantém um habitus tecnológico, pois seu capital científico se 

estrutura e se valida por meio de produções técnicas, tecnológicas como patentes 

e artigos. Dessa forma, levando em conta a inserção das licenciaturas em química 
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na instituição, as relações pedagógicas entre o saber químico e o saber ensinar 

química, precisam ser inseridas e repensadas para a consolidação destes cursos, 

bem como a formação de uma identidade docente específica. O habitus ao qual 

nos referimos é caracterizado por Bourdieu (2002b) como: 

 

[...] Um sistema de disposições duradouras e transponíveis que 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 

momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de 

ações, e torna possível efetuar tarefas infinitamente diferenciadas 

graças às transferências analógicas de esquemas que permitem 

resolver os problemas da mesma forma e graças às mesmas 

correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente 

produzidas por esses mesmos resultados. (BOURDIEU, 2002b, 

p.167) 

 

Para elaborar o conceito de habitus, o sociólogo francês parte de várias 

configurações da “prática” ou das “práticas”, sendo o habitus o gerador de 

estratégias; princípio de encadeamento das ações; percepção e apreciação de 

experiência posterior; produto de diferentes modos de engendramento; sistema de 

disposições duráveis e transponíveis; produto da história; homogeneidade relativa; 

lexinsita; mediação universalizante; inculcação e apropriação (FREITAS, 2012, 

p.6). 

Segundo Bourdieu (1990), agimos em função do habitus, que orienta 

nossas ações, entretanto, seguindo as estratégias internas próprias a determinada 

sociedade, os homens são capazes de subverter as normas vigentes de uma 

configuração social que são as “exterioridades interiorizadas”, as estruturas de 

uma sociedade elaboradas de acordo com as práticas individuais. Para se 

compreender um habitus de um indivíduo, é preciso analisar sua trajetória 

individual e, ao mesmo tempo, a história do ambiente em que vive. É, 

propriamente, neste “senso de jogo” capaz de orientar o homem em suas 

estratégias individuais no interior de estruturas e relações, que se define o habitus 
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como uma estrutura estruturada, sempre disposta a se transformar em estrutura 

estruturante.  

Bourdieu propõe uma universalização da abordagem social por meio de um 

código comum que seriam as ações e atividades humanas (práticas), empírica e 

experimentalmente observáveis, e produzidas pelos agentes em seus diversos 

lugares e situações sociais. 

No caso específico do IFG de Anápolis, podemos caracterizar uma 

alteração nos objetos de estudo por meio da análise dos projetos de pesquisa dos 

professores de química de 2012 e 2013. Em 2012, embora houvesse 100 % dos 

docentes licenciados, nenhum projeto de pesquisa na área de Ensino de química 

foi realizado, mantendo o habitus tecnológico tradicional na instituição. Em 2013, 

os professores licenciados em química correspondiam a 80 %, e em relação aos 

projetos de pesquisa: 56 % dos projetos de pesquisa são focados na área de 

química e 44 % voltados para o Ensino de química. Ou seja, houve um aumento 

significativo nos projetos de pesquisa da área de ensino. Isso pode configurar a 

inserção de um habitus diferente do habitus tecnológico da instituição à medida 

que novos professores formadores foram contratados, rompendo a tradição 

histórica voltada à tecnologia. Ou seja, está havendo um processo prolongado de 

socialização, no qual uma estrutura social gradativamente vai imprimindo nos 

indivíduos uma predisposição (a pensar ou a agir de determinada forma). Neste 

Câmpus, é relevante considerar que o quadro docente de química conta hoje com 

50 % dos professores com formação específica em Ensino de química nos níveis 

de mestrado e doutorado. 

Acreditamos que a escolha dos objetos de pesquisa seja decorrente 

estratégia dos professores de química das áreas técnicas e tecnológicas, no 

sentido de conseguirem maior investimento para as suas áreas de atuação, e 

manter o status quo, mencionado anteriormente. Segundo Bourdieu (1998), existe 

um mecanismo ideológico na escolha hegemônica de temas ou objetos de 

pesquisa: 

A definição dominante das coisas boas de se dizer e dos temas 

dignos de interesse é um dos mecanismo ideológicos que fazem 
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com que coisas também muito boas de se dizer não sejam ditas e 

com que temas não menos dignos de interesse não interessem a 

ninguém, ou só possam ser tratados de modo envergonhado ou 

vicioso. (BOURDIEU, 1998, p. 35) 

 

   Conforme afirma Loyola (2002, p.83), o habitus pode ser mudado: “Sendo 

produto da história, o habitus é um sistema de disposições aberto, 

permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente afetado 

por elas. Ele é durável, mas não imutável”. Portanto, entendemos que os 

professores da área de ensino de química que estão sendo contratados nos 

cursos de licenciatura em química têm o habitus diferente daquele já instituído nos 

IFG, pois inclusive as revistas para publicação são diferentes, considerando-se 

que uma revista que é qualis em química pode não ser em ensino de química, e 

vice-versa. Isso pode configurar não uma mudança de habitus, mas uma nova 

estratégia de um grupo diferente, inserido no contexto de formação tecnológica. 

Nesta nova perspectiva, temos perfis diferentes de cursos de licenciatura e cursos 

tecnológicos de química, coexistindo dentro da instituição, através da 

interdependência relativa e disputa de campo já discutida anteriormente. 

O diagrama abaixo traduz um pouco da situação da licenciatura em química 

no contexto dos IFG: 

 

Figura 4  – Relações entre diferentes campos no IFG. 
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Temos a licenciatura em química com pouca autonomia, sofrendo a 

influência dos Campos Educacional e Tecnológico, sendo que o Campo 

Tecnológico “bombardeia” a licenciatura em química, através dos seus interesses 

próprios. Tal aspecto reflete-se no capital científico relacionado aos projetos de 

pesquisa dos professores formadores. Salientamos que o capital científico refere-

se aos bens que são adquiridos pelos sujeitos em seus campos. E, nesse caso, o 

capital científico que emerge dos projetos de pesquisa do Câmpus Anápolis está 

equilibrado entre os voltados a química (56 %) e voltados ao Ensino de química 

(44 %). A licenciatura está sofrendo pressão de quem tem mais volume de capital, 

esse fato pode ser explicado pelos dizeres de Bourdieu:  

 

[...] os agentes (indivíduos ou instituições) caracterizados pelo 

volume de seu capital determinam a estrutura do campo em 

proporção ao seu peso, que depende do peso de todos os outros 

agentes, isto é, de todo o espaço. Mas contrariamente, cada 

agente age sob a pressão da estrutura do espaço que se impõe a 

ele tanto mais brutalmente quanto seu peso relativo seja mais 

frágil. (BOURDIEU, 2003, p. 24)  

 

Por esse prisma, os professores, agentes dos campos educacional e 

tecnológico, desempenham um papel importante na formação dos alunos, através 

da realização de projetos de pesquisa, escritas de artigos científicos, realizações 

de feiras, participação em congressos, projetos financiados, dentre outros. Essas 

atividades correspondem ao capital científico desses professores formadores. E o 

que observamos é que o capital científico torna-se mais atrativo quando o tema é 

explorado e abordado pela mídia, como por exemplo, desenvolvimento de um 

novo fármaco na cura para a AIDS ou para o câncer, desenvolvimento de um novo 

alimento transgênico, de uma nova tecnologia de análise de alta performance, 

enfim, temas que conseguem investimento com facilidade e apresentam 

relevância na conquista de prêmios e títulos, o que faz com que temas 

relacionados ao Ensino de química sejam deixados de lado, e percam o seu valor 
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nos cursos de licenciatura em química dos IFG. Nossa argumentação coaduna-se 

com as ideias de Bourdieu (2004) ao dizer que: 

 

No domínio da pesquisa científica, os pesquisadores ou as 

pesquisas dominantes definem o que é, num dado momento do 

tempo, o conjunto de objetos importantes, isto é, o conjunto das 

questões que importam para os pesquisadores, sobre as quais eles 

vão concentrar seus esforços e, se assim posso dizer, “compensar”, 

determinando uma concentração de esforços de pesquisa. 

(BOURDIEU, 2004, p. 24) 

 

Ao observarmos as pesquisas desenvolvidas no Câmpus Anápolis, 

notamos que há certo equilíbrio em relação aos projetos na área de química e 

Ensino de química, transparecendo a preocupação dos professores formadores 

em valorar mais as questões da área de Educação em química para a formação 

humanística e crítica dos sujeitos. Formação esta, que possa permitir aos 

professores a busca por uma sociedade igualitária, solidária e justa, na reflexão 

sobre o mundo que os cercam, através de questionamentos na construção da sua 

própria autonomia.  

Com o aumento do número de professores com formação mais específica 

na área de Ensino de química nesse Câmpus, podemos identificar a ampliação 

também nas pesquisas cadastradas relacionadas ao contexto do Ensino de 

química. Ou seja, a pesquisa voltada para o Ensino de química passa a ser um 

elemento ou um objeto de concentração de esforços no sentido de equilibrar o 

cenário anterior em que as pesquisas cadastradas tratavam exclusivamente do 

campo da química.  

 A pesquisa no Ensino de química é uma atividade recente no Brasil, 

tendo cerca de 40 anos de início e hoje temos espaços nas revistas e congressos 

para publicação dos nossos trabalhos, contando com revistas bem conceituadas 

como a Química Nova na Escola (QNESC), além de eventos específicos que 

discutem a formação de professores de química, como o Encontro Nacional de 

Ensino de química (ENEQ) e Encontro Centro–Oeste de Debates Sobre o Ensino 
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de química (ECODEQ). Na Sociedade Brasileira de Química (SBQ) há uma 

divisão que já considera o Ensino de química como uma área de atuação na 

química. Concordamos com Schnetzler (2002) que a necessidade de se 

reconhecer esta área de pesquisa como objeto de estudo, tem origem nos 

problemas que se relacionam tanto com o ensino da química quanto com os 

conhecimentos da química, “pois o domínio do conhecimento químico é uma 

condição necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento da área” (p. 

14).  

A seguir, apresentaremos os dados e as análises referentes ao Câmpus 

Inhumas, Luziânia, Itumbiara e Uruaçú. 

 

 

2.2 IFG INHUMAS, LUZIÂNIA, ITUMBIARA E URUAÇÚ  

 

 Retomando a Tabela 5 (p. 77), podemos ainda analisar os demais Câmpus 

do IFG que ofertam licenciatura em química: 

Olhando de uma forma geral, os Câmpus Inhumas, Luziânia, Itumbiara e 

Uruaçú, observamos que poucas pesquisas (menos de 18 %) são desenvolvidas 

na área de Ensino de química, embora a maior parte dos professores (mais que 

50 %) sejam licenciados e tenham pós-graduação na área de Ensino de química 

(mais que 12 %) (Tabela 5). 

Como a maioria das pesquisas está relacionada ao contexto Químico e são 

poucas as que têm como foco o Ensino de química, argumentamos que quando a 

maior importância é dada à pesquisa na área de química, a identidade da 

licenciatura corre risco, pois as pesquisas científicas que contemplam a formação 

de educadores Químicos não se configuram como objetos importantes na 

instituição até porque, na instituição, há pouco docentes com pós-graduação na 

área de Ensino de química (no máximo 33 %, em Inhumas). Sobre essa questão, 

Maldaner (2008) diz que se continuar essa situação de ausência de docentes 

habilitados e qualificados para assumir esses espaços de formação dos 
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professores nas licenciaturas, perderemos a oportunidade histórica de mudar a 

formação inicial dos professores. 

Esses dados podem traduzir um habitus tecnológico existente nestes 

Câmpus. Como mencionado anteriormente, os IF foram criados em instituições 

historicamente voltadas ao ensino tecnológico. Sendo assim, diversos cursos de 

licenciatura foram criados nos IF, dentre eles, licenciatura em química. A demanda 

por professores de química do ensino básico é alta. Dados disponíveis no INEP 

(BRASIL, 2009) mostram que dos 62 mil docentes em exercício na educação 

básica, responsáveis pela disciplina química, apenas cerca de 8 mil têm 

licenciatura específica em química, e que cerca de 75 % dos licenciados em 

química não atuam no magistério na educação básica. Por outro lado, a maioria 

dos professores graduados que atuam no ensino médio não o são em biologia, 

física, matemática e química e carecem de atualização na sua formação 

profissional que resulte em melhoria de conteúdos, didática e visão integrada da 

ciência (BRASIL, 2009). 

Outro fato que justifica a escolha do curso de licenciatura em química é que 

já havia em alguns IF, como no campus Inhumas e Itumbiara, a estrutura de 

laboratórios, pois já eram ofertados alguns cursos técnicos em química. Isso 

denota que a escolha de cursos para serem ofertados é atrelada tanto a questões 

sociais, o caso da falta de professores, quanto a questões políticas e econômicas. 

Nesse último aspecto, temos o processo de expansão das licenciaturas que foi 

aceito e implantado nos institutos federais em todo o Brasil. Dessa forma, 

comungamos com Bourdieu quando fala: 

  

É preciso escapar à alternativa da “Ciência pura”, totalmente livre 

de qualquer necessidade social, e da “ciência escrava”, sujeita a 

todas as demandas político-econômicas. O campo científico é um 

mundo social e, como tal, faz imposições, solicitações etc., que 

são, no entanto, relativamente independentes das pressões do 

mundo social global que o envolve. (BOURDIEU, 2003, p. 21) 
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Como mostra Bourdieu, embora existam as pressões, o campo científico 

adquire sua autonomia em seu processo de estruturação. No caso das 

licenciaturas em química do IFG de Anápolis, podemos relacionar isso ao aumento 

do número de pesquisas na área de Ensino de química com o aumento do número 

de professores formadores, com formação na área de Ensino de química.  Já para 

os demais Câmpus, Inhumas, Luziânia, Itumbiara e Uruaçú, a estruturação do 

campo para o que chamamos de homo licenciatus, que consiste no sujeito cuja 

identidade está em formação dividido entre o campo educacional e tecnológico, 

ainda não se mostra significativa em decorrência do quantitativo de professores 

com formação na área, apenas 33 % pós-graduados em Ensino de química. 

A expressão homo licenciatus foi criada por nós fazendo um paralelo ao 

homo academicus (BOURDIEU, 2011) criado por Bourdieu, aonde o autor constrói 

uma espécie de topografia social e mental do mundo universitário, e procura 

“demolir o Homo academicus, classificador entre classificadores, nas suas 

próprias classificações”, mostrando que há dois polos de uma mesma estrutura 

institucional que se opõem: um polo de saber, definido essencialmente pela 

liberdade acadêmica, e um polo de poder, que se conclama de responsabilidade 

social. Nesse sentido, o homo licenciatus seria o sujeito em formação, formação 

essa que fragmenta-se entre dois campos: o educacional e o tecnológico.   

Como os dados da nossa investigação mostram que a maioria dos 

docentes privilegia pesquisas no campo específico da química, verifica-se a 

desconfiguração da identidade da formação do profissional da educação química, 

pois o que se mostra como objeto de pesquisa importante é o conhecimento 

Químico em detrimento do conhecimento para o Ensino de química. Poderíamos 

citar como exemplos de pesquisas na área de química, trabalhos envolvendo 

equipamentos sofisticados como: espectrofotômetro, cromatógrafo HPLC, 

eletroforese, ressonância magnética nuclear (RMN), fotômetro de chama, 

fluorescência de raio X, dosímetros e sensores multivariados. 

Algumas pesquisas utilizando esses equipamentos são ilustradas no 

Quadro 11 abaixo: 
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Quadro 11  – Relação de equipamentos de laboratório e exemplos dos seus 

respectivos usos em pesquisas científicas. 

Equipamento: Exemplos de pesquisas que podem ser realizadas: 

Espectrofotômetro Identificação de princípios de fármacos e também na 

determinação da concentração dos mesmos. 

Cromatógrafo HPLC Na química forense, na obtenção de evidências criminais, bem 

como na bioquímica, ciências ambientais, de alimentos, química 

farmacológica e em toxicologia (SKOOG et al., 2006). 

Eletroforese Separações analíticas difíceis: ânions e cátions inorgânicos, 

aminoácidos, catecolaminas, drogas, vitaminas, carboidratos, 

peptídios, proteínas, ácido nucleicos, nucleotídeos, 

polinucleotídeos e inúmeras outras espécies (SKOOG et al., 

2006). 

Ressonância 

magnética nuclear 

(RMN) 

Avaliação da qualidade e quantidade em uma mesma análise, 

possibilitando inferir sobre características como origem, 

autenticidade, adulterações e contaminações, em produtos 

industrializados dos mais diversos.  

Fotômetro de chama Quantificação de sódio, lítio, potássio e cálcio de diferentes tipos 

de amostras. 

Fluorescência de 

Raio X 

Método particularmente eficaz e versátil para análises 

elementares de grande parte dos materiais de interesse 

arqueológico e histórico-artístico 

 

Estes equipamentos mencionados são de alto custo e as escolas de 

educação básica não os possuem, sendo que muitas delas, não possuem sequer 

laboratório de química. Desta forma, entendemos que pode ser importante que os 

professores conheçam tais equipamentos, suas funções e sua utilização, mas 

explorá-los demasiadamente no desenvolvimento de projetos de pesquisa, 

deixando em segundo plano os saberes necessários para o ensino de química, é o 

que aqui se critica. Para ser professor não basta ter conhecimento do conteúdo a 

ser ministrado, a docência exige práticas educacionais experimentadas, 
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preocupações com o ponto de vista didático, dentre outros conhecimentos 

associados ao ato de ensinar dentro e fora de um sala de aula. 

O desenvolvimento de pesquisas na licenciatura tem papel fundamental na 

formação de um professor crítico e atuante em sua área, uma vez que a 

alfabetização científica de seus cidadãos é uma necessidade urgente, pois a 

educação por meio da pesquisa como possibilidade metodológica pode tornar 

alunos e professores mais competentes através do desenvolvimento da 

capacidade de aprender a aprender, ou seja, aprender a conhecer de forma 

autônoma, e saber pensar (GALIAZZI, 2005). A formação inicial ancorada na 

pesquisa pode possibilitar ao sujeito tomar decisões comprometidas com a 

sociedade que o constitui e que ele próprio contribui para construir. Nesse sentido, 

Galiazzi e Morais (2002) sinalizam que: 

 

A qualidade da formação inicial de professores pode ser 

melhorada com a integração da pesquisa no processo desta 

formação. Isso implica em transformar os licenciandos, de 

objetos, em sujeitos das relações pedagógicas, assumindo-se 

autores de sua formação por meio da construção de 

competências de crítica e de argumentação, o que leva a um 

processo de aprender a aprender com autonomia e criatividade. 

(GALIAZZI e MORAIS, 2002, p. 237-238) 

 

As pesquisas no curso de licenciatura em química são muito relevantes 

para a formação dos sujeitos, tanto no âmbito dos conhecimentos específicos da 

área, quanto na área de Ensino em química, que inclui os conteúdos didático-

pedagógicos. De acordo com Shulman (1986), para além do conhecimento de 

conteúdo, há outros, em termos de formação docente, que formam o corpo de 

conhecimentos necessários à formação docente. Segundo esse autor, o 

conhecimento de conteúdo específico, próprio da área, é um dos tipos de 

conhecimentos necessários ao professor, mas o conhecimento pedagógico de 

conteúdo e o conhecimento curricular completam os tipos de saberes necessários 

ao docente.  
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Para Shulman (1986), o conhecimento de conteúdo está relacionado aos 

saberes específicos da área de formação docente que, no caso da licenciatura em 

química, são os conteúdos que envolvem os conceitos Químicos em seus diversos 

aspectos epistemológicos. O conhecimento pedagógico do conteúdo está na 

maneira como o conhecimento químico é apresentado. É o segundo tipo de 

conhecimento e vai além do conhecimento específico, é esse conhecimento que 

possibilita ao professor compreender as dificuldades que o aluno pode apresentar 

nos caminhos da apropriação dos conceitos, é ele quem concretiza os aspectos 

dos conteúdos mais pertinentes para a aprendizagem, ou seja, possibilita a 

organização do assunto de forma a torná-lo compreensível, através de ilustrações, 

analogias, exemplos, explicações e demonstrações. Esse “conhecimento é 

adquirido com a sabedoria através da prática ou pesquisa no ensino e 

aprendizagem” (SHULMAN, 1986, p.10).      

Já o conhecimento curricular, onde ele é construído, diz respeito ao 

conjunto de conteúdos, à relação entre eles, e mais ainda, aos objetivos do seu 

ensino. O currículo é representado por toda a gama de 

programas concebidos para “o ensino de assuntos específicos e tópicos de 

um determinado nível ou programa” (SHULMAN, 1986, p.10).  

Tendo em foco as três formas de conhecimentos necessários ao saber 

docente, é importante haver o entrelace destas, de maneira a promover a 

aprendizagem de maneira a possibilitar uma formação docente mais completa em 

termos de abrangência do conhecimento. Arantes (2013) corrobora com esta 

afirmação, quando alega que: 

 

Essa crença sustenta-se no argumento de que existe outros 

caminhos além do que está posto, uma vez que o processo de 

formação exige, além do conhecimento do conteúdo, que isolado 

torna-se estanque, a construção da identidade com a profissão, 

com o ofício de ensinar e de se reconhecer na profissão, com seus 

desafios e com seus anseios. (p.16) 
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Nessa perspectiva de associação entre as formas de conhecimento, 

consideramos que a pesquisa é um elemento formativo relevante, pois além de 

relacionar questões de reflexão determinantes tanto para a ação pedagógica 

quanto para o embasamento teórico dos futuros professores, permite o 

estabelecimento de relações entre professores pesquisadores e licenciandos a 

partir da interação entre os pares na construção do conhecimento.  Nossa visão se 

respalda nas ideias de Shulman (2009) que apresenta alguns níveis importantes 

na formação docente conforme a Figura 5 a seguir: 

 

 

FONTE: SHULMAN, 2009, p. 6. 

Figura 5  – Níveis de análise: Individual, comunidade e político. 
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A partir de tal perspectiva, entendemos que o primeiro nível formativo, o de 

reflexão individual, se estabelece em relações contínuas entre o indivíduo e a 

comunidade entrelaçadas por elementos como visão, motivação, compreensão, 

prática e reflexão. Nesse sentido, a pesquisa na formação inicial tem muito a 

contribuir, pois agrega esses elementos na perspectiva de relacionar os 

conhecimentos externos, como leituras e dados coletados em ambientes 

investigativos às concepções elaboradas pelos próprios sujeitos na construção de 

seus argumentos de pesquisa. Em um segundo nível, vão se constituindo as 

relações de ensino aprendizagem calcadas nas questões de compromisso com a 

comunidade, considerando a visão compartilhada e o conhecimento de base. No 

terceiro nível, podemos observar o direcionamento à constituição do capital nas 

esferas moral, técnica, curricular e de risco sendo permeados, estes capitais, pela 

questão da alocação de recursos que envolve as políticas públicas. Entendemos 

que, nesse viés, a formação pela pesquisa se contitui como um caminho viável 

para a estruturação da identidade docente.  

Segundo Galiazzi (2001), a construção do conhecimento profissional de 

professores pela pesquisa se dá através de um processo cíclico, ilustrado na 

Figura 6 abaixo, “através de um movimento dialético que engloba o 

questionamento, a procura de respostas a esse questionamento e estas respostas 

precisam ser cada vez mais válidas”, isto é, precisam ter força de argumentação 

em comunidades cada vez mais amplas.  
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FONTE: Galiazzi (2001, p. 58) 

Figura 6  – Estrutura de um processo cíclico de formação inicial de professores 

pela pesquisa. 

 

Esse processo cíclico mostra que o movimento da pesquisa se dá a partir 

da construção dos argumentos e validação perante os pares, permeados pela 

leitura, escrita e diálogo crítico. Fizemos um diagrama a seguir para ilustrar de 

forma mais resumida esse movimento da pesquisa retratado no processo cíclico 

de Galiazzi (2001). O diagrama é apresentado na Figura 7: 
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Figura 7  – Resumo do movimento da pesquisa, segundo Galiazzi (2001). 

 

A pesquisa inicia-se com o questionamento, que possibilita a definição do 

tema, onde surgem as primeiras opiniões a respeito do assunto a ser estudado, 

momento de se considerar o conhecimento inicial dos sujeitos sobre o tema. 

Essas opiniões dão origem às hipóteses, que são os argumentos para a 

elucidação ou resolução de um possível problema que possa existir no tema 

escolhido. Para finalizar temos a validação dos argumentos perante os pares, que 

se estrutura a partir do processo de leitura, escrita, análises e discussão sendo 

apresentado para outras comunidades argumentativas.  

No caso das licenciaturas em química do IFG, enxergamos que todo esse 

movimento de constituição do capital científico é direcionado às pesquisas na área 

técnica, pois os dados evidenciam maior número de investigações no contexto da 

química. Para pensarmos no entrelace entre os tipos de conhecimento citados 

anteriormente e a formação do licenciado em química, seria necessário maior 

enfoque na pesquisa inserida na área de Ensino de química.  
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CAPÍTULO 3 –  ENTRELACES EM CONTEXTO: A CONCEPÇÃO DE PESQUISA 

PARA A LICENCIATURA EM QUÍMICA NOS PROJETOS PEDAGÓG ICOS DE 

CURSOS 

 

Os Projetos Pedagógicos são os documentos norteadores que direcionam a 

condução dos cursos, possuindo parâmetros educativos e administrativos, na 

orientação e gestão acadêmica, didática, política e pedagógica de cada curso. 

Neste documento são abordadas questões relevantes acerca dos objetivos dos 

cursos, estrutura e componentes curriculares, perfil pretendido dos egressos, 

estratégias de ensino, docentes, recursos materiais, serviços de laboratórios e 

infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento destes (BRASIL, 2008b).  Nos 

dizeres de Veiga (2004): 

 

O PPC é mais do que uma formalidade instituída: é uma reflexão 

sobre a educação superior, sobre o ensino, pesquisa, e a 

extensão, a produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o 

aluno e o professor e a prática pedagógica que se realiza na 

universidade. (VEIGA, 2004, p. 25) 

 

Ressaltamos que a construção da identidade institucional aliada ao perfil do 

profissional a ser formado, constrói-se a partir da sinalização da proposta 

pedagógica do curso. Esse perfil profissional, juntamente com o objetivo do curso, 

precisa estar bastante claro, uma vez que um perfil mal definido no PPC pode 

formar um profissional muito diferente daquele que se deseja formar. No nosso 

caso específico, temos que o perfil do licenciado em química (Quadro 12) segundo 

o MEC (BRASIL, 2001, p.6) é: 
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Quadro 12 – Perfil do Licenciado em química. 

Com relação à formação pessoal: 

• Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das 

técnicas básicas de utilização de laboratórios, bem como dos procedimentos 

necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em 

laboratórios de química.   

• Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios 

conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou educacionais e 

refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de 

suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. 

• Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade educacional. 

• Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano em construção 

• Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza 

epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção.  

• Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que 

compõem uma pesquisa educacional 

• Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para 

estudos extra-curriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e 

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com 

o ensino de química, bem como para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas 

oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de 

química 

• Ter formação humanística que permita exercer plenamente sua cidadania e, enquanto 

profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos.  

• Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos 

didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da qualidade do material 

disponível no mercado, além de ser preparado para atuar como pesquisador no 

ensino de química. 

 

Com relação à profissão: 

• Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de 

desenvolvimento social e coletivo. 
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• Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para a 

comunidade.  

• Atuar no magistério, em nível de ensino fundamental e médio, de acordo com a 

legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada, contribuir para o 

desenvolvimento intelectual dos estudantes e para despertar o interesse científico em 

adolescentes; organizar e usar laboratórios de química; escrever e analisar 

criticamente livros didáticos e paradidáticos e indicar bibliografia para o ensino de 

química; analisar e elaborar programas para esses níveis de ensino.   

• Exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca de novas 

alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério.  

• Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros.  Identificar no contexto 

da realidade escolar os fatores determinantes no processo educativo, tais como o 

contexto socioeconômico, política educacional, administração escolar e fatores 

específicos do processo de ensino-aprendizagem de química.  

• Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar os 

alunos para o exercício consciente da cidadania. 

• Desempenhar outras atividades na sociedade, para cujo sucesso uma sólida formação 

universitária seja importante fator. 

Com relação ao Ensino de química : 

• Refletir de forma crítica sobre a sua prática em sala de aula, identificando problemas 

de ensino/aprendizagem. 

• Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da química na sociedade.  

• Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em química como 

recurso didático.  

• Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino 

de química.  

• Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho. 

• Conhecer teorias psico-pedagógicas que fundamentam o processo de ensino-

aprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional. 

• Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais pesquisas de ensino de química.  

• Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de química.  

• Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da pesquisa 
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educacional em ensino de química, visando solucionar os problemas relacionados ao 

ensino/aprendizagem. 

FONTE: BRASIL, 2001, p. 6. 

 

Pela orientação do MEC fica claro que o profissional licenciado em química 

é formado para ser professor, ou seja, ministrar disciplinas em instituições de 

ensino que oferecem cursos de nível fundamental e médio. Enquanto que o perfil 

profissional do bacharel em química e químico industrial (Quadro 13) é 

direcionado à pesquisa e atuação em indústrias segundo o mesmo documento do 

MEC (BRASIL, 2001, p.4): 

 

Quadro 13 – Perfil do Bacharel em química. 

Com relação à formação pessoal: 

• Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das 

técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessários para 

garantir a qualidade dos serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas 

tecnologias, de modo a ajustar-se à dinâmica do mercado de trabalho.   

• Possuir habilidade suficiente em Matemática para compreender conceitos de química 

e de Física, para desenvolver formalismos que unifiquem fatos isolados e modelos 

quantitativos de previsão, com o objetivo de compreender modelos probabilísticos 

teóricos, e de organizar, descrever, arranjar e interpretar resultados experimentais, 

inclusive com auxílio de métodos computacionais.  

• Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios 

conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e 

refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de 

suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político.  

• Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que 

compõem um processo industrial ou uma pesquisa, sendo capaz de planejar, 

coordenar, executar ou avaliar atividades relacionadas à química ou a áreas 

correlatas.  

• Ser capaz de exercer atividades profissionais autônomas na área da química ou em 

áreas correlatas.   
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• Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para 

estudos extra-curriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e 

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com 

a química.  

• Ter formação humanística que lhe permita exercer plenamente sua cidadania e, 

enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos. 

Com relação à profissão:  

• Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para a 

comunidade. Ter capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mercado 

de trabalho, no atendimento às necessidades da sociedade, desempenhando outras 

atividades para cujo sucesso uma sólida formação universitária seja um importante 

fator.  

• Saber adotar os procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos 

acidentes mais comuns em laboratórios químicos.   

• Conhecer aspectos relevantes de administração, de organização industrial e de 

relações econômicas.  

• Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com visão ética e 

humanística, tendo capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mesmo, 

visando atender às necessidades atuais. 

Com relação à aplicação do conhecimento em química:  

• Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em química tendo em 

vista o diagnóstico e o equacionamento de questões sociais e ambientais.  

• Saber reconhecer os limites éticos envolvidos na pesquisa e na aplicação do 

conhecimento científico e tecnológico. 

• Ter curiosidade intelectual e interesse pela investigação científica e tecnológica, de 

forma a utilizar o conhecimento científica e socialmente acumulado na produção de 

novos conhecimentos.  

• Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de 

desenvolvimento social e coletivo.  

• Saber identificar e apresentar soluções criativas para problemas relacionados com a 

química ou com áreas correlatas na sua área de atuação.  

• Ter conhecimentos relativos ao assessoramento, ao desenvolvimento e à implantação 

de políticas ambientais. 
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• Saber realizar estudos de viabilidade técnica e econômica no campo da química.  

• Saber planejar, supervisionar e realizar estudos de caracterização de sistemas de 

análise. 

• Possuir conhecimentos relativos ao planejamento e à instalação de laboratórios 

químicos. 

• Saber realizar o controle de operações ou processos químicos no âmbito de 

atividades de indústria, vendas, marketing, segurança, administração pública e outras 

nas quais o conhecimento da química seja relevante. 

FONTE: BRASIL, 2001, p.4. 

 

Como podemos ver os perfis profissionais de licenciados e bacharéis em 

química são muito distintos, e precisam ser contemplados nos PPC de forma a 

delinear e direcionar os docentes na condução acadêmica, pedagógica e 

epistemológica dos cursos de graduação.  

Como categoria de análise dos PPC, como citado na metodologia desta 

pesquisa, utilizamos os seguintes critérios que podem ser vistos no Quadro 14 a 

seguir: 

 

 

Quadro 14  – Categorias e focos de análises dos PPC. 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE FOCO 

Concepção de pesquisa para a licenciatura 

em química 

Observar qual a concepção de pesquisa 

professores e alunos estão utilizando para 

o curso de licenciatura em química. 

Concepções de pesquisa em Trabalhos de 

conclusões de curso (TCC) 

Identificar qual o direcionamento que é 

dado aos TCC, referente à concepção de 

pesquisa 
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3.1 CONCEPÇÃO DE PESQUISA NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS 

CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Em relação à questão concepção de pesquisa para a licenciatura em 

química , notamos que os documentos analisados inserem tal aspecto em seus 

textos de forma equivocada como se fossem formar um profissional para a 

indústria e não um professor. Isso pode ser identificado nos trechos do PPC 

transcritos no Quadro 15 a seguir: 

 

Quadro 15  – Trechos transcritos dos PPC no tópico perfil profissional dos 

licenciados em química. 

(...) o presente projeto prevê a implantação de um Curso de licenciatura plena que 

incorpore não só as exigências da legislação, mas também possibilite implementar, 

desde o seu início, uma forte e consolidada política de pesquisa e extensão, na busca 

de uma sólida e ampla formação não somente do profissional docente da área de 

química como também na indústria* (PPC1, PPC2, PPC5). (...) Além destas duas 

possibilidades de integração do aluno com a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico 

(PPC1). 

 

(...) formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como 

realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos 

processos,  produtos  e  serviços,  em  estreita  articulação  com  os  setores  produtivos  

e a sociedade, especialmente de abrangência local  e  regional, oferecendo 

mecanismos  para  a educação continuada. (PPC2, PPC5). (...) pesquisas em parcerias 

com outras instituições acadêmicas e redes de ensino e assim contribuir para o 

desenvolvimento tecnológico, da região Centro-Oeste brasileira. (...) Elaborar e 

apresentar trabalhos científicos, normas, modelos; elaborar textos científicos e pesquisa 

voltada a área profissional (...) desenvolvimento de pesquisa com fins industriais 

(PPC2). 

 

(...) pode assumir contribuições ligadas à infraestrutura laboratorial e a experiência com 

a implementação de pesquisas, para permitir o desenvolvimento de pesquisas 
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tecnológicas aplicadas para a consolidação do segmento da indústria de agregados e 

artefatos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso, no Município. (...) como 

pesquisador em variados segmentos industriais (farmacêutico, alimentar, cosméticos, 

agricultura, siderúrgica e outros). (...) como pesquisador e em indústrias dos mais 

variados segmentos como: farmacêutico, alimentar, cosméticos, agricultura, siderúrgica 

e outros e centros de pesquisa (PPC3). 

 

(...) qualificar profissionais para os diversos setores da economia brasileira, realizar 

pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com o 

setor produtivo. (...) realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade. 

(PPC4). 

* Grifos nossos 

 

  Nesse sentido, ao observarmos que as referências ao contexto da pesquisa 

inseridas nos PPC enfocam as questões tecnológicas e industriais. Inferimos, 

dessa forma, que a construção das identidades pretendidas para o profissional da 

docência em química, no caso destes cursos, encontra-se em trânsito, pois não se 

configura a partir de aspectos que consideram a docência como eixo central da 

ação profissional.  

Acreditamos que essa concepção de pesquisa explicitada no PPC é 

decorrente do habitus tecnológico já instituído nos IF e também da estratégia dos 

professores em conduzir os cursos dessa forma para aquisição de capital 

suplementar, como publicações, patentes e verbas para pesquisa. Entendemos 

que os objetos de pesquisa podem ser escolhidos como estratégias dos agentes 

para permanecerem dentro do campo científico, pois assim, conseguirão o 

reconhecimento dos pares concorrentes que os legitimam enquando 

pesquisadores, e mantém a “ambição científica” (termo especificado por Bourdieu) 

pelo lucro simbólico. A perpectiva de Bourdieu (1983b), ao falar do campo 

científico, ratifica a nossa argumentação: 

 

Pelo  fato  de que  todas  as  práticas  estão  orientadas  para a  

aquisição  de autoridade  científica  (prestígio, reconhecimento,  
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celebridade  etc.),  o  que chamamos  comumente  de  "interesse"  

por  uma  atividade  científica  (uma disciplina, um setor dessa 

disciplina, um método etc.) tem sempre uma dupla face.  O  

mesmo  acontece  com  as  estratégias  que  tendem  a  assegurar  

a satisfação desse interesse. (BOURDIEU, 1983b, p.124) 

 

 Um cientista procura fazer as pesquisas que ele considera importantes e 

interessantes, seus objetos de pesquisa legítimos de observação e discussão, 

pois acredita que isso será mais facilmente reconhecido pelos outros, na tensão 

existente no campo científico. Trata-se no entanto de uma estratégia científica e 

política de conservação da posição que ele ocupa. Os dizeres de Bourdieu (1983) 

podem contribuir com a nossa fala, quando o autor diz que:  

 

A posse de capital científico tende a favorecer a aquisição de 

capital suplementar e onde a carreira científica "bem-sucedida" 

torna-se um processo contínuo de acumulação no qual o capital 

inicial, representado pelo título escolar, tem um papel 

determinante. (...) Esse processo continua com o acesso aos 

cargos administrativos, às comissões governamentais etc. 

(BOURDIEU, 1983, p. 131)  

 

No nosso caso específico, a perspectiva de formação de professores de 

química é um campo com identidade própria e diversa do campo de formação de 

bacharéis em química ou de químicos industriais. Então, quanto mais distante os 

perfis descritos nos PPCs encontram-se das orientações para a formação de 

professores, mais próximos esses perfis estarão da formação de bacharéis. 

Mesquita e Soares (2009), ao analisarem concepções epistemológicas em PPC de 

alguns cursos de licenciatura em química, enfocando a formação para a pesquisa 

no contexto industrial, observaram que pode-se formar um professor que não 

estabeleça relações pertinentes entre sua área de conhecimento e sua área de 

atuação profissional: a educação básica.   

O desenvolvimento tecnológico é importante na formação docente, 

principalmente se estiver associado às tecnologias educacionais, como um meio 
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gerador de aprendizagem, para resolver problemas educacionais dentro de uma 

concepção tecnicista de educação. Já o desenvolvimento tecnológico com fim 

industrial, deve ser explorado pelo profissional da área de química e não pelo 

Licenciado em química. Se essas redações nos PPC não forem revistas, corre-se 

o risco de serem formados profissionais desprovidos de conhecimento pedagógico 

e epistemológico necessários aos saberes docentes. 

É relevante mencionar, a presença no PPC 3, de uma introdução sobre 

Indústria química, como pode ser ratificado no Quadro 16 abaixo: 

 

 

Quadro 16  – Introdução sobre indústria química no PPC 3. 

 

(...) A indústria química é um dos mais importantes e dinâmicos setores da economia 

brasileira. Estima-se que, em 2008, a participação do setor no PIB tenha atingido 3,1 %. 

Considerando o PIB industrial, a indústria química detém a terceira maior participação 

setorial do Brasil, alcançando 10,3 %, segundo a Pesquisa Industrial Anual 2007 do IBGE. 

A indústria química brasileira faturou, em 2008, US$ 122 bilhões, o que a coloca na nona 

posição no ranking mundial do setor. O crescimento econômico projetado para os 

próximos dez anos, a possibilidade de reversão de déficit da balança comercial de 

produtos Químicos, a expansão do segmento da indústria química de base renovável e o 

aproveitamento das oportunidades oferecidas pela exploração do pré-sal indicam um 

potencial de investimentos em nova capacidade da ordem de US$ 167 bilhões, no período 

entre 2010 e 2020. Soma-se a esse volume a necessidade de investimento em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação de US$ 32 bilhões, equivalente a cerca de 1,5 % do 

faturamento líquido previsto para o período (PPC3). 

 

 Esse fato reflete a visão equivocada por parte dos autores que elaboraram 

tal PPC, uma vez que se trata de um curso de licenciatura em química, que 

formará professores para atuar na Educação Básica. Como percebemos nos 

trechos transcritos, alguns cursos de licenciatura estão sendo conduzidos como se 

fossem cursos de bacharelado em química, tanto pelo que se encontra nos PPC, 

em relação à identidade profissional pretendida, quanto pelos projetos de 

pesquisas que estão sendo desenvolvidos nos IFG. A atuação do profissional da 



117 
 

educação química é, em algumas instituições, vinculada à atuação do profissional 

Químico (MESQUITA; SOARES, 2009).  

O PPC como um documento norteador das práticas e ações docentes 

contém a intencionalidade, mostrando o que se deseja do curso em questão, 

tornando-se a identidade das instituições de ensino. A intencionalidade 

educacional é um dos pontos chaves nos PPC. Segundo Veiga (2004) o projeto 

pedagógico inovador considera cinco características específicas: intencionalidade, 

antecipação, previsibilidade, legimitidade e transparência. 

 

[...] a intencionalidade permeia todo o processo inovador e, 

consequentemente, o processo de construção do projeto político-

pedagógico. [...] os projetos inovadores lutam contra as formas 

instituídas e os mecanismos de poder que permeiam as 

instituições. (VEIGA, 2004, p. 23) 

 

A análise dos PPC nos permite conhecer os discursos adotados pela 

comunidade que o construiu. Alguns professores podem alegar que os PPC só 

são elaborados por exigência legal, que na prática mesmo, pouco se utiliza 

efetivamente. Porém como foi dito, o PPC é um documento norteador que fornece 

uma direção, um rumo para que o curso seja conduzido, e a sua análise pode 

contribuir positivamente para a educação nacional e para os recursos humanos da 

área da licenciatura. Pois como afirma Mesquita (2010, p.17), ao se analisar os 

PPC, “temos algumas respostas que nos permitem traçar os caminhos sobre os 

quais se constroem os cenários nacionais que matizam o perfil da educação 

superior nacional”. 

Veiga (2004) analisou 50 projetos acadêmicos em 1977, e constatou 

algumas fragilidades.   Dentre elas observou que: 

 

Da forma como os projetos estavam formulados, sua implantação 

poderia perpetuar fragilidades como: reproduzir as grades 

curriculares, os perfis profissionais e os objetivos, sem uma 

reflexão sobre o mundo atual, com predominância da política 
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neoliberal e o domínio do capitalismo financeiro; sem uma 

reflexão sobre o futuro da universidade no bojo das crises, sem 

pensar nas concepções de educação, conhecimento, currículo, 

dentre outros elementos necessários. (VEIGA, 2004, p. 39) 

 

Para que a instituição universitária seja um espaço de inovação e de 

investigação, e assim se torne verdadeiramente uma instituição autônoma, é 

fundamental que se embase em um referencial teórico-metodológico capaz de 

nortear a concepção e a concretização de seu projeto político-pedagógico, que é 

“o fundamento epistemológico de direito à diferença no quadro de uma matriz 

nacional que preconiza a igualdade” (VILAR, 1993, p. 49). 

Ao identificarmos, nos PPC analisados, o enfoque para o perfil do Químico 

bacharel ou industrial, podemos relacionar esse aspecto às questões de conflito 

entre os campos científicos, pois para Bourdieu (1996), os campos se constituem 

como espaços de luta de forças entre dominados e dominantes. Entre os agentes, 

há aqueles que possuem um acúmulo maior de capital (poder) para intervir e 

deformar o campo (definir quais são os troféus legítimos, as regras de entrada, os 

limites de subversão etc.) e empregam estratégias para conservarem suas 

posições e aqueles desejosos de abandonar sua posição de dominados 

empregando, geralmente, estratégias de subversão. Desta forma pode-se dizer 

que a estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes 

engajados na luta. 

 
O campo pode ser considerado tanto um ‘campo de forças’, pois 

constrange os agentes nele inseridos, quanto um ‘campo de 

lutas’, no qual os agentes atuam conforme suas posições, 

mantendo ou modificando sua estrutura (BOURDIEU, 1996, p. 

50).  

 
O campo científico é, desta maneira, um espaço em que pesquisadores 

disputam o monopólio da competência científica, cujo funcionamento pode ser 

comparado a um jogo, onde os princípios do funcionamento são dominados por 

seus participantes. 
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Nesse caso específico, embora a normativa legal preveja a criação de 

licenciaturas no âmbito dos IF, os agentes já estabelecidos no campo construíram 

as propostas pedagógicas enfatizando um perfil profissional voltado para a área 

tecnológica, conforme revelam os dados referentes às concepções de pesquisa 

nestes documentos.  

Vieira (2009) ao discutir valores e práticas dominantes na academia, nos 

afirma que: 

 
A investigação sobre as questões do currículo no ensino superior 

é escassa, o que, no entender de Barnett e Coate (2005), tende a 

legitimar lógicas instrumentais, favorecer uma visão tecnicista do 

ensino e da aprendizagem e ocultar as questões que realmente 

importa colocar – para que serve o ensino superior? Em que 

direções devem desenvolver-se a experiência dos alunos? Que 

formas de desenvolvimento humano são promovidas pelo 

currículo, que elementos do currículo as apoiam e qual o seu peso 

relativo? (VIEIRA, 2009, p. 114). 

 

O fato de propostas pedagógicas explicitadas nos PPC considerarem a 

pesquisa relacionada a desenvolvimento tecnológico, produtos e serviços, e 

contextos industriais nos leva a entender, que os agentes dominantes no campo 

orientam as propostas não no sentido de formar pela pesquisa, considerando a 

pesquisa docente, mas sim a pesquisa técnica. Esse aspecto empobrece a 

formação de futuros professores de química da educação básica e desconsidera a 

pesquisa como elemento formativo importante da profissionalização docente. Esse 

argumento é corroborado por Vieira (2009) ao afirmar que: 

 

A investigação do ensino superior está em desenvolvimento, mas 

com tendência a constituir um território especializado sem ligação 

direta à ação dos professores, o que reduz potencialmente o seu 

impacto no terreno da prática; por outro lado, a formação pós-

graduada neste domínio é praticamente inexistente, o que reduz 

as possibilidades de investigação, e a disseminação da 



120 
 

investigação é bastante dispersa, dado que não existem fóruns ou 

publicações especializados neste domínio. (VIEIRA, 2009, p.115) 

 

Ao analisarmos, nos PPC das licenciaturas em química dos cinco 

Câmpus, o desvelar da concepção de pesquisa, constatamos que existe uma ideia 

equivocada nestes documentos, pois abordam a questão da pesquisa no sentido 

de formar um profissional para as indústrias e não para a docência. Dessa forma, 

ao ser tratado o tema pesquisa nos documentos analisados, as questões 

pedagógicas que poderiam contribuir para a formação docente dos futuros 

professores de química relacionadas à pesquisa não foram abordadas 

adequadamente. 

 

 

3.2 CONCEPÇÃO DE PESQUISA NO TCC 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou a monografia, é uma 

atividade de cunho acadêmico, e representa qualquer trabalho apresentado na 

conclusão de um curso. Cada curso é que deve definir que tipo de TCC deseja 

que seus concluintes elaborem (uma monografia, um artigo, um relatório de 

estágio, um projeto experimental, um projeto arquitetônico, ou um plano de ação). 

Os cursos deverão escolher sua modalidade de TCC, regulamentá-la, elaborar e 

distribuir um manual ou diretrizes para elaboração, capacitar os docentes para 

orientação (TEIXEIRA, 2005). 

A elaboração do TCC vem de uma normativa legal, que estabelece a 

necessidade de desenvolver no máximo 20% da carga horária total, dos cursos de 

graduação, em atividades complementares. Segundo o MEC (BRASIL, 2007c) o 

TCC é atividade complementar opcional e pode ser caracterizado como: 

 

Art. 9º Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente 

curricular opcional da instituição que, se o adotar, poderá ser 

desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação 

científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-
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práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na 

forma disposta em regulamento próprio. (BRASIL, 2007c, p.11) 

 

Os TCC são conteúdos complementares essenciais para a formação 

humanística, interdisciplinar e gerencial. As IES deverão oferecer um leque 

abrangente de conteúdos e atividades comuns a outros cursos da instituição para 

a escolha dos estudantes. Sugerem-se, para este segmento curricular, conteúdos 

de filosofia, história, administração, informática, instrumental de língua portuguesa 

e línguas estrangeiras, dentre outros. A elaboração de monografia de conclusão 

do curso será inserida também nestes conteúdos (BRASIL, 2001). 

De acordo com informações retiradas do site do MEC, (BRASIL, 2007b), as 

diretrizes curriculares de cada curso definem a obrigatoriedade ou não de 

elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. A instituição de ensino deverá 

regulamentar as normas e os procedimentos e dar conhecimento ao aluno. Esses 

procedimentos devem ser explicitados no regimento da instituição de ensino, o 

qual se constitui em documento que incluem direitos e deveres relativos à 

comunidade acadêmica, bem como no projeto pedagógico do respectivo curso de 

nível superior. Ambos os documentos devem ser disponibilizados pela instituição 

de ensino. 

 A elaboração de TCC insere o aluno nas modalidades de atividades de 

iniciação aos procedimentos de pesquisa, envolvendo os estudantes em práticas 

de construção de conhecimento mediante participação em projetos de 

investigação. Segundo Severino (2013) além de eventual contribuição de seus 

conteúdos, executar esses trabalhos é praticar a pesquisa, iniciar-se na vida 

acadêmica e vivenciar a forma mais privilegiada de aprender. 

O TCC é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação do 

IFG com carga horária definida no projeto de curso, não podendo a mesma ser 

inferior a 108 (cento e oito) horas e nem exceder a 216 (duzentos e dezesseis) 

horas (IFG, 2014b).  

 Como exemplo, colocamos abaixo trechos das orientações do IFG Câmpus 

Anápolis (Quadro 17) para elaboração do TCC: 
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Quadro 17 – Orientações gerais para o TCC do Curso licenciatura em química – 

Câmpus Anápolis. 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAS Art.1º. As orientações presentes nesse 

documento estão de acordo com a resolução nº 28 de 11 de agosto de 2014 que trata do 

regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso dos cursos de graduação do IFG. Art.2º. 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é um componente curricular obrigatório dos 

cursos superiores oferecidos pelo IFG - Câmpus Anápolis e consiste numa atividade 

necessária para o desenvolvimento, criação e integração de um conjunto de 

competências e habilidades do currículo dos cursos e do projeto político pedagógico da 

Instituição. O TCC visa promover a capacidade de identificação de temáticas, a 

formulação de problemas, a elaboração de projetos, a identificação de métodos e de 

técnicas, o controle de planejamento, etc. Esta atividade será desenvolvida por meio de 

orientação e acompanhamento docente, tendo como referências o Regulamento de 

Trabalho de Conclusão de Curso. Art.3º. O TCC poderá ser desenvolvido integralmente 

no próprio IFG - Câmpus Anápolis ou parcialmente em outras instituições de ensino 

superior e/ou pesquisa, bem como em organizações públicas e em empresas públicas e 

privadas. Atendendo a todas as disposições do regimento, desde que o orientador atenda 

o Artigo 8º desta orientação. Art.4º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é a 

instância que orienta a política de produção e pesquisa da Instituição. O Regulamento do 

TCC é parte desta política. O TCC é vinculado à matriz do curso. Art.5º. O TCC possui 

como objetivos: I. Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos 

conhecimentos MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE GOIÁS CÂMPUS ANÁPOLIS científicos, tecnológicos, filosóficos e 

artísticos adquiridos durante o curso por meio da execução de um trabalho final. II. 

Desenvolver a capacidade de planejamento de estudos e a disciplina para identificar, 

analisar e implementar abordagens e soluções para problemas sociais, naturais e/ou 

tecnológicos no âmbito das áreas de formação dos cursos. III. Despertar o interesse pela 

pesquisa em geral e pela pesquisa aplicada e de inovação tecnológica em particular. IV. 

Estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do conhecimento de 

forma coletiva. V. Produzir conhecimentos, soluções tecnológicas e informações voltadas 

para o desenvolvimento dos projetos acadêmicos e da pesquisa na Instituição. VI. 

Contribuir para a consolidação da Instituição como um centro de produção acadêmica, 

científica, tecnológica, filosófica e artística voltado para a democratização do saber e do 
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fazer integrado em prol da sociedade. VII. Promover o desenvolvimento de projetos de 

extensão junto à sociedade, tendo em vista a busca de soluções tecnológicas para 

problemas sociais. VIII. Subsidiar docentes e discentes no processo do ensino, 

contribuindo para a retroalimentação dos próprios conteúdos programáticos das 

disciplinas pertinentes ao currículo do curso. Art.6º. Para concluir o curso superior, o aluno 

deverá desenvolver um TCC com uma equivalência mínima de 108 (cento e oito) horas. 

Art.7º. Compete ao Núcleo Docente Estruturante do curso - NDE, em cada semestre 

letivo, a divulgação dos nomes dos professores com disponibilidade de orientação, bem 

como o número de vagas disponibilizadas por cada professor, conforme Artigo 8º desta 

orientação. Art.8º. Será permitido a cada professor-orientador acompanhar um máximo de 

04 (quatro) TCC. O professor-orientador prioritariamente deverá ser docente no IFG – 

Câmpus Anápolis e satisfazer as exigências que se fazem necessárias segundo estas 

orientações. Em casos especiais, os discentes poderão ser orientados por docentes de 

outras unidades do IFG, ou que pertença a outra instituição pública ou ainda ser 

profissional pertencente à área de desenvolvimento do TCC, na medida em que estiver 

subordinado a estas orientações e às políticas específicas e complementares do 

Departamento de Áreas Acadêmicas. Casos especiais deverão ser avaliados pelo NDE. 

Art.9º. A coordenação acadêmica do departamento de áreas acadêmicas responsável 

pela oferta do curso, em conjunto com a coordenação do curso, deverá indicar um 

docente para responder pelos atos de matrícula e acompanhamento pedagógico dos 

alunos inscritos no TCC a cada semestre letivo. §1º. O docente responsável pelos atos de 

matrícula e acompanhamento pedagógico dos alunos inscritos no TCC a que se refere o 

caput do artigo terá as seguintes atribuições: a) mediar as relações entre alunos e 

professores orientadores; b) programar em conjunto com os professores orientadores as 

datas de recebimento e avaliação das atividades do TCC; c) programar e organizar os 

ambientes para a realização das sessões de defesa final do TCC; d) encaminhar as 

cópias das atas de defesa e os resultados finais dos TCC ao órgão responsável pelo 

controle acadêmico (CORAE), para arquivamento na pasta do aluno. e) Registrar no 

sistema de gestão acadêmica os resultados finais da avaliação do TCC, nos prazos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico para o lançamento de notas semestrais. §2º. Ao 

docente responsável pelo acompanhamento pedagógico dos alunos inscritos no TCC no 

âmbito do curso, será assegurada carga horária semestral de trabalho de 54 (cinquenta e 

quatro) horas/aula. 

FONTE: Trecho retirado da página: 
http://www.anapolis.ifgoias.edu.br/images/arquivos/orientacoes.quimica.pdf 
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Desta forma fica estabelecida a obrigatoriedade de elaboração do TCC 

pelos alunos para obtenção do título de licenciados em química, devendo os 

alunos perfazer uma carga horária de 108 horas nos PPC 1, 2 e 3, e 120 horas no 

PPC 4 e 5. 

 Observamos pouca abordagem, nos PPC dos cursos analisados, referente 

aos TCC. Colocamos abaixo todos os trechos encontrados nestes documentos 

que tratam sobre este assunto: 

 

 

Quadro 18 – Trechos encontrados nos PPC referentes aos TCC. 

 

PPC1 e PPC 2, PPC5 - A matriz curricular também prevê o desenvolvimento de um 

trabalho de conclusão de curso (TCC), que se desenvolverá a partir de critérios próprios,  

organizados  pela instituição e que possibilita que se desenvolva um estudo, pedagógico 

ou laboratorial, para consolidar conhecimentos específicos aprendidos durante o curso. 

Isso também contribui para o desenvolvimento da pesquisa e inovação na instituição. 

 

PPC 3 - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório 

com 108 horas aula e consiste numa atividade necessária para o desenvolvimento, a 

criação e a integração de um conjunto de competências e habilidades do currículo dos 

cursos e do projeto político pedagógico da Instituição. A “Proposta de Regulamento de 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC” (IFG, 2010), constitui-se em Documento 

orientador que visa subsidiar discentes (orientandos) e docentes (orientadores) na 

elaboração de projetos, no desenvolvimento de pesquisas e, na construção de Trabalhos 

Acadêmicos de Conclusão de Curso. O TCC visa promover a capacidade de identificação 

de temáticas, a formulação de problemas, a elaboração de projetos, a identificação de 

métodos e de técnicas e o controle de planejamento. Esta atividade será desenvolvida por 

meio de orientação e acompanhamento docente, tendo como referências o Regulamento 

de Trabalho de Conclusão de Curso, a Política de Pesquisa e Extensão do IFG e as 

políticas de produção, pesquisa e extensão de cada Departamento da Instituição.    

 

PPC 4 – O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC: Pesquisa tem como 

objetivo: dar oportunidade, aos futuros professores, de conceberem o Método Científico* 
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como forma de trabalho, capaz de despertar aptidões e de revelar capacidades; de 

contribuir para a interpretação dos fenômenos que rodeiam o homem de hoje e eliminar 

superstições e mal entendidos que prejudicam o progresso da Ciência; de desenvolver 

atividades voltadas para a alfabetização científica e tecnológica, visando à produção e a 

compreensão do conhecimento e a formação/aquisição de pressupostos para a cidadania; 

e de desenvolver processos científicos, tecnológicos e habilidades de investigação 

passível de absorção e uso pelo sistema de ensino formal. As pesquisas podem abordar 

tanto características quantitativas quanto qualitativas, evidenciando métodos que vão 

desde os consensuais (empírico, empírico-analítico, indutivos e científico-tradicional) 

como também os métodos de conflito (dialético, pesquisa-participante, pesquisa-ação e 

outros desta corrente crítica-social) e o método fenomenológico (que aborda questões 

que não aceitam a distinção entre fenômeno e essência). Observados os pré-requisitos do 

Curso, o aluno estará apto a matricular-se no TCC quando tiver concluído dois terços da 

carga horária total do mesmo. Para a elaboração e defesa do trabalho serão observadas 

as normas constantes do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso e de do 

CEFET-GO aprovado pelo Conselho Diretor. 

* Grifos nossos 

 

Os PPC 1, 2 e 3, simplesmente apresentam o TCC de forma geral, 

superficial. Um primeiro aspecto que precisa ser ressaltado é a contradição 

existente no texto do PPC 4 em que observamos a presença de palavras 

destinadas à formação didática de professores imbricadas no texto misturadas a 

termos que se relacionam ao método positivista. A doutrina positivista foi 

desenvolvida pelo filósofo francês Augusto Comte (1798-1857), e trata do “Fazer 

Ciência” pela aquisição de conhecimento absoluto e verdadeiro pautada no 

conhecimento científico, onde só se comprova uma teoria baseada nos seus 

dados empíricos, na experimentação e observação. Para o positivismo, o Método 

Científico consiste em um caminho estruturante e verdadeiro para se alcançar o 

conhecimento científico. 

A doutrina positivista tem sua origem na Revolução Científica do século 

XVII, coincide com o nascimento da ciência moderna e reforça o pensamento de 

René Descartes (1596-1650), que propugna o domínio da mente sobre o corpo e 

dos seres humanos sobre o resto da natureza, sobre a base da qualidade humana 
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de raciocinar e analisar (SILVA, 2010, p. 309). Trivinos (1987) reforça a natureza 

empírica dessa forma de compreender a Ciência:  

 

Precisamente foi o positivismo lógico que formulou o célebre 

princípio da verificação (demonstração da verdade). Segundo este 

princípio, será verdadeiro aquilo que é empiricamente verificável, 

isto é, toda a afirmação sobre o mundo deve ser confrontada com 

o dado. Desta maneira, o conhecimento científico ficava limitado à 

experiência sensorial (p.37). O positivista reconhecia apenas dois 

tipos de conhecimentos autênticos, verdadeiros e legítimos; numa 

palavra: científicos: o empírico, representado pelos achados das 

ciências naturais, o mais importante de ambos; e o lógico, 

constituído pela lógica e pela matemática. (TRIVINOS, 1987, p. 38, 

grifos nossos) 

 

O positivismo baseia-se nos dados experimentais, descreve o resultado de um 

fato ocorrido, não se preocupando com análises ou reflexões sobre o assunto. 

Tem como verdade aquilo que pode ser visto. Comte despreza a teologia e a 

metafísica3, refutando o exercício da busca das causas geradoras dos fenômenos, 

por acreditar que somente a experimentação pode oferecer a medida de força 

para as explicações positivas, priorizando analisar com exatidão as circunstâncias 

da produção de explicações positivas, adotando o rigor empírico como fundamento 

da prática científica e propondo vincular essas explicações mediante relações 

normais de sucessão e similitude. Nas palavras de Oliveira (2000):  

 

 

O método positivista combina a observação e a experimentação, a 

indução e a dedução, servindo-se, em alguns casos, da analogia. 

Não há como negar que o uso da metodologia apregoada por 

Comte levou o conhecimento científico a grandes avanços. 

Contudo, é preciso frisar que ela, por se constituir em monismo 

(sistemas de racionalidade fechada que têm por pretensão dar 

respostas finais, definitivas, coercivas, acerca dos problemas que 
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examinam), acabou por se cristalizar em espécie de receituário a 

ser seguido em toda investigação científica. Tudo o que fugisse às 

suas determinações era taxado de pesquisa sem ordem, fruto da 

atividade ímpar de alguma inteligência genial.  (OLIVEIRA, 2000, 

p. 57)  

 

 Para este autor, o estado positivo, concebido como destino final da longa 

caminhada humana, é atingido quando nosso espírito renuncia definitivamente a 

investigar as causas inacessíveis e se dedica à observação e à experimentação a 

fim de estabelecer as leis gerais que regem os fenômenos. 

As ideias positivistas influenciaram práticas pedagógicas na área de ensino 

de ciências, sustentadas pela aplicação do Método Científico. Mas hoje o método 

científico, a visão positivista, estão sendo refutados, principalmente no que tange 

aos processos educacionais em ciências e, em nosso caso específico, à educação 

química. Para ensinar ciências esses métodos apresentam falhas, carecem de 

fundamentação teórica, de reflexão, uma vez que devemos levar em conta todo 

conhecimento que os alunos já possuem e também a experiência de vida de cada 

um, ligando e interligando os conhecimentos apropriados com os conhecimentos 

vividos e adquiridos no contexto da sociedade. Nesse sentido, Giordan (1999) 

afirma: 

 

Para a Educação Científica, a tese positivista carece de 

fundamentação científica, por desconsiderar que para o aprendiz a 

Ciência é uma representação do mundo, entre outras tantas, que 

se revelam de forma espontânea ou dirigida por uma práxis 

cultural distinta daquela legitimada pela comunidade científica. 

(GIORDAN, 1999, p.5) 

 

Ainda em oposição ao empirismo, Gil Perez (1986, p.114) sugere como 

estratégia de ensino aprendizagem em ciências: identificação das ideias prévias 

dos alunos; questionamento das mesmas, se necessário através de um contra-

exemplo; invenção ou introdução de conceitos; uso de novas ideias em situações 
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abrangentes. Assim, as concepções prévias dos alunos não são obstáculos a 

aprendizagem, pois indicam ao educador o caminho percorrer, mostrando 

dificuldades que os alunos poderão encontrar, na decodificação do mundo. 

Partindo de tais pressupostos, o texto do PPC 4, ao misturar o enfoque no 

Método Científico às questões pedagógicas de formação de professores, se 

equivoca, pois  a visão positivista à qual o Método Científico ajuda a estruturar não 

é coerente com diversos aspectos necessários à superação do empirismo que 

contraria posições epistemológicas pós-positivistas (dialético, pesquisa-

participante, pesquisa-ação e outros desta corrente crítico-social). As ciências 

humanas e sociais não se identificam com esses métodos. Segundo Oliveira 

(2000, p. 53), “a positividade tinha bases sólidas no espírito científico que buscava 

a representação mecânica do mundo”.  

Outro aspecto a ser salientado, refere-se ao hibridismo do texto quando 

insere o contexto de pesquisa pautado no método fenomenológico. Esse enfoque 

epistemológico de pesquisa considera a subjetividade dos sujeitos bem como a 

interpretação idiossincrática para os fatos e fenômenos. Ou seja, se é 

fenomenológico, não há como ser positivista ou adotar o Método Científico no 

contexto de pesquisa.   

O matemático e filósofo alemão Edmund Gustav Albrecht Husserl foi quem 

estabeleceu a escola da fenomenologia. Ele rompeu com a orientação positivista 

da ciência e da filosofia de sua época. Segundo Gadotti (1993, p. 160), Husserl 

dizia ser a Fenomenologia “a atitude de ‘ir à coisa mesma’, sem premeditações, 

sem ser conduzido por técnicas de manipulação das coisas”. Isto não significa 

rejeitar a pré-concepção que se tem, pois toda pré-compreensão de um fenômeno, 

toda interpretação é continuamente orientada pela maneira de se colocar a 

questão elaborada pelo sujeito a partir de uma Práxis. Isto quer dizer que, embora 

se estude os fenômenos pelo que eles realmente são, não se pode desprezar os 

conhecimentos que já foram passados a respeito de um fenômeno estudado, pois 

isso representa uma experiência que já foi vivenciada anteriormente. 

A interpretação como fundamento da compreensão dos fenômenos é o eixo 

da explicação científica. Usa-se o enfoque fenomenológico quando o problema de 
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pesquisa aponta para uma relação entre fenômeno e essência, ou seja, a relação 

entre o fenômeno vivido e aquele que vivencia a essência do fenômeno. Nesse 

caso, a interpretação como fundamento da compreensão dos fenômenos e o eixo 

da explicação científica (TEIXEIRA, 2005). 

Segundo Wagner (1979), a Fenomenologia é a ciência que vai além da 

realidade cognitiva (conhecimentos objetivos como eles se apresentam), estuda 

os processos de experiências humanas subjetivas (experiências vivenciadas pelo 

próprio indivíduo). Preocupa-se não só com o que se consegue observar, mas 

também com o que está por trás da aparência, uma vez que esta pode esconder o 

que realmente se é. A fenomenologia procura descrever e interpretar os 

fenômenos, os processos e as coisas a partir de sua essência.  

Já observando a fala de Bourdieu (1983a, p.46) acerca de fenomenologia 

“temos que o mundo social pode ser objeto de três modos de conhecimento 

teórico, que se opõem ao conhecimento prático, são eles: fenomenológico, 

objetivista e praxiológico”. Para a discussão em questão, nos detemos na 

perspectiva de conhecimento fenomenológico. Segundo Bourdieu (1983a), o 

conhecimento fenomenológico é aquele que explicita a verdade da experiência 

primeira do mundo social, isto é, a relação de familiaridade com o meio familiar, 

apreensão do mundo social como mundo natural e evidente, sobre o qual, por 

definição, não se pensa e que exclui a questão de suas próprias condições de 

possibilidade.  

Ainda segundo Bourdieu, o problema dessa forma de conhecimento, não 

seria apenas seu escopo limitado, o fato de ela não atingir as bases sociais que, 

supostamente, condicionariam as experiências práticas, mas, sobretudo, o fato de 

ela contribuir para uma concepção ilusória do mundo social que confere aos 

sujeitos excessiva autonomia e consciência na condução de suas ações e 

interações. As escolhas, as percepções, as apreciações, as falas, os gestos, as 

ações e as interações não deveriam, sob o risco de se construir uma concepção 

enganosa do mundo social, ser analisados em si mesmo, de forma independente 

em relação as estruturas que os constituem (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2009).  
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Nessa perspectiva de diferentes concepções, ao se tratar de enfoques 

epistemológicos da pesquisa, retomamos o texto do PPC4 que pode, dessa forma, 

ser caracterizado como um discurso híbrido que se estrutura a partir de diferentes 

visões de ciência e de pesquisa e sinalizam possibilidades que mesclam o 

contexto positivista à formação do futuro docente além de estabelecer vínculos em 

termos de pesquisa que não se coadunam aos referenciais que estabelecem as 

bases da investigação científica no contexto da educação. 

Ao abordarmos especificamente a questão da visão positivista salientada 

na proposta pedagógica, argumentamos que tal perspectiva evidencia o caráter 

bacharelesco do PPC, pois se considerando que a pesquisa é elemento de 

produção do conhecimento no âmbito da formação inicial, nota-se que o enfoque 

no viés quantitativo, empirista e positivista a partir do uso do método científico, 

desconsidera os conhecimentos relacionados à formação de professores. Ao 

pesquisar sobre as políticas e os currículos de formação de professores do IF 

Goiano, Arantes (2013) pode corroborar com nossas argumentações a partir da 

afirmação de que essa produção de conhecimentos voltada para a área técnica 

propicia uma configuração de licenciaturas sob o viés de bacharelados: 

 

Ao discutir a formação seja do bacharel ou do licenciado a partir de 

uma cultura universitária, cabe indagar o modo como esses cursos 

vão se configurando no âmbito dos IFs, instituição que ao longo da 

história de sua criação teve como objetivo formar técnicos, 

bacharéis e tecnólogos, em seu itinerário histórico, portanto com 

características e particularidades. (ARANTES, 2013, p. 64) 

  

Nesse sentido, há uma desconfiguração, em termos de pesquisa na 

proposta de elaboração do TCC nos documentos analisados, pois a orientação é 

conduzida para que sejam desenvolvidos trabalhos de pesquisa com o viés 

químico já que a perspectiva de pesquisa voltada para formação docente 

encontra-se desestruturada, equivocada e com um discurso híbrido o que torna o 

texto confuso embora se projete como um texto que permite diferentes 

possibilidades ao futuro professor. Para Lopes (2004, p.114), os discursos híbridos 
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presentes nas políticas curriculares preveem que “a formação de um sujeito 

autônomo, crítico e criativo é colocada a serviço da inserção desse sujeito no 

mundo globalizado, mantendo, com isso, a submissão da educação ao mundo 

produtivo”. 

A partir de tais inferências, concordamos com Arantes (2013) quando este 

argumenta que os currículos propostos para as licenciaturas em ciências, de 

alguns institutos federais, estruturam-se aquém das exigências formativas para a 

docência, pois se configuram mais no viés de cursos bacharelescos que de 

formação de professores (p. 18, 62, 64). 
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CONCLUSÃO 

 

Com a promulgação da LDB 9394/96, foi estipulado que professores da 

educação básica deveriam ter cursos de licenciatura. Porém poucos professores 

possuíam diplomas de licenciaturas e uma das medidas do Governo Federal para 

diminuir a escassez docente foi criar os IF, e estabelecer através da Lei nº 

11.892/2008, que 20% das vagas ofertadas nos cursos destes fossem destinadas 

à licenciatura. Para resolver o problema da escassez de professores, houve um 

empenho significativo da rede federal de ensino na implantação das licenciaturas. 

Vários cursos de licenciaturas foram criados no país. 

Ainda não estão claras quais as potencialidade e dificuldades de uma 

instituição de educação profissional, realizar a formação de professores. O seu 

lócus histórico de formação técnica e tecnológica poderia incidir no fato de que a 

formação dos alunos também ocorreria de forma tecnicista e pragmática, cujo viés 

caracteriza o ensino profissional voltado para as indústrias e para o mercado de 

trabalho capitalista, se distanciando da formação humana que caracterizam os 

cursos de licenciatura.  Portanto, as políticas educacionais para a formação de 

professores visam atender a determinados aspectos clamados pela sociedade 

civil, ou seja, preocupados com o número de professores licenciados, sem no 

entanto se preocuparem com a qualidade dessa formação docente ofertada. E, ao 

mesmo tempo, vemos as políticas educacionais defendendo interesses da 

perpetuação da sociedade capitalista, proporcionando a ampliação do número de 

professores com a exigência mínima de formação, através de cargas horárias 

aligeiradas, e ensino a distância. Nesse sentido, a formação de professores 

ganhou destaque nas políticas públicas, aprofundando a diversidade de 

possibilidades formativas, no entanto sem deflagrar grandes transformações em 

prol de uma formação crítica emancipatória. 

Na forma como o governo federal busca resolver os problemas da falta de 

professores, abre-se espaço para questionamentos a respeito dos movimentos 

políticos que intercruzam a vinculação da formação docente a uma instituição 

especializada em educação profissional e tecnológica. Esta reflexão instigou a 
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pesquisa aqui descrita, que buscou compreender quais pressupostos permeiam a 

consolidação dos IFG como locus de formação de professores, quando aspectos 

relacionados a pesquisa são utilizados, seja no decorrer do curso como projetos 

de pesquisa ou no final do curso, na forma de TCC. Além disso, buscamos 

entender a concepção de pesquisa também nos PPC, que são documentos 

norteadores que direcionam, ou ao menos deveriam direcionar, a estruturação de 

um curso superior. 

Compreendemos que a formação docente por meio da pesquisa, envolve a 

superação do modelo formativo da racionalidade técnica e da racionalidade 

prática, e leva o professor à reflexão da sua própria prática docente, através da 

racionalidade crítica, que enfatiza a visão política na prática educativa, 

caracterizando o professor como alguém que levanta problemas e dirige um 

diálogo crítico em sala de aula, na busca de mudanças e transformações em si e 

nas estruturas sociais que condicionam a educação.  

A educação por meio da pesquisa é uma possibilidade formativa que 

envolve diferentes metodologias, construção/apropriação de conhecimentos 

específicos e pedagógicos além de possibilitar ao educando a ampliação de suas 

perspectivas de interpretação da realidade a sua volta, ou seja, forma-se um 

sujeito que consegue ter um olhar diferenciado para as questões que envolvem o 

universo em que está imerso. 

Diante de tudo isso, retomamos o objetivo desta investigação que buscou 

analisar de que forma se dá a inserção da pesquisa como elemento formativo no 

contexto das licenciaturas em química dos IFG a partir da identificação de 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes destes cursos (questão para análise 1) e 

dos PPC que orientam a concretização das propostas pedagógicas de formação 

de professores (questão para análise 2). A compreensão relacionada a este 

universo de investigação pode possibilitar a discussão sobre como a criação das 

licenciaturas em química no âmbito dos IF se insere no cenário de formação de 

professores no Brasil. 

Percebemos que os cursos evidenciam um espaço de interdependência 

relativa entre campos, a saber, o campo educacional e tecnológico considerando 
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que, no geral, já existe um habitus tecnológico nestes espaços que, 

historicamente, atuavam no Ensino Profissional. Notamos que a identidade 

pretendida para os docentes a serem formados nos cursos de licenciatura também 

se encontra em construção e, por ora, designamos esses sujeitos como homo 

licenciatus, levando em consideração suas perspectivas e necessidades 

formativas. 

O campo educacional é representado pela formação de professores, 

preocupado com as interações entre pessoas (alunos e professores), com a 

dinâmica do conhecimento nas aulas de química, com os métodos didáticos mais 

adequados, com práticas educacionais acostumadas experimentadas, com a 

legislação educacional, regido pelo Ministério da Educação (MEC). Enquanto o 

campo tecnológico se atém às inovações tecnológicas, trabalhos laboratoriais, 

certificações, desenvolvimento industrial, ou seja, outra concepção de pesquisa 

científica, regido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

Desta forma, percebemos o curso de licenciatura em química adquirindo a 

sua identidade na interdependência relativa entre os campos educacional e 

tecnológico. Ou seja, o campo educacional, representado pela formação de 

professores, possui autonomia relativa, mas se relaciona com o campo 

tecnológico, pelo qual é constantemente “bombardeado”, seja pelos professores e 

alunos acreditarem que o campo tecnológico apresenta mais status, consegue 

maiores recursos financeiros para pesquisa, tem maior valoração científica, maior 

empregabilidade e também, pelas condições sociais que historicamente foram 

estabelecidas nas escolas técnicas com maior enfoque no campo tecnológico. 

O aumento do número de pesquisas na área de Ensino de química no 

Câmpus Anápolis evidencia uma sinalização de que os novos agentes buscam 

estratégias de negociação, individuais ou coletivas, almejando estabelecer novos 

objetos importantes no âmbito do curso em questão gerando um elemento de 

tensão. 

Nesse prisma, os professores, agentes do campo educacional e 

tecnológico, desempenham um papel importante na formação dos alunos, através 

da realização de projetos de pesquisa, escritas de artigos científicos, realizações 
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de feiras, participação em congressos, projetos financiados, dentre outros. Essas 

atividades correspondem ao capital científico desses professores formadores. 

Ao analisar os demais Câmpus (Inhumas, Luziânia, Itumbiara e Uruaçu), 

constatou-se que a situação não era diferente. Como a maioria das pesquisas está 

relacionada ao contexto químico e são poucas as que têm como foco o ensino de 

química, argumentamos que enquanto a maior importância for dada à pesquisa na 

área de química, a identidade da licenciatura corre risco, pois as pesquisas 

científicas que contemplam a formação de educadores Químicos não se 

configuram como objetos importantes para a instituição.  

Ao abordarmos especificamente a questão da visão positivista salientada 

na proposta pedagógica, argumentamos que tal perspectiva evidencia o caráter 

bacharelesco do PPC, pois, considerando que a pesquisa é elemento de produção 

do conhecimento no âmbito da formação inicial, nota-se que o enfoque no viés 

quantitativo, empirista e positivista a partir do uso do método científico, 

desconsidera os conhecimentos relacionados à formação de professores. 

Nesse sentido, há uma desconfiguração, em termos de pesquisa na 

proposta de elaboração do TCC nos documentos analisados, pois a orientação é 

conduzida para que sejam desenvolvidos trabalhos de pesquisa com o viés 

químico já que a perspectiva de pesquisa voltada para formação docente 

encontra-se desestruturada, equivocada e com um discurso híbrido, o que torna o 

texto confuso embora se projete como um texto que permite diferentes 

possibilidades ao futuro professor. 

Em relação aos documentos PPC analisados (segunda categoria de 

análise), notamos que o enfoque dado à pesquisa refere-se basicamente ao 

contexto tecnológico e industrial, configurando uma visão equivocada da 

licenciatura, que forma professores para atuar na educação básica. 

Desta forma, cursos de licenciatura estão sendo criados sem a 

preocupação com a formação pedagógica que permitiria a emancipação do ensino 

no sentido de formar cidadãos mais críticos e conscientes das questões que 

envolvem a sociedade. 
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A importância da pesquisa na formação docente torna-se evidente na nova 

resolução de formação de professores promulgada em julho do corrente ano. De 

acordo com o novo documento, a pesquisa passa a ser um dos eixos centrais no 

contexto formativo, pois no documento anterior a palavra pesquisa foi mencionada 

poucas vezes, no entanto, na resolução atual, há menção da palavra pesquisa 

dezoito vezes. Dessa forma, pensar a pesquisa no contexto da licenciatura em 

química torna-se uma necessidade no sentido de associar ensino, pesquisa e 

extensão de maneira mais efetiva na formação de professores de Química.  

 Como perspectivas futuras, enquanto professora de química do Instituto 

Federal e docente da licenciatura em química dessa instituição, pretendo, a partir 

dos estudos e discussões desenvolvidos ao longo de minha pesquisa de 

doutorado, contribuir positivamente na reestruturação destes cursos, além de 

atuar na formação de futuros professores, considerando as atuais necessidades 

formativas do professor de química da educação básica e a busca de 

sensibilização dos pares para a construção da identidade docente dos licenciados 

em química tendo como perspectiva a reflexão crítica e emancipatória da prática 

pedagógica.  
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Quadro 7  – Relação dos projetos de pesquisa cadastrados no IFG pelos professores formadores dos curso de licenciatura em 

química 

 

 

CÂMPUS ANÁPOLIS 

 

Identificação 

do professor 
Nome do projeto de pesquisa Cidade 

Período de 

realização 
Programa Edital 

Professor 1 

Desenvolvimento de saberes e recursos para o ensino-

aprendizagem de química/Ciências no IFG: aspectos práticos, 

teóricos e metodológicos 

Anápolis 
janeiro/2013 a 

janeiro/2015 

Cadastro de 

projeto de 

pesquisa 

021/2012 

Professor 2 
Estudo químico e avaliação do potencial biológico de miconia 

ferruginata (melastomataceae) 
Anápolis 

agosto/2011 a 

julho/2012 
PIBIC 003/2011 

Professor 2 

Estudo químico e identificação preliminar de compostos 

bioativos de Melastomataceae pelo ensaio de letalidade de 

Artemia salina Leach, 

Anápolis 
agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 3 

A contribuição de práticas pedagógicas utilizando recursos 

visuais no processo de ensino-aprendizagem das 

ciências/químicas de alunos surdos da rede pública de 

educação de Anápolis 

Anápolis 
fevereiro/2012 a 

março/2013 
PROPPG 011/2011 

Professor 3 A Abordagem conceitual da química em desenhos animados Anápolis 

agosto/2012 a 

julho/2014 

 

PROAPP 008/2013 

Professor 3 A contribuição de práticas pedagógicas no processo de Anápolis agosto/2012 a PIBIC 006/2012 
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ensino-aprendizagem de alunos surdos mediadas pela visão: 

Em foco o conceito de Radioatividade 

julho/2013 

Professor 4 
Aplicação de softwares e jogos no ensino de química do 

PROEJA do Instituto Federal de Goiás Câmpus Anápolis 
Anápolis 

agosto a 

setembro/2013 
PROAPP 009/2012 

Professor 4 
Estudo teórico da relação estrutura atividade de uma nova 

classe de Estiris Sulfonas contra o câncer de próstata 
Anápolis 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 4 
Estudo teórico da relação estrutura atividade da Indolo [2,1-B] 

Quinazoline como agente contra o câncer de próstata 
Anápolis 

agosto de 2012 a 

julho de 2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 6 
Avaliação da variação espacial de compostos fenólicos em 

frutos da jabuticabeira (Myrciaria cauliflora) 
Anápolis 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 6 
Preparação de extratos para quantificação de compostos 

fenólicos da semente da jabuticaba 
Anápolis 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC - EM 005/2014 

Professor 7 

Propostas formativas das licenciaturas em química nos 

Institutos Federais do estado de Goiás: epistemologia da 

formação docente em foco 

Anápolis 
agosto/2013 a 

julho/2015 

Cadastro de 

projeto de 

pesquisa 

007/2013 

Professor 7 
Validação de análise espectrofotométrica (na região do 

UV/visível) para quantificação de flavonóides em alimentos. 
Anápolis 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 7 

Otimização da quantificação cromatográfica líquida de alta 

resolução (HPLC), de isoflavonas em feijões cariocas 

(Phaseolus vulgaris L.) 

Anápolis 
agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 8 
Formação e inclusão digital dos professores de química da 

cidade de Anápolis 
Anápolis 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 9 
Síntese de óxidos nanoparticulados: estudos de propriedades 

ópticas e magnéticas 
Anápolis 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PROAPP 006/2014 

Professor 9 Onde uso isso na minha vida? Matemática aplicada à química Anápolis março/2012 a PIBIC - EM 012/2011 
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do estado sólido: experimentos, modelos e aplicações 

tecnológicas 

janeiro/2013 

 

17 trabalhos: 7 no Ensino de química e 10 na área t écnica – 41 % ensino e 59 % técnica. 

 

 

 

CÂMPUS INHUMAS 

 

Identificação 

do professor 
Nome do projeto de pesquisa Cidade 

Período de 

realização 
Programa Edital 

Professor 44 
Desenvolvimento de um sensor multivariado para identificação 

de compostos orgânicos e metais 
Inhumas 

agosto/2013 a 

julho/2014 
PIBITI 006/ 2013 

Professor 48 
Pentóxido de nióbio como fotocatalisador na degradação de 

corantes 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 48 
Utilização de nanotubos de dióxido de titânio para 

fotodegradação de corantes têxteis 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 48 
Estudo comparativo da capacidade de fotodegradação entre 

nanotubos de TiO2 e nanotubos de TiO2 dopado com cério 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 42 
Ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) e benefícios para a 

saúde 
Inhumas 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 42 Estudo sobre os corantes artificiais em alimentos Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 42 Manipulação, armazenamento e descarte de reagentes Inhumas agosto/2010 a PIBIC Jr 008/2011 
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químicos julho/2011 

Professor 42 Química dos sentidos Inhumas 
agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC - EM 005/2014 

Professor 42 
Inseticidas domésticos: composição química, riscos e 

precauções na sua manipulação 
Inhumas 

março/2012 a 

janeiro/2013 
PIBIC - EM 012/2011 

Professor 42 
Pigmentos naturais em alimentos e sua importância para a 

saúde 
Inhumas 

março/2012 a 

janeiro/2013 
PIBIC - EM 012/2011 

Professor 43 
Levantamento e caracterização fitoquímica de plantas tóxicas 

na cidade de Inhumas-GO 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 43 
Monitoramento de dióxidos de carbono na cidade de Inhumas-

GO 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 43 
Cultivo hidropônico de alface enriquecida com ferro para fins 

nutricionais 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PROAPP 006/2014 

Professor 43 Cultivo hidropônico de alface enriquecida com ferro Inhumas 
agosto/2013 a 

julho/2014 
PROAPP 008/2013 

Professor 43 

Propriedades fitoquímicas: desenvolvimento de formulação 

fitocosmética- tecnologia e formulação de fitocosmético à base 

de ameixa e seu caráter potencial antioxidante 

Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 43 
Avaliação da qualidade físico-química de sedimentos de 

afluentes fluviais no Município de Inhumas-GO 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 43 
Análise físico-química dos afluentes do rio Meia Ponte no 

município de Inhumas - GO 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 43 
Avaliação dos impactos ambientais nos sedimentos da 

barragem do Rio Meia Ponte do município de Inhumas – GO 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 44 Análise de parâmetros ambientais e químicos em corpos Inhumas agosto/2011 a PROAPP  05/2011 
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hídricos julho/2012 

Professor 44 
Sensor multivariado para identificação de compostos 

orgânicos 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 44 Determinação de parâmetros ambientais em corpos hídricos Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 44 
Modelagem de dados ambientais utilizando redes neurais 

artificiais 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 44 
Modelagem de dados ambientais utilizando redes neurais 

artificiais 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 44 
Desenvolvimento de um sensor multivariado para identificação 

de compostos orgânicos e metais 
Inhumas 

agosto/2013 a 

julho/2014 
PROAPP 008/2013 

Professor 44 Análise de compostos fosforados no Rio Meia Ponte Inhumas 
fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 44 Análise de cafeína e taurina em bebidas energéticas Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 44 Determinação de Fósforo em corpos hídricos Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 44 Determinação de Nitrogênio em corpos hídricos Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 

 

008/2011 

Professor 44 Análise de corantes em bebidas Inhumas 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 44 
Sensor multivariado para identificação de compostos 

orgânicos 
Inhumas 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 44 
Sensor multivariado para identificação de compostos 

orgânicos 
Inhumas 

setembro/2012 a 

agosto/2013 
PIBITI 007/2013 
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Professor 45 
Desenvolvimento de fases extratoras monolíticas para SPE e 

TIPS-DPX 
Inhumas 

agosto/2013 a 

julho/2015 

Cadastro de 

Projeto de 

Pesquisa 

007/2013 

Professor 46 
Formação inicial de professores de química: formação pela 

pesquisa 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 48 
Estudo comparativo da utilização de nanotubos de titânio e 

pentóxido de nióbio na fotodegradação de corantes sintéticos 
Inhumas 

fevereiro/2014 a 

fevereiro/2016 

Cadastro de 

Projeto de 

Pesquisa 

016/2013 

Professor 49 

Contribuições curriculares para o PROEJA: elaboração e 

implementação de uma proposta didática-pedagógica 

envolvendo temas vivenciais 

Inhumas 
agosto a 

setembro/2013 
PROAPP 009/2012 

Professor 49 

A educação ambiental na formação de professores e aspectos 

da aprendizagem humana: inter-relações no direcionamento 

na prática educativa 

Inhumas 
agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 49 
Educação Científica para Jovens e Adultos: uma abordagem 

temática do Lixo Eletrônico 
Inhumas 

agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 51 
Estudo da presença de resíduos de herbicidas triazínicos em 

alimentos da cidade de Inhumas e região 
Inhumas 

agosto/2013 a 

julho/2015 

Cadastro de 

Projeto de 

Pesquisa 

007/2013 

Professor 52 
Extração e caracterização dos constituintes de óleos 

essenciais de plantas 
Inhumas 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 52 
Extração e caracterização dos constituintes de óleos 

essenciais de plantas 
Inhumas 

fevereiro/2014 a 

fevereiro/2016 

Cadastro de 

Projeto de 

Pesquisa 

016/2013 

Professor s Procedimento preliminar de levantamento da população para o Inhumas agosto/2014 a PIBIC 004/2014 
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aproveitamento de resíduo sólido urbano orgânico no 

município de Inhumas-GO 

julho/2015 

 

41 trabalhos: 4 em Ensino de Química e 37 na área t écnica – 9,8 % ensino e 90,2 % técnica. 

 

 

 

 

CÂMPUS LUZIÂNIA 

 

Identificação 

do professor 
Nome do projeto de pesquisa Cidade 

Período de 

realização 
Programa Edital 

Professor 13 

Transposição didática dos conhecimentos desenvolvidos no 

projeto oficina de sabão para conteúdo de ciências em uma 

escola de ensino fundamental 

Luziânia 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 20 

A falta de professores licenciados em química na E.B. na 

microrregião do entorno do distrito federal e a contribuição do 

IFG para solucionar tal problema 

Luziânia 
agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 11 Estudo de degradação acelerada do herbicida atrazina Luziânia 
agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 11 Estudo da degradação acelerada do herbecida atrazina Luziânia 
agosto/2014 a 

julho/2015 
PROAPP 006/2014 

Professor 11 
Utilização do Índice de Qualidade da água - IQA na avaliação 

da interferência antropogênica na qualidade da água utilizada 
Luziânia 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 
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para abastecimento e produção agrícola nas comunidades 

Sarandi e Indaiá II, localizadas no município de Luziânia-GO 

Professor 11 
Composição química e Atividade Biológica dos extratos de 

Synadenium grantii Hook (Tiborna) 
Luziânia 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 11 

Elaboração de cartilhas sobre educação ambiental voltadas 

para alunos do Ensino Básico a fim de conscientizá-los e 

torná-los multiplicadores de informações 

Luziânia 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 11 
Utilização da tecnologia “realidade aumentada” como 

ferramenta alternativa no ensino de química 
Luziânia 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 11 

Avaliação do potencial contaminante de fossas sépticas na 

qualidade das águas subterrâneas da zona urbana do 

município de Luziânia 

Luziânia 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 11 
Avaliação da contaminação da água subterrânea pelos metais 

Cu, Pb e Zn presentes na formulação de insumos agrícolas 
Luziânia 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 11 
Avaliação do processo de lixiviação dos metais pesados Pb e 

Ni através de ensaios de coluna de solo 
Luziânia 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 11 
Avaliação do processo de lixiviação dos metais pesados As e 

Cd através de ensaios de coluna de solo 
Luziânia 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 11 
Avaliação do processo de lixiviação dos metais pesados Cu e 

Zn através de ensaios de coluna de solo 
Luziânia 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 11 
Composição química e Atividade Biológica dos extratos de 

Synadenium grantii Hook (Tiborna) 
Uruaçu 

feverreio de 2013 a 

janiero de 2014 
PIBIC - EM 020/2012 

Professor 11 
Avaliação do processo de lixiviação do herbicida atrazina 

através de ensaios de coluna de solo 
Luziânia 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 020/2012 

Professor 12 Caracterização de resíduos orgânicos utilizados na agricultura Luziânia agosto/2014 a PIBIC 004/2014 
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familiar julho/2015 

Professor 12 
Avaliação dos efeitos de Alumínio e Cromo no crescimento de 

alface em solução nutritiva 
Luziânia 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 12 Avaliação da contaminação da água e solo Luziânia 
fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 16 

Aplicação das técnicas de RMN HR-MAS e RMN de soluções 

aliadas a métodos quimiométricos na análise qualitativa de 

fitoterápicos e estudo quantitativo de biomarcadores presentes 

em espécies com grande volume de venda 

Luziânia 
agosto/2013 a 

julho/2015 

Cadastro de 

Projeto de 

Pesquisa 

007/2013 

Professor 17 
Avaliação espacial e temporal do índice de qualidade de água 

(IQA) do Rio Vermelho, município de Luziânia - GO 
Luziânia 

feverreio/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 020/2012 

Professor 18 
Determinação de Cu(ii) em café por voltametria de 

redissolução anódica 
Luziânia 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 18 
Construção de um fotômetro utilizando materiais facilmente 

acessíveis para auxiliar no ensino de análise instrumental 
Luziânia 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

 

 22 trabalhos: 4 em Ensino de Química e 18 na área técnica – 18 % ensino e 82 % técnica. 
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CÂMPUS ITUMBIARA 

 

Identificação 

do professor 
Nome do projeto de pesquisa Cidade 

Período de 

realização 
Programa Edital 

Professor 31 
Agrotóxicos em Itumbiara-GO: Aspectos Ambientais, Forenses 

e de Saúde Pública 
Itumbiara 

agosto a 

dezembro/2012 
PROAPP 012/2012 

Professor 28 

Estudo da Qualidade da água do Ribeirão Passa Três nos 

trechos compreendidos entre o Município de Uruaçu (GO) a 

jusante do Lago Serra da Mesa (GO). 

Itumbiara 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 28 

Caracterização química do material particulado empregando a 

fluorescência de raio X e dispersiva em energia (EDXRF) na 

cidade de Goiânia/GO 

Itumbiara 

agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 39 
Análise físico-química e determinação de ácido ascórbico no 

suco do limão cravo (Citrus limonia Osbeck). 
Itumbiara 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 39 
Estudo da elaboração de mapas de riscos e criação de check 

lists para a verificação de riscos 
Itumbiara 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 020/2012 

Professor 39 
Estudo da produção sustentável de sabão e sabonete 

utilizando plantas medicinais e óleo de soja usado 
Itumbiara 

agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 40 

Gerenciamento de resíduos gerados na disciplina de química 

Analítica Qualitativa do curso de licenciatura química do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 

Câmpus Itumbiara 

Itumbiara 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 40 Determinação Epectrofotométrica de ferro nas águas do Rio Itumbiara agosto/2010 a PIBIC 008/2011 
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Paranaíba, no município de Itumbiara-GO. julho/2011 

Professor 33 
Análise físico-química e pesquisa de adulterantes químicos em 

leite UAT comercializado na cidade de itumbiara-go 
Itumbiara 

agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 24 

O ensino de química no curso técnico integrado em 

agroindústria na modalidade proeja (IFG Câmpus Itumbiara): 

construção de material didático 

Itumbiara 
agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 29 

Determinação do teor de nitrato e nitrito de sódio em produtos 

cárneos através das técnicas de HPLC e eletroforese e 

otimização por análise de componentes principais 

Itumbiara 
agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 31 

Análise de carbofurano em águas do ribeirão Santa Maria 

utilizando partição à baixa temperatura e análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência. 

Itumbiara 
agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 31 
Desenvolvimento de metodologia para análise de carbofurano 

em cana-de-açúcar 
Itumbiara 

agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 31 

Fenilcetonúria: situação atual no estado de Goiás e 

metodologias de extração e análise de fenilalanina em 

alimentos 

Itumbiara 
agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 31 
Avaliação da utilização de ricota na elaboração de pão de 

queijo 
Itumbiara 

agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 31 
Uso de agrotóxicos em cana-de-açúcar e o risco para a saúde 

do trabalhador na região de Itumbiara-GO 
Itumbiara 

agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 31 Diagnóstico do uso de agrotóxico na região de Itumbiara-Go Itumbiara 
março/2012 a 

janeiro/2013 
PIBIC - EM 012/2011 

Professor 32 
Análise morfo-anatômica das folhas e caracterização química 

dos óleos das folhas e flores das espécies de jatobá 
Itumbiara 

agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 
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(hymenaea stignocarpa mart. e hymenaea coubaril l.). 

Professor 32 
Estudo da composição polifenólica e atividade antioxidante de 

quina do cerrado (strychnos pseudoquina st. Hil.). 
Itumbiara 

agosto/2014 a 

julho/2015 

PIBIC 004/2014 

Professor 32 Criação de objetos de aprendizagem para o ensino de química Itumbiara 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 32 
Qualidade físico-química do leite tipo c comercializado no 

município de Itumbiara 
Itumbiara 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 007/2010 

Professor 32 

Análise da composição química e atividade antioxidante do 

óleo essencial de partes da planta Hymenaea stigonocarpa 

(jatobá) cultivada no cerrado da cidade de Itumbiara-Goiás, 

Itumbiara 
agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 35 

Avaliação da poluição atmosférica na cidade de Itumbiara-GO 

utilizando um sistema passivo de amostragem para 

monitoramento de particulados totais e metais, 

Itumbiara 
agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 37 

Estudos qualitativos e quantitativos de 

excipientes/adulterantes comumente encontrados na forma 

impura do cloridrato de cocaína por via úmida “Spot tests”, 

cromatografia em camada delgada e CG/MS 

Itumbiara 
agosto/2012 a 

julho/2013 
PIBIC 006/2012 

Professor 26 

Estudo da interação do tipo de embalagem e tempo de 

armazenamento na perda dos teores de vitamina “C” em 

polpas in natura de acerola. 

Itumbiara 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 30 
Caracterização físico-química de bolo elaborado com farinha 

de cascas de frutas 
Itumbiara 

fevereiro/2013 a 

janeiro/2014 
PIBIC - EM 022/2012 

Professor 32 
Análise química e atividade antioxidante do óleo essencial de 

Ruta graveolens 
Itumbiara 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

29 trabalhos: 2 em E nsino  de Química e 27 na área técnica – 7 % ensino e 93 % técnica  
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CÂMPUS URUAÇÚ 

Identificação 

do professor 
Nome do projeto de pesquisa Cidade 

Período de 

realização 
Programa Edital 

Professor 56 
Estudo comparativo de permeabilidade, aderência e 

compressão de argamassas alternativa e convencional 
Uruaçu 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 59 
Análise físico-química e bacteriológica da água de poços 

artesianos no município de Uruaçu/Goiás 
Uruaçu 

agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC – EM 005/2014 

Professor 60 

Estudo químico e avaliação biológica dos extratos da raiz e 

das folhas da Macrosiphonia velame (St. Hil.) Müll. Arg 

(Apocynacae) 

Uruaçu 
agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC 008/2011 

Professor 60 
Estudos para avaliar o uso de tijolos de adobe com adição de 

isopor na construção civil 
Uruaçu 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 60 
Gerenciamento de resíduos gerados: Divulgação, identificação 

de resíduos e proposta para reutilização dos resíduos. 
Uruaçu 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 8 
Formação e Inclusão Digital de Professores de química das 

Cidades de Ceres, Rialma e Porangatu 
Uruaçu 

agosto/2010 a 

julho/2011 
PIBIC Jr 008/2011 

Professor 61 Avaliação de cádmio de bijouterias Uruaçu 
agosto/2014 a 

julho/2015 
PIBIC 004/2014 

Professor 61 Avaliação de cádmio em bijouterias Uruaçu 
fevereiro/2014 a 

fevereiro/2016 

Cadastro de 

projeto de 

pesquisa 

016/2013 

8 trabalhos: 1  em Ensino  de Química  e 9 na área técnica – 12,5 % ensino e 87,5 % técnica  
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