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RESUMO 

 

 

 

 

Este estudo tem a finalidade de contribuir para a compreensão da concepção de 
docência que se articulou em um dos espaços de uma das maiores universidades 
brasileiras, a Universidade de São Paulo, ou seja, o Instituto de Química, conhecido 
como IQ-USP. Nessa perspectiva, o IQ-USP é, portanto, destacado como o objeto 
de estudo desta pesquisa, uma vez que sua história se entrelaça com a própria 
criação da Universidade e seu paradigma científico está centrado no perfil de análise 
determinado por este trabalho: a área de conhecimento das ciências exatas. 
Partindo do pressuposto que a concepção de como se deve constituir o ensino 
superior está intrinsecamente relacionada com a visão de mundo, de conhecimento 
e de educação – elaborada pela própria trajetória histórica da universidade, mas 
também pelas relações que esta estabelece com a comunidade, durante todo o seu 
processo de ação –, é possível dizer que tais crenças e valores, selecionados e 
hierarquizados pela comunidade acadêmica, acabam por intervir na formação 
específica de seus professores. Destaca-se, assim, sob o olhar da pesquisa 
qualitativa, o estudo a respeito da trajetória de formação do profissional docente – 
que se constitui ao longo da história da própria Universidade em que esse está 
inserido – e que subsidia a sua concepção de ser docente. Nessa perspectiva, 
alguns autores trazem muitas contribuições para o esclarecimento da concepção de 
docência implícita na formação do professor universitário e seus reflexos na prática 
docente cotidiana. Entre estes autores, destacamos o pensamento de Paschoal 
Senise (2006), Maria Isabel da Cunha (2007), Heladio César G. Antunha (1974) e J. 
Gimeno Sacristán (1998 e 1999). A coleta de dados foi realizada utilizando-se 
documentos históricos e informativos, como também entrevistas semi-estruturadas, 
em uma abordagem sempre qualitativa, uma vez que esta nos fornece melhores 
condições de entendimento dos aspectos subjetivos de que se reveste a 
problemática da pesquisa. Fundamentado nos dados levantados e analisados à luz 
da contribuição teórica dos autores referenciados neste trabalho, reforçamos a 
conclusão de que a instituição faz o profissional, evidenciando-se na formação do 
docente do IQ-USP a tradição e a inovação, dialeticamente, caminhando juntas. 

 
 
 

Palavras-chaves: Ensino superior, concepções, docência, formação, docente, IQ-
USP (Instituto de Química da USP). 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

 

 

The aim of this study is to contribute to the understanding of the teaching conception 
that was articulated at a field of the one of the greatest Brazilian university, the 
University of São Paulo, most specifically at the Institute of Chemistry, also known as 
IQ-USP. Thus, IQ-USP is chosen as the subject of present research, because its 
history is entangled with the creation of the University and its scientific paradigm is 
focused on the analysis profile of this work: the knowledge area of the exact 
sciences. Based on the assumption that the conception of how to provide higher 
education is intrinsically linked to the vision of the world, knowledge and education – 
drawn up by the historical trajectory of the university, but also by the relations that it 
establishes with the community, throughout the process of its action –, it is possible 
to say that such beliefs and values, selected and organized by academic community, 
will influence in the specific training for their teachers. Thus, from the standpoint of 
qualitative research, the study on the history of the training of teachers – established 
along the history of the University in which it is inserted – and its influence on the 
conception about teaching should be highlighted. From this point of view, some 
authors bring many contributions to the clarification of the concept of teaching that is 
implicit in the training of a faculty member and its impact on the quotidian teaching 
practice. Among these authors, stands out the thought of Paschoal Senise (2006), 
Maria Isabel Cunha (2007), Heladio César G. Antunha (1974), and J. Gimeno 
Sacristán (1998 and 1999). Data collection was carried out using historical 
documents and information, as well as semi-structured interviews, always in a 
qualitative approach, because it provides us with better conditions of a subjective 
understanding of the issues of this research. Based on these data that were analyzed 
in the light of the theoretical contribution of the authors referenced in this work, we 
reinforce the conclusion that the institution builds the professional, showing up that, 
in the training of the staff of IQ-USP, the tradition and the innovation, dialectically, are 
moving together. 
 
 
 
Keywords: higher education, conception, teaching, formation, teacher, history. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Lapidar minha procura toda trama Lapidar o que o 
coração com toda inspiração Achou de nomear 
gritando... alma... Anima. (Zé Renato e Milton 
Nascimento). 

 

 

        Uma das maiores contribuições do mestrado, para o profissional que deseja 

saciar algumas de suas angústias com a educação, é o incentivo para a busca por 

uma autonomia de pensamento. No processo de busca desta autonomia de pensar, 

vivemos uma verdadeira crise entre a reprodução e a criação. Somos herdeiros de 

um sistema educacional que não cuidou do processo de criação. Não aprendemos e 

não nos envolvemos com o processo de autoria na formação escolar tradicional, em 

que o enfoque “conteudista” valorizava a razão para a reprodução de idéias e 

pensamentos.  

Utilizo então, a música acima citada, como uma colaboração para transmitir as 

minhas idéias e inquietações, que me levaram a esta pesquisa. Por mais que se 

tente sufocar as emoções, por mais que se tente ignorar as várias perspectivas que 

ocorrem em uma sala de aula, além da esfera racional técnica, a vida, com nossas 

experiências de encontros, nos fala mais alto. O conhecimento técnico científico só 

se transforma em sabedoria no contato com o outro, como cita o autor: 

 

 

Creio mesmo que se poderia dizer que os títulos 
acadêmicos que o professor adquiriu só têm sentido na 
medida em que, entre outras finalidades, lhe 
propiciaram encontros com gente, encontros que, 
através dos conteúdos arduamente adquiridos na 
pesquisa, resultem num bem-querer que é o sabor do 
saber. (Moraes, 2001, p. 13) 

 

 

Procurando, portanto, lapidar os conhecimentos técnicos introjetados na minha 

formação acadêmica, iniciei como profissional da área de educação por volta de 

1984. Na bagagem, trazia um curso de habilitação para o magistério, com ênfase em 

pré-escola. Ainda muito jovem e com uma infinidade de medos e expectativas, 



 2
 

 

assumi uma sala de aula, que hoje podemos denominar ensino fundamental I, uma 

terceira série com muitos desafios de aprendizagem e de comportamento. No 

processo de formação para esta jornada - ser professor - vimos uma série de teorias 

sobre cognição, alguns pressupostos de como comandar uma sala, a divisão lógica 

dos conteúdos e atividades, mas não nos sensibilizaram para as heterogeneidades 

dos homens e do mundo, tão presentes na prática pedagógica.  

Construindo uma prática pedagógica em um contexto histórico de fragmentação 

do conhecimento científico, onde as regras racionais negligenciavam a realidade 

complexa da relação professor x conteúdo x aluno, na maioria das vezes, não 

utilizávamos o processo de ensino-aprendizagem para formar alunos pensantes, 

mas acabávamos constituindo aprendizes autômatos.  

Neste paradigma antigo newtoniano-cartesiano, concebemos uma inteligência 

com a divisão dos campos de conhecimento, resultando em diferentes 

conhecimentos, diferentes estratégias para adquirí-los e nenhuma inter-relação entre 

eles. Assim, como diz Edgar Morin (2007), esta fragmentação do conhecimento nos 

conduzia para uma inteligência cega. 

Na prática, trabalhando com uma educação centrada neste paradigma 

newtoniano-cartesiano, comecei a perceber que o aluno não era só razão. Como 

docente, partia sempre do ponto do conhecimento racional para o aprender, mas 

percebia que, nesta relação, outros aspectos do ser humano vinham à tona.   

Foi durante esta viagem de lapidação, inserida neste momento, por volta do 

ano 1999, no ensino técnico/profissionalizante, em uma instituição que preparava o 

aluno para atuar no mercado profissional e em um momento histórico de rápidas e 

significativas mudanças, comecei um processo de reflexão crítica sobre o papel da 

universidade na vida daquele que, posteriormente, conduziria o processo de busca 

do conhecimento: o professor. 

Em uma sociedade que, antes mesmo de ingressar no sistema formal de 

ensino, o aluno, já na tenra idade, dispõe de inúmeros mecanismos geradores de 

informação - internet, TV, etc. -, nós, como professores, deveríamos estar prontos 

para fazer muito mais do que preparar pessoas para o sistema vigente, concebendo 

apenas nossa prática pedagógica no transmitir informações. Começa-se, portanto, a 

perceber que a visão newtoniano-cartesiana de conhecimento trouxe diversas 

contribuições à ciência, mas era preciso, agora, outras respostas. 
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É importante desenvolver as habilidades cognitivas do aluno, conduzindo-o à 

postura do aprender com significado. Este desenvolvimento vem sendo cada vez 

mais necessário e é, atualmente, um dos maiores desafios da educação escolar. 

Como profissional, hoje, da área educacional, no ensino superior, ainda convivo 

com os limites de uma educação fundamentada no paradigma da ciência moderna, 

restringindo as possibilidades para atingir o objetivo de desenvolver, nos alunos de 

terceiro grau, a competência para analisar, decidir, planejar e expor suas idéias, 

aprendendo para exercerem sua cidadania e a serem futuros profissionais de 

sucesso. 

O fato de a própria formação profissional dos docentes do ensino superior, em 

seu percurso acadêmico, estar centrada em uma perspectiva técnica, estruturada 

em uma grade curricular altamente específica e, muitas vezes, sem o apoio de 

disciplinas que possibilitem uma construção de cultura mais ampla, contribui, e 

muito, para uma imagem distorcida ou até ausente do que é o conhecimento e do 

que é ser professor. 

A maioria dos docentes que atuam no ensino superior - principalmente nas 

consideradas áreas “duras” do conhecimento, nas chamadas ciências exatas - vê a 

docência como um complemento de suas atividades, não se identificam com a 

profissão de professor. Nas universidades públicas, o desempenho do professor é 

avaliado mais por seus resultados de pesquisa do que, propriamente, pela a 

qualidade de suas aulas, refletindo uma cultura de aprofundamento na pesquisa e 

na formação de futuros pesquisadores. Estar, de certa forma, o professor, inter-

relacionando suas funções com a pesquisa, não é um processo negativo, mas 

priorizando esta função e relegando o ato de ensinar, resume a educação em um 

momento acidental e não intencional: 

 
 

O problema não está na formação para a pesquisa, 
mas na concepção de conhecimento que se instala no 
mundo ocidental, quase que hegemonicamente, dando 
suporte ao paradigma da ciência moderna. (Cunha, In: 
Morosini, 2001, p. 80) 

 
 

 
Como aborda Cunha (1996), a não valorização do envolvimento com o 

processo ensino-aprendizagem e até o seu total desconhecimento, acaba por levar 
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os docentes da universidade a reproduzirem, em suas aulas, as experiências 

pessoais por que passaram. A idéia de ensinar resume-se, ainda, a dar aulas, 

transmitindo bem a matéria, sem considerar, no processo de ensino-aprendizagem, 

as especificidades de cada área do conhecimento e a sua relação com a maneira 

como o aluno adquire este conhecimento, mesmo porque, culturalmente ou por 

pressões externas, a Universidade classifica outras atividades com maior 

importância. 

Nos programas de pós-graduação, a identidade e a profissionalização do 

docente do ensino superior como temas de pesquisas têm marcado presença nos 

trabalhos sobre formação de professores. Autores como o Prof. Marcos Tarciso 

Masetto, em sua tese de livre docência, defendida na Faculdade de Educação da 

USP, em 1991, “Em sala de aula de terceiro grau, ainda se aprende”, verifica-se as 

condições facilitadoras de aprendizagem na aula do terceiro grau. Identificando 

algumas destas condições facilitadoras de aprendizagem e implantando-as em 

disciplinas dos cursos de exatas, tais como cálculo diferencial, álgebra, entre outras, 

ele já aponta alguns aspectos positivos de mudança na aprendizagem destas 

turmas. Destacam-se, nesta pesquisa, algumas reflexões do autor que contribuem 

com nossas indagações: a questão da concepção de sala de aula no terceiro grau e 

a relação professor-aluno.  

Mais uma contribuição para se entender os problemas da docência no ensino 

superior vem de Luis Alberto Lourenço Matos, em sua tese de doutorado, defendida 

no Instituto de Psicologia da USP, em 2005, com o título “Docência na educação 

superior pública e privada: um estudo com professores de Porto Velho”, o autor em 

questão aponta a presença do pensamento neoliberal dos anos 1990, influenciando 

a atuação profissional do professor. Com o objetivo de identificar as características 

do trabalho docente em instituições públicas e privadas de terceiro grau, ele 

entrevista os professores destes dois tipos de instituições. Em seus resultados, o 

autor observa uma precarização nas condições de trabalho destes professores. 

Segundo Matos, tanto os docentes do setor público, como do privado, se adaptam a 

uma lógica mercantil: o professor do setor público almeja uma complementação 

salarial, mesmo sob um regime de dedicação exclusiva; o professor do setor privado 

preocupa-se em manter um vínculo empregatício. Como afirma o autor da tese, as 

próprias políticas educacionais implantadas diminuem a autonomia e o prestígio 

social destes professores que, para sobreviver, buscam soluções individuais.  



 5
 

 

Na tese “Competências para o ensino e a pesquisa: um survey com docentes 

de engenharia química, desenvolvida por Marco Antonio Carvalho Pereira, na 

Universidade de São Paulo, em 2007, o aluno foca o seu trabalho na discussão da 

relação ensino-pesquisa como os dois processos, como menciona o autor, 

fundamentais na profissão do docente de terceiro grau. Sendo parte do processo 

operacional de trabalho do docente na universidade, essas tarefas, segundo o 

pesquisador, parecem se assemelhar em alguns pontos, mas tendem a se distinguir 

em outros pontos. Com o objetivo de analisar as competências que podem contribuir 

para uma melhor compreensão do trabalho de docentes universitários na realização 

destes processos – ensino e pesquisa – na atividade docente, utilizou-se como 

instrumento de pesquisa um questionário aplicado a professores doutores de vinte e 

um departamentos de engenharia química de universidades públicas no Brasil. 

Concluiu-se que as competências de domínio da área de conhecimento, criatividade, 

planejamento, ética e proatividade são consideradas, pelos docentes, de igual 

importância, tanto na atividade de ensino, como para a atividade de pesquisa. Ao 

passo que as competências de liderança, empatia, trabalho em equipe e flexibilidade 

foram mais valorizadas nas atividades de pesquisa. 

No ensino superior, portanto, o processo crítico-reflexivo sobre a construção da 

identidade docente e o reflexo desta em sua prática pedagógica já aparece nas 

dissertações e teses como preocupações de natureza técnico-pedagógica, mas há 

muitas questões em aberto.  

Se pretendermos, como profissionais da área de educação no ensino superior, 

auxiliar na construção de nova relação com o saber, caminhando para um novo 

paradigma de ciência e educação, se faz necessário, em nossas 

posições/concepções assumidas, ver, conscientemente, como elas foram sendo 

construídas e como estão dispostas  nas  atividades  pedagógicas. 

Destacamos como problema desta pesquisa, o estudo a respeito da trajetória 

de formação do profissional docente - que se constitui ao longo da história da própria 

Universidade em que esse está inserido - e que subsidia a sua concepção de ser 

docente. Selecionamos para este estudo, em especial, o Curso de Química da 

Universidade de São Paulo, por se tratar de um dos cursos que tem suas raízes 

fundantes na criação da própria Universidade de São Paulo. 
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O campo de pesquisa: A Instituição USP 1 

 

A Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, possui centros 

avançados de ensino, pesquisa e extensão e um gama de serviços oferecidos à 

comunidade. A USP é hoje uma universidade presente, praticamente, em todo 

Estado de São Paulo. 

 

Figura 01: Distribuição Geográfica da USP no Estado de São Paulo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  Fonte: Anuário Estatístico USP 2006 

 

1 - Campus da Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira" e USP Leste - Capital. 

2 - Museu Republicano Convenção de Itu. 

3 - Observatório Astronômico e Geofísico Abrahão de Moraes, Valinhos. 

4 - Campus "Luiz de Queiroz", Piracicaba. 

5 - Campus de Bauru. 

6 - SESA. Faculdade de Saúde Pública, Araraquara. 

7 - Campus de São Carlos. 

8 - Campus de Ribeirão Preto. 

9 - Campus de Pirassununga. 

10 - Instituto Oceanográfico. Base de Cananéia. 

11 - Centro de Biologia Marinha. São Sebatião. 

12 - Instituto Oceanográfico. Base de Ubatuba. 

13 - Estação Experimental da ESALQ - Anhembi. 

14 - Estação Experimental da ESALQ - Anhumas. 

15 - Estação Experimental da ESALQ - Itatinga. 

16 - Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da EESC - Itirapina. 

17 - Centro de Pesquisas Arqueológicas Mário Neme, do MAE, Piraju. 

                                                 
1 Os dados obtidos nesta descrição da universidade foram, em sua maioria, extraídos de textos 
elaborados pela própria Instituição, informações estas, disponibilizadas em textos ou no site da USP, 
porém, sem as menções dos seus respectivos autores ou datas. Trata-se de textos/documentos que 
objetivam fornecer informações à comunidade. 
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18 - Estação Biológica de Boracéia, Salesópolis. 

19 - Escola de Engenharia de Lorena. 

 

 

Segundo informações em seu site de apresentação, a Universidade de São 

Paulo (USP) conta hoje com trinta e sete unidades de ensino e pesquisa, vinte 

órgãos centrais de direção e serviço, sete Institutos especializados, quatro hospitais 

e serviços anexos a esses e, ainda, quatro museus. Em seus cursos de graduação 

(1º semestre), a USP possui cerca de 48.530 alunos matriculados e, na Pós-

graduação, possui 22.069 alunos matriculados, números esses fornecidos no próprio 

site da Instituição. 

O ingresso à USP do aluno de qualquer unidade de ensino é feito através de 

um vestibular único, realizado por uma Instituição própria da universidade, a 

Fundação Universitária para o Vestibular – FUVEST –, criada oficialmente no dia 20 

de abril de 1976, tem como função elaborar, aplicar, apurar e divulgar os resultados 

das provas que selecionam os alunos que ingressarão na USP. As provas de 

ingresso são baseadas nos programas oficiais do Ensino Médio e são 

confeccionadas por docentes da USP, que se revezam periodicamente na produção 

de questões nas diferentes áreas de conhecimento.  

Segundo Motoyama2, vivemos um momento histórico diferente nesta atual 

sociedade do conhecimento. “De um lado, trata-se de um mundo cada vez mais 

competitivo, cuja moeda de troca é a produção, transmissão e utilização de 

conhecimento”. Em contrapartida, temos a desigualdade social, excluindo todos 

aqueles que não estão inseridos nesta busca mundial pelo conhecimento, ou seja, 

que estão fora das instituições de ensino e pesquisa. Motoyama (2006) conclui que: 

 
 

Nesse contexto, as universidades foram concebidas 
visando a formar recursos humanos capazes de 
raciocinar para enfrentar esses desafios e o 
desconhecido. Por isso, instituições como a USP 
deveriam saber escolher indivíduos aptos a assimilar os 
ensinamentos e devolver os investimentos feitos pela 
sociedade, a fim de que as desigualdades econômicas 
e sociais sejam, pelo menos em parte, minimizadas.  

                                                 
2 Shozo Motoyama é historiador e autor do livro “FUVEST 30 Anos”, junto com a autora Marilda 
Nagamini, lançado pela Edusp, em 2006. 
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O gráfico estatístico, a seguir, indica o histórico acadêmico daqueles que são 

selecionados no processo FUVEST, para o ingresso à USP. 

Gráfico 01: Percentual de alunos ingressantes na USP nos anos de 2006 e 2007 

 

 

 

  

 

 

                   Fonte: FUVEST/Pró-reitoria de Graduação 

Apesar de, atualmente, reconhecermos uma política de incentivo à participação 

dos alunos oriundos de classes sociais mais baixas nos vestibulares3, a universidade 

ainda se compõe, em sua maior parte, por alunos de classes sociais mais 

favorecidas, uma vez que estes possuem um maior poder econômico, preparando-

se intelectualmente melhor para o exame vestibular. Os dados fornecidos pela 

própria universidade, em seu site, demonstram a acirrada competição que se 

estabelece para o ingresso à USP, levando em consideração que o número de 

inscritos no processo seletivo de 2005 foi de 149.301 candidatos para somente 

9.567 vagas. (Fonte: Anuário Estatístico USP 2006). 

A USP oferece, em nível de graduação, 229 cursos, espalhados pelas 40 

unidades de ensino, desenvolvendo, nos primeiros semestres destes cursos, 3.639 

disciplinas. Na Pós-Graduação, são oferecidos 230 programas, com 587 cursos 

oferecidos, sendo 303 no nível de Mestrado e 284 em Doutorado, respondendo, 

assim, atualmente, por 28% da produção científica brasileira e com 

aproximadamente 20% de seus programas classificados com nota máxima na 

                                                 
3 O Conselho Curador da FUVEST autorizou a concessão de 65.000 isenções de taxa de inscrição no 
Vestibular para o exame 2009, a candidatos que comprovem insuficiência de recursos financeiros 
para pagamento da referida taxa. Este processo será conduzido pela Coordenadoria de Assistência 
Social da Universidade de São Paulo (COSEAS/USP). 
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avaliação trienal 2007 – período avaliado 2004 a 2006 – da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Para desenvolvimento de suas atividades, a USP conta com uma complexa 

estrutura administrativa e, também, com várias outras estruturas de apoio, 

principalmente, ao ensino e à pesquisa. 

Sua estrutura administrativa está configurada no gráfico 02, representação 

gráfica de sua organização geral. 

 

Gráfico 02: Organograma Geral da Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Organograma adaptado do Anuário Estatístico USP 2006 (base de dados 2005) 
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Como uma estrutura de apoio ao ensino e à pesquisa, a USP possui 39 

bibliotecas, com um acervo de 6.907.777 exemplares. 

Assim, como a própria Universidade em seu site de apresentação explicita, há, 

hoje - como desde o início da USP -, uma preocupação com a internacionalização 

de suas atividades, seja pelos programas de intercâmbio com os docentes ou com 

os discentes. 

 

O Instituto de Química (IQ) da USP 

 

O Instituto de Química (IQ) da USP fica situado no campus de São Paulo, 

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", e possui uma área de 35.000m², 

com vários laboratórios modernos, uma Central Analítica que presta serviços à 

comunidade científica e à empresas privadas e conta com o apoio, segundo dados 

divulgados no site da universidade,  da melhor biblioteca de química do país. 

 

Figura 02: O Instituto de Química da USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: http://www2.iq.usp.br 

 

Localizado, portanto, na Av. Prof. Lineu Prestes, no número 748, no bairro 

Butantã, dentro da Cidade Universitária de São Paulo, o Instituto de Química, 

conhecido como IQ, é constituído de treze blocos. Segundo relata Neves (2001), a 

arquitetura do Instituto foi projetada para se enquadrar dentro de uma filosofia 

universitária moderna, buscando a integração e evitando a duplicação de áreas.  
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Figura 03: Vista aérea do IQ, na Cidade Universitária 

 

 

           
 
 
 
 
 
 

               Fonte: http://www2.iq.usp.br 

 

O Instituto de Química está organizado em dois departamentos: o 

Departamento de Química Fundamental e o Departamento de Bioquímica. Em seu 

logo, temos as representações das duas letras q e b, correspondentes à composição 

de sua estrutura funcional, que são os seus departamentos. 

 

Figura 04: Logo do Instituto de Química 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Fonte: http://www2.iq.usp.br 

 

Seu logo com a letra q de Química e b de Bioquímica, encontra-se arranjado de 

forma a lembrar o anel de seis membros - representado na figura abaixo -, uma 

estrutura facilmente reconhecível pelos químicos, que o associam com substâncias 

como o Benzeno. 

 

Figura 05: Representação do Benzeno 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Benzeno 
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A organização administrativa do IQ-USP está representada no seguinte 

organograma: 

 

Gráfico 03: Organograma Geral das Unidades de Ensino e Pesquisa 

 

                                            Fonte: Organograma adaptado do Anuário Estatístico USP 2006 (base de 

dados 2005) 

 

 

De sua equipe de gestão acadêmico-administrativa altamente qualificada, 

destacam-se os cargos de:  

• Diretor: Prof. Dr. Hans Viertler;  

• Vice-Diretor: Prof. Dr. Walter Ribeiro Terra; 
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• Chefe do Departamento de Bioquímica : Profª. Drª. Maria Júlia Manso 

Alves; 

• Chefe de Departamento de Química Fundamental: Prof. Dr. Ivano 

Gebhardt Rolf Gutz; 

No IQ-USP, são oferecidos cursos de graduação e pós-graduação. A 

graduação é considerada referência nacional na formação de químicos e, 

ministrando cursos no período diurno e noturno, oferecem o total de 120 vagas, 60 

vagas para cada período. Existe a opção por três cursos na graduação: 

 

• Bacharelado em Química e Licenciatura; 

• Bacharelado em Química Ambiental; 

• Licenciatura em Química. 

 

O período diurno é destinado à formação do Bacharel em Química, que após 

cumprir um ciclo básico de dois anos, pode, o aluno, acrescentar outras disciplinas 

optativas em sua formação. Após o quinto semestre, o aluno pode cursar as 

disciplinas específicas de licenciatura e obter o grau de Licenciado em Química. 

Os dois cursos noturnos – Química Ambiental e Licenciatura em Química – 

possuem disciplinas comuns nos dois primeiros anos, sendo que, a partir do quinto 

semestre é que são inseridos nos cursos as disciplinas específicas da área 

pedagógica ou da área ambiental. 

A graduação do IQ realiza, nesta instância, a associação entre o ensino e 

pesquisa, abrindo oportunidades aos seus alunos de estágios de iniciação científica 

em laboratórios de pesquisa, projetos esses, muitas vezes, apoiados 

financeiramente por agências como FAPESP e CNPq. 

As formas de ingresso no IQ se realizam através de: 

 

• Vestibular - o concurso vestibular é realizado através da Fundação 

Universitária para o Vestibular (FUVEST); 

• Transferência interna – é feita através de prova dissertativa, formulada 

com base no programa de Química Geral, a nota inferior a 5 (cinco) 

desclassifica o candidato; 
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• Transferência externa – a aprovação é feita por um concurso de 

transferência realizado pela FUVEST, com o apoio dos Institutos nos 

conteúdos específicos da prova; 

• Aluno graduado de nível superior – pode ingressar para os cursos de 

Licenciatura em Química ou Bacharel em Química Ambiental, após 

serem submetidos a uma prova; 

• Aluno convênio – o ingresso é por intercâmbio internacional, onde é 

vistoriada toda a documentação pessoal do candidato e verificada a 

sua inscrição no Programa de Estudante-Convênio. Três vagas são 

destinadas a este programa, anualmente. 

 

Pode-se conhecer os alunos ingressantes no IQ-USP pelo o perfil traçado dos 

mesmos, com as informações levantadas pela Comissão de Graduação, durante o 

processo de recepção e adaptação desses ao Curso.  Baseando-se, portanto, no 

sistema de apresentação do próprio Instituto de Química da USP, recriou-se esta 

apresentação gráfica para melhorar a capacidade de visualização das informações 

coletadas.  Foram utilizadas as informações do período de 2005, 2006 e 2007.  

 

Gráfico 04: Idade de ingresso 

                                     

Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 

 

 

Observa-se que, nos cursos oferecidos pelo IQ, há um maior fluxo de alunos 

concentrados em uma faixa etária de até 20 anos, principalmente no período diurno. 

Os alunos com idade acima de 21 anos parecem estar preferencialmente nos cursos 
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noturnos, provavelmente porque muitos desses estão voltando à universidade para 

uma segunda titulação ou são oriundos do mercado de trabalho. 

A jovialidade deste corpo discente evidencia a função de formação profissional 

que o IQ contempla em suas atividades, buscando uma forte fundamentação teórica 

e prática da Química, visando um profissional altamente qualificado para a pesquisa. 

Gráfico 05: Tipo de Ensino Médio 

                                              

 Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index 

 

No item do gráfico 05, notamos que a maior porcentagem de alunos do período 

diurno é procedente de Ensino Médio realizado em instituições particulares. Os 

alunos da rede de ensino público estão mais concentrados nos cursos noturnos. 

Esses dados levam a inferir que o curso diurno de Bacharel Tecnológico em 

Química é freqüentado por alunos provenientes de classes sociais mais altas – uma 

vez que apresentaram certo poder aquisitivo para custear seus estudos nesta etapa 

- enquanto que os cursos noturnos de Licenciatura e Ambiental parecem receber os 

alunos de classes sociais não tão favorecidas. 
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Gráfico 06: Preparação para o exame de ingresso 

 

                                                   Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 

 

 

Em sua maioria, o exame vestibular realizado pela USP parece exigir dos 

candidatos uma preparação mais extensa, este fato talvez seja desencadeado pelo 

pequeno número de vagas, em comparação ao número de candidatos no processo 

seletivo. Portanto, ainda podemos visualizar o vestibular como instrumento que, 

mesmo sem intenção, acaba por acentuar as diferenças sociais, pois essa 

preparação mais extensa, na maioria das vezes, está relacionada às instituições 

privadas de orientação: os cursinhos preparatórios. 

 

Gráfico 07: Modalidade de Ensino Médio 

  

                                                 Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 
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O Ensino Médio regular é destacado com maior eficiência para o ingresso no 

IQ-USP. As provas realizadas pela FUVEST, como a própria instituição afirma, são 

baseadas em um programa básico de Química dos currículos do Ensino Médio, 

assim, parece-nos que os currículos de Ensino Técnico não conseguem atingir o 

básico exigido pela USP. Mais uma vez, podemos suscitar aspectos de diferenças 

sociais e econômicas no grupo ingressante, sendo que parece à universidade 

selecionar discentes com um perfil mais acadêmico de formação escolar que 

tiveram, até então, um tempo maior de “moratória” para entrar no mundo do 

trabalho. 

 

 Gráfico 08: Atividade Profissional Remunerada 

 

Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 

 

 

O período diurno se configura pela quase impossibilidade de manter, 

concomitantemente ao curso, uma atividade remunerada, mesmo porque a própria 

estrutura do curso diurno - que distribui as disciplinas por todos os períodos do dia – 

inviabiliza outras atividades. Os cursos noturnos, com uma proposta mais 

concentrada de atividades, são confeccionados para atender aos que estão, de 

alguma forma, no mercado de trabalho. Novamente parece que a formação mais 

acadêmica do Bacharel e do Tecnológico é para aqueles que dispõem de um apoio 

financeiro, em todo o processo de formação profissional. 
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 Gráfico 09: Disciplina preferida 

 Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 

 

Em sua maioria, os alunos ingressantes no IQ-USP identificam-se com a área 

de ciências exatas, natural para quem optou pelo curso de Química, mas no preferir, 

esses alunos podem apresentar componentes intelectuais que hierarquizam as 

áreas de conhecimento, desprezando-se, por parte desses, a importância do 

profissional com uma formação mais ampla.  

 

Gráfico 10: Expectativa em relação ao curso 

 

Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 

 

A maior porcentagem de alunos já espera um grau de dificuldade maior no 

desenvolvimento dos cursos, provavelmente essa expectativa seja um reflexo do 

próprio status que a instituição possui, sendo uma instituição considerada altamente 
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qualificada, o prezar por esta qualidade se reverte em ações de maior empenho dos 

seus alunos. Como apontam os gráficos, o período noturno apresenta um maior 

receio quanto às dificuldades, conseqüência, talvez, de um menor tempo para a 

dedicação aos estudos. 

 

Gráfico 11: Planos para o final do curso 

  
Gráfico adaptado do http://www2.iq.usp.br/graduacao/index. 

 

 

A carreira acadêmica marca a maior parte das opções, tanto no diurno, como 

no período noturno, informação essa que não destoa dos elementos que são 

valorizados no processo seletivo. O trabalho na indústria vem, também, como uma 

opção forte, sendo que estas duas opções em destaque – acadêmica ou indústria – 

relacionam-se com o perfil pesquisador concebido pela universidade e 

compartilhado com os alunos. 

 Na graduação, já se observa uma expectativa em desenvolver o ensino 

centrado em um perfil de pesquisa, mas o IQ-USP, além de graduação, oferece, aos 

seus alunos, a opção da Pós-graduação. 

A Pós-graduação, no IQ, pode ser realizada na área de Química ou Bioquímica, 

sendo o ingresso sempre através de prova e, no caso da Bioquímica, acrescenta-se 

uma entrevista com o potencial candidato. 

Existe a possibilidade da realização de uma Pós-Graduação Interunidades, 

para o Ensino de Ciências, com a participação do Instituto de Física da Faculdade 

de Educação, do Instituto de Química e do Instituto de Biociências. Ainda na Pós-

graduação Interunidades, pode-se optar pela formação em Bioinformática, programa 

constituído das principais unidades de pesquisa em biologia e informática da USP, 
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em áreas relacionadas, como os projetos do programa Genoma e estudos pós-

genômicos. 

Da equipe de gestão acadêmico-administrativa do Programa de Pós-graduação 

do IQ-USP, conceituada como Comissão de Pós-graduação (CPG), destacam-se os 

cargos de:  

 

• Presidente - Prof. Dr. Claudimir Lúcio do Lago (Mandato: 19/05/07 a 

18/05/2009); 

• Vice-Presidente - Prof. Dr. Maurício da Silva Baptista (Mandato: 

14/05/06 a 13/05/2009). 

  

Coordenadores do Programa de Química: 

 

• Prof. Dr. Josef Wilhelm Baader (Mandato: 25/05/07 a 10/04/2009); 

• Prof. Dr. Claudimir Lúcio do Lago - Suplente (Mandato: 25/05/07 a 

24/05/2009). 

  

   Coordenação do Programa de Bioquímica: 

 

• Prof. Dr. Maurício da Silva Baptista – Coordenador (Mandato: 11/07/06 

a 10/04/2009); 

• Profa. Dra. Alicia Juliana Kowaltowski – Coordenadora (Mandato: 

13/09/07 a 11/04/2008) 

 

Na área de pós-graduação, o IQ oferece, então, programas de mestrado e 

doutorado que, junto à CAPES, são responsáveis pelo Curso de Pós-graduação em 

Química ter recebido a avaliação de nível sete. 

Conhecendo, portanto, o IQ-USP, selecionou-se o departamento de Química 

Fundamental para a pesquisa, uma vez que esse possui o maior número de 

docentes atuando nas atividades de formação do profissional na graduação, assim, 

este é o Departamento que mais responde pela formação dos bacharéis em química. 

O Departamento de Química Fundamental também desenvolve atividade de 
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pesquisa na área educacional, produzindo material didático e promovendo cursos 

para a formação de professores de Ensino Médio. 

Fica explícito, portanto, na pesquisa, como os sistemas de valores e normas 

sociais que apóiam o ideológico do grupo pesquisado – docentes do ensino superior 

do Instituto de Química da USP – foram articulados historicamente, subsidiando 

suas concepções de formação profissional, na universidade hoje. 

No primeiro capítulo, traço o percurso teórico metodológico do trabalho, que 

indica as escolhas dos caminhos selecionados para o entendimento e análise do 

problema de pesquisa, ressaltando, porém, que nem sempre estes caminhos são 

controláveis e previsíveis. 

No segundo capítulo, descrevo o percurso entre dilemas e projetos que a elite 

política de São Paulo “procurava equacionar, no final da década de 1920 e início dos 

anos 30, com a finalidade de fazer com que o Estado federativo mais forte do país, 

em termos econômicos, lograsse traduzir tal poderio no domínio político” (Hey & 

Catani 2006, p. 295)4, e que acabou resultando na criação da Universidade de São 

Paulo - a USP, em 25/01/1934, através do Decreto Estadual n. 6.283/34, assinado 

por Armando Salles Oliveira, e seus desdobramentos para a constituição do Instituto 

de Química5.  

Procuro evidenciar, neste capítulo, que a criação da USP integrava o projeto 

político dos paulistas na formação de uma elite dirigente dotada de altos 

conhecimentos culturais, científicos, literários e artísticos. Uma abordagem da 

constituição desta instituição ajuda a compreender seus desdobramentos e a 

problematizar situações e posições atuais das atividades dos professores que lá 

atuam. 

Encontra-se, no terceiro capítulo, um panorama mais específico e aprofundado 

dos significados de formar-se docente na USP. A carreira acadêmica dos docentes é 

relatada, considerando-se as implicações de interferências internas e externas neste 

percurso de formação. 

                                                 
4 A discussão apresentada pelos autores centra-se na chamada “Campanha pela Universidade” 
desencadeada pelo “grupo do Estado”, cujos autores pertenciam ao “círculo de educadores, editores 
e escritores que giravam em torno da empresa jornalísitca O Estado de S. Paulo” (Limongi, 1989), 
citado por Hey e Catani, 2006, p.296. 
5 É preciso dizer que nesse contexto político foram criadas: a Escola Livre de Sociologia e Política 
(1933), com a finalidade de preparar uma elite dirigente ‘instruída sob métodos científicos’; a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP (1934) e o Departamento Municipal de Cultura (Cf. 
Miceli, 1979, citado por Hey e Catani, (2006). 
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No quarto capítulo, apresento as narrativas dos próprios docentes do IQ-USP, 

buscando uma interpretação dos elementos por eles priorizados e hierarquizados 

em sua formação. Utilizo, também, como subsídio para as interpretações, os dados 

coletados através dos documentos consultados, textos utilizados e das observações 

realizadas na interação do pesquisador com o IQ-USP. Busca-se, com a inter-

relação dos dados obtidos, durante todo o percurso da pesquisa, realizar uma 

passagem de quantidade à qualidade, considerando sempre a ideologia que 

estruturam estes mesmos dados. Como explica as autoras Lakatos&Marconi (2001): 

 

 

Trata-se aqui de analisar a mudança contínua, lente ou 
a descontínua, através de “saltos”. Engels (In: Politzer, 
1979:255) afirma que, ‘ em certos graus de mudança 
quantitativa, produz –se, subidamente, uma conversão 
qualitativa’ . E exemplifica com o caso da água. 
Partindo, por exemplo, de 20°, se começarmos a elev ar 
sua temperatura, teremos sucessivamente, 21°, 22°, 
23°... 98°. Durante este tempo, a mudança é contínu a. 
Mas se elevarmos ainda mais a temperatura, 
alcançamos, 99°, mas, ao chegar a 100°, ocorre uma 
mudança brusca, qualitativa. A água transforma-se em 
vapor... Agindo ao contrário, esfriando a água, 
obteríamos 19°, 18°,... 1°. Chegando a 0°, nova 
mudança brusca, a água se transforma em gelo. Assim, 
entre 1° e 99°, temos mudanças quantitativas. Acima  
ou abaixo desse limite, a mudança é qualitativa (2001, 
p. 103). (grifos do autor) 
 
 
 

Considerando-se a idéia citada pelas autoras, procurou-se, na quantidade 

levantada de documentos, fatos históricos, experiências e concepções reveladas na 

fala dos docentes, desvelar-se o conteúdo intrínseco ideológico do contexto, 

realizando, assim, a passagem para a qualidade.  

Por fim, nas considerações finais, estabeleço uma relação entre as análises 

das entrevistas realizadas com docentes da Instituição: seu fundador e um dos 

professores recentemente integrado ao corpo docente do IQ-USP, numa 

triangulação entre relatos, percurso profissional, análise de documentos do Instituto 

de Química da USP, para compreender e interpretar a problemática desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

Por estar inserida em um problema de pesquisa que se vincula na prática 

cotidiana real e objetiva da Instituição estudada, mas que, ao mesmo tempo, carrega 

a subjetividade na historicidade do processo de configuração deste cotidiano, optou-

se por uma abordagem de pesquisa qualitativa. Na prática, como indica a citação de 

Pérez Gómez, o olhar no contexto atual reflete uma realidade estruturada por vieses 

históricos e ideológicos que dão uma complexidade a esse real, exigindo um contato 

maior com a subjetividade do problema, que não se apresenta somente por 

números.  

Para Bourdieu (1999), a escolha do método de pesquisa não deve ser rígida, e 

sim rigorosa. O autor aponta para uma possibilidade de utilização de vários métodos, 

desde que aplicados com o rigor necessário. Portanto, a opção pela pesquisa 

qualitativa justifica-se considerando o envolvimento desta pesquisa com aspectos de 

motivação, com concepções e valores que revestem a problemática da pesquisa - 

questões essas não contempladas em uma análise quantitativa. A presença dos 

dados quantitativos justifica-se na medida em que esses completam e colaboram 

para uma análise sempre qualitativa dos fatos.  

A pesquisa constitui-se nas seguintes etapas: 

 

1. O estudo bibliográfico/histórico do tema; 

2. Uma primeira inserção exploratória em campo, com as entrevistas semi-

estruturadas; 

3. Uma breve análise dessa primeira inserção, observando os dados 

empíricos que se apresentavam; 

4. Correção da trajetória de pesquisa, indicada pela análise preliminar dos 

dados, até então coletados; 

5. Pesquisa documental, utilizando-se de documentos oficiais, publicações, 

anuários, materiais gráficos, com informações pertinentes ao tema 

pesquisado; 
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6. Realização de uma análise mais aprofundada de depoimentos dos 

docentes, confrontando com o estudo teórico metodológico; 

7.  Elaboração das considerações finais. 

 

O estudo bibliográfico/histórico do tema foi realizado com o objetivo de se obter 

um conhecimento da instituição selecionada na pesquisa – Instituto de Química da 

USP – no ambiente político-social em que nasceu, e mencionando Lakatos&Marconi 

(2001, p.107), para quem “as atuais formas de vida social, as instituições e os 

costumes têm origem no passado, é importante pesquisar suas raízes, para 

compreender sua natureza e função”. 

Para a realização da pesquisa, selecionou-se o Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, pois, sem dúvida, este possui a característica 

fundamental que a pesquisa se propôs a estudar: é responsável por grande parte da 

produção acadêmico-científica de sua área de conhecimento.  

Uma primeira inserção com estudos exploratórios com a intenção de obter uma 

investigação preliminar deu-se através das primeiras entrevistas semi-estruturadas, 

considerando a idéia de Lüdke&André (1986, p. 33-34): 

 

 

Nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não 
há a imposição de uma ordem rígida de questões, o 
entrevistado discorre sobre o tema proposto com base 
nas informações que ele detém e que no fundo são a 
verdadeira razão da entrevista. Na medida em que 
houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 
informações fluirão de maneira notável e autêntica.  

 

 

As entrevistas foram realizadas na própria instituição – Instituto de Química da 

USP – agendadas previamente com os entrevistados. Antecipadamente, foi 

explicado aos entrevistados os objetivos da pesquisa e foi solicitada a autorização 

para a gravação das mesmas. 

Segundo Lüdke&André (1986), há duas formas de registros para a coleta de 

dados através de entrevistas, a gravação direta e a anotação durante a entrevista, 

optando-se por uma mescla destas duas formas de registro. A gravação possibilitou 

um registro fidedigno, mas só das expressões orais, e as anotações, como afirma 
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Lüdke&André (1986), “já representam um trabalho inicial de seleção e interpretação 

das informações emitidas”. 

A seleção dos entrevistados efetivou-se pelo tempo de atividades realizadas 

dos entrevistados, na instituição IQ-USP: 

 

 

Figura 06: Professor Dr. Paschoal Ernesto Américo Senise 

 

 

 

 

 

           

Fonte: http://www2.iq.usp.br/exalunos/LivroSenise2006/OrigemDoIQUSP.pdf 

 

 

O primeiro entrevistado, visualizado na figura 06, foi o Professor Emérito da 

Universidade de São Paulo (1987) e Pesquisador Emérito de CNPq (2006), 

Paschoal Ernesto Américo Senise. É Licenciado em Química pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1937. Doutor em Ciências pela FFCL, em 

1942, Livre-Docente e Professor Catedrático da USP, foi diretor do Instituto de 

Química por dois mandatos e responsável pela implantação da Pós-Graduação na 

USP. 

 

Figura 07: Professor Dr. Flávio Antonio Maximiano 

 

 

 

 

 

 

    Fonte : http://www2.iq.usp.br/docente/?id=famaxim 
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O segundo entrevistado, visualizado na figura 07, é o Professor Doutor Flavio 

Antonio Maximiano, contratado em 2006, pela USP, como docente em regime de 

RDIDP (Dedicação exclusiva). É graduado em Química com Licenciatura pela 

própria USP, onde também realizou seu Doutorado, em 2003. 

A primeira entrevista foi realizada, portanto, com o Prof. Dr. Paschoal Senise, 

com o objetivo de complementar a visão histórica do processo de desenvolvimento 

do curso de química da USP e, também, por esse ser, atualmente, um dos únicos 

participantes de todo este processo na condição de aluno das primeiras turmas do 

curso e, posteriormente, como citado, professor e diretor do Instituto de Química. 

A segunda entrevista com o Prof. Dr. Flávio Antonio Maximiano representa a 

nova geração de docentes do IQ, na condição de ex-aluno do curso, e que ingressa 

como professor no IQ, em 2006, com o objetivo de pesquisar na área de ensino da 

Química, estudando a evolução do aprendizado de conceitos fundamentais da 

Química realizada por estudantes do Ensino Superior e do Ensino Médio, ao longo 

de sua formação. Atualmente, o Prof. Dr. Flávio A. Maximiano desenvolve, no IQ, o 

projeto de pesquisa EVOLUÇÃO CONCEITUAL NO ENSINO SUPERIOR: A 

Evolução do Conceito de Equilíbrio Químico, financiado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), envolvendo alunos de graduação e 

mestrado. 

Uma primeira análise destas entrevistas levou a repensar a trajetória de 

pesquisa. O que antes concebia como procura - a concepção atual do que é ensinar 

no IQ - mostra-se, mediante o discurso dos entrevistados, como um aspecto 

secundário para se entender a concepção de ensino desta instituição. 

 

 

O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua 
vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. 
Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a 
‘perspectiva dos participantes’, isto é, a maneira como 
os informantes encaram as questões que estão sendo 
focalizadas. (Ludke & André, 1986, p.12) 
 
 
 

Os entrevistados, em suas falas, como identificam os autores, na citação, 

indicam uma série de dados empíricos que nos apontaram outra perspectiva de 

pesquisa, ou seja, diante destes dados, reorientamos a trajetória de pesquisa para 
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desvelar quais os valores, quais as ideologias assumidas historicamente, na 

concepção do que é o processo de formação docente, no Instituto de Química da 

USP. Em outras palavras: 

 

 

Quando analisamos as narrativas produzidas pelos 
professores, verificamos que elas podem revelar fatos e 
episódios dotados de significado para a compreensão 
do desempenho docente na sala. (Sousa, 2003, p. 16) 

 

 

 Partiu-se para uma pesquisa documental mais apurada da Instituição em 

estudo - IQ-USP. Segundo Caulley (1981), In: Lüdke&André (1986, p. 38), “a análise 

documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse”. Os documentos representam, portanto, uma 

fonte natural de informações. 

 Como documento, utilizou-se as informações constantes no próprio site da 

Instituição (http://www4.usp.br/ e http://www2.iq.usp.br/), Anuário Estatístico USP 

2006 (base de dados 2005), Normas Históricas, Estatuto da USP, Regimento Geral, 

Currículo Lattes (CNPq), publicações e informativos da Associação dos Docentes da 

Universidade de São Paulo (Adusp). 

 Dos sites oficiais do IQ-USP, foram retiradas informações, algumas fotos e 

gráficos representativos que, como afirma  Lüdke&André (1986), tornam-se uma 

fonte poderosa para obter-se evidências, fundamentando afirmações e declarações 

do pesquisador. As outras fontes de documentação utilizadas podem ser também 

classificadas como fontes contextualizadas, segundo os autores citados, pois 

surgem em um determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto, como a caso das publicações e informativos da Adusp. 

 A análise dos Currículos Lattes de atuais docentes do Instituto, possibilitou a 

obtenção de dados com limites de tempo e deslocamentos maximizados, evitando-

se, também, obstruir as atividades cotidianas dos sujeitos pesquisados, para a 

captação destas informações. Em uma população de 71 professores, do quadro de 

docentes do IQ-USP, no Departamento de Química Fundamental, seleciou-se um 

subconjunto desta população de 41 integrantes (desconsiderando os professores 

das seguintes categorias: emérito e aposentados). Deste quadro de docentes do IQ-
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USP, concebe-se, por cálculo, uma amostra casual simples, também conhecida 

como aleatória simples, com possibilidade de erro equivalente a dez por cento, 

resultando em opção de um percentual de 41 integrantes. Este tipo de amostragem, 

como explica Lakatos&Marconi (2001, p. 224), “baseia-se na escolha aleatória dos 

pesquisado, ou seja,  a seleção se fez de tal forma que cada membro da população 

teve a mesma probabilidade de ser escolhido. 

Portanto, a seleção destes 41 docentes foi feita ao acaso, em uma quantidade 

aproximada por subárea de atuação, dentro do Departamento de Química 

Fundamental do IQ-USP. As subáreas pertencentes à Química Fundamental são: 

Química Analítica, Química Inorgânica, Química Ambiental, Química Orgânica, 

Ensino de Química e Físico-química. Foram escolhidos os seis primeiros docentes 

de cada subárea e, no caso de subáreas com uma quantidade menor de docentes, 

foi realizada a escolha aleatória na subárea seguinte. 

A coleta de dados deste instrumento foi feita de forma individual, mediante 

análise do Currículo Lattes de cada docente selecionado. Os dados levantados nos 

Currículos Lattes foram codificados, classificando-os e agrupando-os sob 

determinadas categorias: 

 

• Dados acadêmicos (origem e tempo de formação do profissional); 

• Dados pessoais e profissionais (tempo de titulação, área e cargo de 

atuação no IQ-USP); 

•   Atividades científicas (produção e atividades científicas 

desenvolvidas pelos docentes, nacionais e internacionais). 

 

Lakatos&Marconi (2001, p. 167) observam que codificar é transformar os dados 

qualitativos em quantitativos, facilitando não só a tabulação, como também 

melhorando a sua comunicação. Estes dados foram dispostos em forma de tabelas, 

assegurando maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles. 

Neste momento, partiu-se para um tratamento de maior profundidade em cada 

entrevista, realizada anteriormente. Privilegiou-se, neste aprofundamento, um estudo 

qualitativo das narrativas particulares de cada entrevistado. 

Para a análise das entrevistas, foram estabelecidas categorias que surgiram 

após o conteúdo exposto pelos professores entrevistados. Essas categorias foram 

destacadas - recebendo cada categoria uma letra diferente, como uma forma de 
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identificá-la – com o objetivo de salientar, na narrativa dos entrevistados, os 

aspectos mencionados, que estão relacionados com as questões da pesquisa. 

As categorias delimitadas foram: 

 

A) Formação Acadêmico-Profissional : tanto o percurso acadêmico 

como a escolha profissional são aspectos que geram referências do 

ser docente; 

 

B) Significado da Docência : evidencia quais são as concepções e 

significados atribuídos por estes professores à docência; 

 

C) Identidade Profissional (Professor ou Pesquisador) : busca-se 

identificar qual é o grau de empatia dos sujeitos com a profissão 

docente, conhecendo quais os valores agregados (ou não) a esta 

função de professor. 

 

Outros aspectos surgiram no decorrer das entrevistas que, de certa maneira, 

contribuíram para esclarecermos o problema de pesquisa. 

Utilizou-se, como técnica de análise dos dados, a abordagem qualitativa, como 

já salientado, com uma análise de conteúdo. A análise de conteúdo é utilizada no 

tratamento de dados que visa identificar o que vem sendo dito acerca de um tema, 

como observa Vergara (2005). Minayo (2003), menciona a análise de conteúdo 

objetivando a verificação de hipóteses e/ou para revelar o que está por trás do 

conteúdo manifesto.  Orienta a autora: 

 

O que está escrito, falado, mapeado, figurativamente 
desenhado e/ou simbolicamente explicitado sempre 
será o ponto de partida para a identificação do 
conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente). 
Minayo (2003, p. 74) 

 

 

É importante considerar, também, que a análise do discurso busca analisar as 

construções ideológicas presentes nas entrevistas, ou seja, é um trabalho reflexivo, 

que concebe este discurso, não só como uma fala individual, mas como uma 

construção social, produzida em um contexto histórico-social, que revela as 
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concepções assumidas por uma determinada sociedade e, consequentemente, 

pelos indivíduos que dela participam. Pêcheux (2002) entende que todo dizer é 

ideologicamente marcado. Observa Orlandi (1999) que, neste contexto, o sujeito não 

é mais individual, ele é integrado inconscientemente ao coletivo, isto ocorre quando 

este interioriza o conhecimento da construção coletiva, passando a ser porta-voz e 

representante daquele sentido.  

Assim, uma vez analisados os dados coletados nas entrevistas e nas 

investigações dos documentos selecionados na etapa final que, segundo Best 

(1972), citado por Lakatos&Marconi (2001), trata-se de um momento de  aplicação 

lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação. Como mencionam 

Lakatos&Marconi (2001, p. 167): “A importância dos dados está não em si mesmo, 

mas em proporcionarem respostas às investigações”.  

Por fim, apresento uma exposição sobre o que foi investigado, como 

mencionam Lakatos&Marconi (2001), elaborando uma síntese  comentada das 

principais idéias e evidenciando os resultados obtidos, considerando sempre as 

novas contribuições futuras a este estudo. 
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CAPÍTULO II 

O INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

 

 

 

 

Uma discussão da origem e constituição do Instituto de Química da USP 

remete aos acontecimentos e episódios que marcaram a criação da própria 

Universidade de São Paulo. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizei-me, 

especialmente, dos trabalhos desenvolvidos por: Paschoal Senise (2006), com o 

livro “Origem do Instituto de Química da USP: reminiscências e comentários”; Ana 

Paula Hey e Afrânio Mendes Catani (2006), com o artigo “A USP e a formação de 

quadros dirigentes”, além de outros autores que colaboram com esta análise em 

aspectos específicos, alguns deles citados pelos próprios autores já discriminados.  

Ana Paula Hey e Afrânio Mendes Catani (2006) concentram suas análises na 

“Campanha pela Universidade”, desencadeada pelo chamado “grupo do Estado”, no 

período entre 1925 e 1937, grupo constituído por: Armando Salles de Oliveira 

(presidente da empresa), Júlio de Mesquita Filho (redator e, posteriormente, diretor 

do então jornal “O Estado de São Paulo”), além de seus redatores e outros nomes 

de expressão e intelectuais que se incorporavam ao “grupo”, como Fernando de 

Azevedo. Com base em Cardoso (1982), os autores descrevem o estabelecimento 

da crise nacional das oligarquias que tornava o funcionamento do sistema político 

brasileiro caótico, apontando, como um caminho possível de solução, para a 

necessidade da criação de uma Universidade em São Paulo. Para um melhor 

entendimento da situação política daquele momento histórico, transcrevo o trecho 

seguinte: 

 

Cardoso (1982) mostra que durante 1925 aparecem no 
jornal de Mesquita várias notícias agitando o tema da 
formação das elites dirigentes, a partir da criação, no 
início do ano, do Liceu Franco-Brasileiro (hoje Liceu 
Pasteur), cuja iniciativa coube ao ‘grupo do Estado’. Em 
contato com Georges Dumas, professor de sociologia 
na Sorbonne, Mesquita se convence da necessidade 
de se criar, antes da Universidade, um Liceu de alto 
nível que suprisse as lacunas do secundário e onde se 
pudesse preparar os futuros professores. Na segunda 
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metade de 1927 o Jornal publica uma série de 
conferências de Paul Fauconett, também da Sorbone, e 
um artigo de Dumas, onde se defende a constituição 
em São Paulo de uma Faculdade de Filosofia e Letras 
e de uma Faculdade de Ciências. Dumas seria, 
posteriormente, o contato na França de Júlio de 
Mesquita Filho “para a arregimentação da missão 
francesa que vem ao Brasil para constituir o corpo 
docente da Universidade de São Paulo, em 1934” 
(Cardoso, 1982, p.62). A autora destaca ainda o 
Inquérito de 1926, coordenado por Fernando de 
Azevedo e publicado ao longo de vários meses, 
considerado o grande marco do movimento que acabou 
resultando na criação da Universidade (p.296-297).  

 

 

Júlio de Mesquita Filho, nas campanhas do jornal “O Estado de São Paulo”, 

declara ser a função das Universidades a formação de elites intelectuais necessárias 

à reconstrução política da sociedade brasileira e, consequentemente, à superação 

do poder das oligarquias. Fernando de Azevedo, na citação a seguir, salienta o 

papel das universidades na formação desta elite intelectual. 

 

 

Ora, num país novo, como o nosso, em que 
escasseiam escolas verdadeiramente superiores, - 
porque as que têm tal nome não passam de institutos 
profissionais – não pode contar com essas ‘elites’, 
idealistas e criadoras, que constituem o foco orientador 
das grandes organizações políticas modernas. 
(Fernando de Azevedo apud Cardoso, 1982, p.38) 

 

 

A percepção das personalidades culturais da época quanto à escassez de 

elites intelectuais competentes, apontada na fala de Fernando de Azevedo, para 

assumir um processo de reestruturação política da sociedade brasileira, faz com que 

a criação de uma universidade em São Paulo se torne um ponto de vitória, como 

descreve Cardoso (1982, p.125), “A universidade é a expressão cultural dos 

‘verdadeiros princípios’ que teriam sido escamoteados pela Revolução de 30 e 

recuperados pela Revolução de 32. É a expressão da ‘luta, que pela 

reconstitucionalização do País, travou o povo paulista com as forças da ditadura”.  

Portanto, a crise pela qual passava a nação brasileira era, antes de tudo, um 

problema cultural. Os problemas políticos foram, neste contexto, assimilados pelo 
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campo cultural, que vê na universidade, a possibilidade de conduzir as mudanças 

necessárias à sociedade.  

Com essa perspectiva figurada para solucionar os problemas político-sociais, 

lutava-se por uma formação superior mais qualificada, projetando-se estes anseios 

na concepção de universidade que se defendeu neste período, Cardoso (1982) 

expõe esta concepção na seguinte declaração:  

 

 

A presença Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
como núcleo fundamental do sistema universitário e a 
instituição de alta cultura com a função superior de 
levar uma ‘elite’ de homens de talento (...) ao estudo 
desinteressado das questões que pairam nas altas 
esferas, que não podem atingir todos os cérebros, 
questões e problemas esses que entrosam diretamente 
com a orientação mental – e, portanto, política e 
econômica – que deve seguir o país (...) (1982, p.123) 

 

   

Em agosto de 1933, Armando Salles de Oliveira, nomeado interventor federal 

para conduzir o Governo do Estado de São Paulo, estabeleceu uma comissão para 

estudar a criação da Universidade de São Paulo. Na comissão, exercendo uma 

liderança política, participava Júlio de Mesquita Filho e, na liderança pedagógica do 

projeto, Fernando de Azevedo. O projeto tinha, portanto, um apelo político 

intrínseco, uma vez que, como já citado, se diagnosticava a fraqueza política do 

estado na ausência de elites capazes de se impor pelo valor técnico e moral. 

Mesquita, remetendo-se à derrota no campo de batalha, do Estado de São Paulo, na 

Revolução de 1932, confirma esta posição na citação: 

 

 

Vencidos pelas armas, sabíamos perfeitamente que só 
pela ciência e pela perseverança no esforço, 
voltaríamos a exercer a hegemonia que durante longas 
décadas desfrutáramos no seio da federação. 
(Mesquita apud, Cunha, L. A., 1980, p. 268) 
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A idéia reflete o caminho diagnosticado por Mesquita de se estabelecer um 

Estado federativo mais forte. Nas discussões do projeto da Universidade de São 

Paulo, predominava a importância das reflexões sobre a idéia da missão das 

universidades. A concepção de uma Universidade em São Paulo começa a ser 

delineada sob uma estrutura de organização autenticamente liberal.  

Segundo Professor Ernesto de Souza Campos (In: Antunha,1974, p.17) – um 

dos principais responsáveis pela idéia de criação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FFCL) da USP e, posteriormente, um dos primeiros diretores da 

FFCL – em artigo publicado no jornal “O Estado de São Paulo”, em 1929, demonstra 

uma classificação das diversas universidades existentes nas várias partes do 

mundo: 

- a universidade do tipo tradicional puro: encontrada na Alemanha, constitui-se 

de faculdades clássicas (Filosofia, Teologia, Direito e Medicina); 

- a universidade do tipo conservador: encontrada na Inglaterra; 

- a universidade do tipo misto: encontrada na América do Norte, que possuíam 

vários cursos, até “cursos inferiores”, como economia doméstica; 

- a universidade do tipo cultural puro: apenas com as Faculdades de Ciências e 

Letras e mais alguns cursos integrados a ela; 

- a universidade do tipo contemporâneo: que possuía como núcleo comum a 

Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras e somando-se a esta, juntar-se-iam as 

Faculdades, Escolas ou Institutos de Ensino Superior.  

A concepção paulista de universidade transmite como objetivo a criação de 

uma escola de cultura geral, voltada para a preparação plena dos jovens, buscando 

a unidade do saber, integrando todos os conhecimentos e unificando a formação 

intelectual básica, sugerindo a adesão ao tipo contemporâneo de universidade. 

Evidencia-se, pela defesa da idéia da adoção de um modelo de universidade do 

tipo contemporâneo, a rejeição paulista à idéia de criação de uma universidade 

“técnica” ou “utilitária”, voltada somente às necessidades da sociedade e 

desvinculada de sua função principal: a responsabilidade pela formação geral do 

cidadão. 

Na concepção alemã de universidade, verificamos o zelo pela integridade, 

totalidade e indivisibilidade dos conhecimentos humanos, partindo-se da idéia 

Kantiana da “investigação sem preconceito". A universidade de Berlim foi criada, em 
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1802, já desenvolvendo uma filosofia de investigação independente e 

desinteressada, unindo o ensino à pesquisa. 

A tradição européia de sistema universitário francês e alemão marca, 

fortemente, a concepção ideológica da criação da Universidade de São Paulo. A 

concepção da Universidade de São Paulo compactua com o sistema europeu de 

ensino superior, dando ênfase aos estudos de caráter geral e de ciência pura, como 

expõe Antunha (1974), rejeitando-se, portanto, no projeto de criação desta 

universidade, a adoção da concepção pragmática americana de ensino superior, que 

já trabalhava com o sistema departamental, créditos e disciplinas opcionais.  

O Estatuto das Universidades Brasileiras, decreto federal nº. 19.851, de 11 de 

abril de 1931, colabora, também, para a idéia da criação de verdadeiras 

universidades no país. Até então, no Brasil, o ensino superior era formado por 

instituições separadas, como relata Antunha (1974), com objetivos de formação 

profissional e sem nenhuma abordagem de formação geral, com possibilidades de 

se empenhar em estudos de natureza desinteressada. O aspecto conservador, do 

ensino superior antes da criação da USP, é mantido no Estatuto pela ainda 

configuração do regime de cátedras, com currículos padronizados, cursos seriados, 

mas a inovação foi possível com a flexibilidade, que esse mesmo Estatuto trouxe, 

com a permissão para a idéia de “variantes” regionais. 

Em 1934, inicia-se a criação do que hoje é considerada uma das maiores 

instituições de ensino superior do país: a Universidade de São Paulo, pelo Decreto 

Estadual n. 6.283/34, O Governo do Estado, representado pelo então engenheiro 

Armando de Salles de Oliveira, iniciou o projeto da criação da Universidade de São 

Paulo. Como observa Antunha (1974), praticamente inexistia, no Estado de São 

Paulo até então, o que se conceituava de universidade, como já citada, uma 

universidade de caráter cultural, que norteava-se para o desenvolvimento de 

estudos desinteressados. O que se evidencia, como afirma o autor, eram apenas as 

escolas profissionais superiores que desenvolviam separadamente suas atividades. 

Concebia-se a argumentação que, para a execução de um real ensino universitário, 

necessitava-se da criação de uma faculdade centralizadora, que se dedicasse aos 

estudos de caráter geral. É de Ortega a declaração que justifica a idéia de uma 

instituição centralizadora da cultura :  
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Cultura é o sistema de idéias vivas que cada tempo 
possui. Melhor: o sistema de idéias a partir das quais o 
tempo vive... Eu faria uma Faculdade de Cultura o 
núcleo da Universidade e de todo o ensino superior. 
(Ortega apud Antunha, 1974: p. 28 29) 

 

 

Ortega apud Antunha (1974) pressupõe uma formação mais ampla para 

aqueles que deveriam, posteriormente, participar do sistema sócio-político do 

Estado. Como elemento central para atender a função integradora da universidade, 

se estabeleceu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). A FFCL, como 

expressa Antunha (1974), é considerada, naquele momento, a instituição 

verdadeiramente universitária, assumindo esta, como característica, a busca de 

integração do conhecimento, já idealizada pelos fundadores do projeto de criação da 

universidade. O processo de criação da FFCL revela-se como a possibilidade de 

concretização do desejo do grupo idealizador da Universidade de São Paulo, na 

busca de um desenvolvimento de uma intelectualidade diferenciada, para aqueles 

que, possivelmente, seriam seus próximos governantes. Na FFCL, como aponta 

Antunha (1974), seriam reunidas todas as cadeiras gerais presentes, até então, nas 

diversas faculdades profissionais. Como mostra o autor, as ciências básicas seriam 

de responsabilidade da nova Instituição, que abrigaria a pesquisa e o ensino nos 

diversos campos do conhecimento. Portanto, nesse modelo de universidade, as 

cadeiras consideradas de conhecimento básico – como a Matemática, Física, 

Biologia, Química, etc. – seriam retiradas dos institutos de ensino superior 

profissional e inseridas na FFCL, evitando, assim, a fragmentação científica e a 

dispersão do conhecimento. 

Em torno da FFCL, compunham a universidade, as escolas profissionalizantes 

da época: Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz, Faculdade de Medicina, Escola de Veterinária e Faculdade de 

Educação. Foram criados ainda o Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais e a 

Escola de Belas-Artes. 

Como afirma Senise (2006, p.13), no próprio decreto de sua fundação, no título 

“Do Espírito Universitário”, demonstra-se a preocupação de proximidade, tanto física, 

quanto intelectual, entre os diversos cursos, com os deveres de alguns cursos 

comuns aos alunos de diversas unidades na FFCL. Até o incentivo à prática 

esportiva comum tentava firmar o princípio de unidade e integração universitária. 
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Para os idealizadores do projeto de Universidade, como Fernando de Azevedo, 

a Faculdade de Educação, como declara Antunha (1974), se incumbiria da formação 

dos professores para o ensino secundário, enquanto que a FFCL, como já citado, se 

encarregaria dos cursos básicos preparatórios a todas as escolas profissionais e 

ministraria as matérias fundamentais de todos os cursos: matemática, física, 

química, biologia, estatística, economia, entre outras. Os estudos pedagógicos se 

mantiveram separados, relacionados a um caráter mais profissional.  

Segundo Cunha, L. A. (1980), a criação da FFCL faz-se notar pela semelhança 

entre o modelo paulista de universidade com uma política educacional liberal, em 

sintonia com o modelo federal, com um regime político autoritário, uma vez que o 

Estatuto das Universidades Brasileiras previa a possibilidade de centralizar, em um 

só instituto, o ensino de “disciplinas fundamentais”. Os fundadores da USP 

aproveitaram essa concepção para a criação da FFCL, Cunha, L.A. (1980), elucida 

esta concepção: 

 
 

Vejo o modelo paulista, de 1934, como uma das 
variantes possibilitadas pelo modelo federal, de 1931, 
mas não oposto a ele. (Cunha, L.A., 1980, p. 302) 
 
 

O decreto de fundação já estabelecia como seria o preenchimento dos cargos 

na universidade. O Governo do Estado escolheria o Reitor da Universidade, através 

de uma lista tríplice, elaborada pelo Conselho Universitário e os Diretores das 

faculdades, mas esta resolução foi modificada ainda em 1934, e tanto o Reitor, como 

os Diretores, seriam escolhas diretas do Governo do Estado. 

Antes, portanto, da presença da FFCL, até a década de 1930, em São Paulo, 

os cursos superiores que cuidavam das carreiras profissionais eram instituições 

acadêmicas como a Faculdade de Direito, a de Medicina, a Escola Politécnica, entre 

outras, todas com vidas independentes. Segundo Senise (2006): 

 
 

Das faculdades de Direito saíram muitos dos nossos 
escritores, poetas, ou políticos e, ainda, professores de 
português, história e de outras disciplinas da área de 
humanidades. O ensino da matemática e da física era, 
geralmente, ministrado por engenheiros, o de química, 
em geral, por engenheiros ou farmacêuticos, o de 
biologia ou ciências naturais, por médicos e assim por 
diante. (Senise, 2006, p.16) 
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Como o autor indica na citação acima, não havia, ainda, cursos de Química. A 

opção era somente os cursos de natureza aplicada, como o de Química Industrial, 

oferecido pela Escola Politécnica. Com a FFCL, ampliam-se as possibilidades de 

formação e não só as ciências exatas e biológicas, mas também as ciências 

humanas ganham maior autonomia e valor, desvinculando-se dos cursos de caráter 

profissional. 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passaria a ser, idealmente, a porta 

de entrada para todos os alunos iniciarem, antes de irem para seus cursos 

profissionais. As outras faculdades deveriam abdicar do ensino de caráter básico, 

que agora se centralizaria na FFCL, concretizando-se, assim, a concepção de 

universidade integrada. 

Para consolidar a concepção de uma instituição verdadeiramente universitária, 

Antunha (1974) demonstra que, no decreto de fundação, instituem-se as três 

finalidades clássicas da universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

 Segundo o autor, São Paulo teria que iniciar a preparação das atividades 

científicas na FFCL com estudos e pesquisas em muitas áreas ainda não exploradas 

no país. Portanto, a Universidade de São Paulo busca, na contração de docentes 

estrangeiros, a solução desta tarefa. 

A administração de Armando de Salles Oliveira, como relata Antunha (1974), 

solicita a formação de um corpo docente de alto nível para a universidade e, assim, 

Teodoro Ramos – primeiro diretor da FFCL – segue para a Europa com a missão de 

negociar com os governos da Itália, França e Alemanha a contratação de docentes.  

Após finalizar as negociações com os respectivos governos estrangeiros que, 

como afirma Antunha (1974), mostravam-se preocupados em assegurar vantagens e 

direitos aos cargos que estes professores convidados já possuíam nestes países, os 

primeiros professores começam a chegar da França, Itália e Alemanha. Oriundos de 

instituições de renome no exterior, estes professores tinham como objetivo, citado 

por Antunha (1974), promover novas direções ao ensino e dar ênfase à pesquisa. 

Todos os professores eram contratados em regime de tempo integral. 

A FFCL inicia, então, suas atividades procurando cultivar a nova mentalidade 

universitária na unificação dos cursos e firmando a posição de unidade da ciência. 

No entanto, como aponta Antunha (1974), já nos primeiros anos de vida, as crises 

entre os diferentes pontos de vistas na concepção e função da universidade forçam 

o abandono da unificação das cadeiras e dos cursos comuns.  
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Projetada, portanto, para ser a instituição centralizadora da produção de 

conhecimento, a FFCL da USP, já no início de suas atividades, torna-se alvo da 

reação conservadora das escolas profissionais. Segundo o próprio Fernando de 

Azevedo (1971), a resistência foi desencadeada pela “séria ameaça ao regime 

tradicional de ensino exclusivamente de formação profissional, de estrutura, de 

mentalidade e de técnicas de ensino já inteiramente superadas” (1971, p.123). 

Senise (2006), destaca estas primeiras dificuldades, para implementarem-se os 

cursos básicos:  

 

A idéia implicaria na renúncia, por parte das demais 
faculdades, da ministração do ensino de caráter básico, 
que passaria a ser responsabilidade exclusiva da 
FFCL. (Senise, 2006, p.14) 

  

 

Abdicar, como citou Senise (2006), de alguns pontos na formação do 

profissional, foi considerado por muitos - representantes das antigas escolas 

profissionais - como uma ameaça de domínio do conhecimento, portanto, esta 

concepção integradora de universidade não foi aceita unanimemente pela 

comunidade de ensino superior do Estado. As escolas profissionais, já influenciadas 

pela experiência norte-americana de ensino com cunho profissional, apresentariam, 

como mencionou-se,  resistências a essas mudanças. Esta resistência é registrada 

até através de fatos, como cita Antunha (1974): 

 

 

Alguns politécnicos chegavam a propor a localização 
das escolas de engenharia fora da universidade, como 
uma forma de preservar a sua autenticidade e a 
formação especializada de seus alunos. De um modo 
geral, os politécnicos tendiam a defender a dualidade 
de formação do ‘cientista’ e do ‘técnico’. (1974, p. 68)  

 

 

A declaração de Antunha (1974) revela esta tendência de resistência a FFCL: 

 

 

Considerava a Congregação da Politécnica que: (1º) o 
nível era diferente nos cursos das duas escolas, 
devendo ser mais elevado para os seus alunos, em 
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face da “reconhecida inferioridade de nível dos estudos 
propriamente universitários, de caráter especulativo, de 
ciência pura...”; (2º) o conteúdo a ser dado aos seus 
alunos da Politécnica deveria ser diferente, a fim de 
prepará-los convenientemente para a futura, profissão, 
de acordo, aliás, com o que estabelecia o parágrafo 1º 
do artigo 2º do Regulamento da Escola, que rezava: “O 
desenvolvimento dessas cadeiras far-se-á tendo em 
vista as suas aplicações no exercício da profissão de 
engenheiro”. O ponto de vista dos politécnicos era pois 
o de que as duas formações deveriam ser distintas, 
enquanto que o dos defensores da centralização era de 
que não havia razões para o dualismo na formação de 
engenheiros e “cientistas”, argumentando para isso 
com razões de natureza econômica e de ordem 
filosófica, (1974, p. 116) 

 

 

Portanto, perante o posicionamento resistente desta concepção de 

universidade mais tradicionalista, apesar dos esforços dos fundadores da USP em 

integrar os cursos, combatendo a tendência contrária de fragmentação ditada pela 

crescente especialização do saber, como informa Antunha (1974), os interesses dos 

professores das outras faculdades, receosos em perderem poder pela transferência 

de certas disciplinas para a nova faculdade, fizeram com que a FFCL se 

transformasse em mais uma escola de caráter profissional, voltada para a formação 

de professores de ensino secundário. 

Mesmo convivendo com este contexto crítico de resistência, a nova idéia de 

universidade, a FFCL, como relata Senise (2006), concebe o desenvolvimento da 

pesquisa não com um caráter de iniciativa individual, mas adota-a como uma 

atividade regular. A preocupação em dar ênfase à pesquisa e adotar métodos 

didáticos racionais, segundo o autor, vem de encontro a mais uma tarefa atribuída à 

nova FFCL: melhorar o ensino secundário vigente, contribuindo, assim, com a 

formação de docentes que iriam atuar nesta instância de ensino. 

Como descreve Senise (2006), na FFCL, os cursos tinham a duração de três 

anos, e graduando-se, era recebida a “licença cultural ou científica”, ou seja, o 

diploma de licenciado. Os formados poderiam realizar mais um ano em um curso do 

Instituto de Educação e, assim, receberiam o diploma de “professor secundário”. 

Posteriormente, o Instituto de Educação foi incorporado à FFCL e, assim, a própria 

faculdade realizava o Curso de Didática. Na explicação, Senise (2006) relata que: 
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Na FFCL, foram criadas seções, entre elas a de 
Ciências formada pelas subseções de Física, História 
Natural, Matemática e Química. Em 1935, iniciou-se, 
então, o curso de Química: o primeiro e único de 
química básica no estado de São Paulo, uma vez que a 
Escola Politécnica, neste mesmo ano, resolveu 
desativar o Curso de Química Industrial.  

 

 

Até essa data, como já citado por Senise (2006), os cursos de química no nível 

superior de ensino só eram desenvolvidos na Escola Politécnica, que orientava a 

formação dos químicos para a atividade profissional, ou seja, o conhecimento de 

química só abrangia as atividades do químico industrial. Na percepção de Senise 

(2006), cria-se, portanto, com a formulação dos cursos básicos – com uma maior 

profundidade no conhecimento específico da área e não somente no 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos –, outras possibilidades de formação, 

isto é, é possível, com a proposta de ensino da FFCL, formar-se em física, 

matemática ou química; além das carreiras profissionais existentes na época. 

Informa Senise (2006) que o curso de química começou a funcionar no prédio 

da Faculdade de Medicina, vinculado à cadeira de Farmacologia. Nos negociações 

com a Europa para a obtenção de professores, o curso de química recebe o 

professor alemão Henrich Rheinboldt, da Universidade de Bonn, contratado para 

organizar o curso, auxiliado neste primeiro momento, pelo também químico alemão, 

Dr. Herbert Stettiner, dá início aos trabalhos de ordem técnica e preparação das 

aulas. A respeito reproduzimos a descrição do autor: 

 

 

O Prof. Henrich Rheinboldt, da Universidade de Bonn, 
contratado para organizar o Curso, e ser seu 
responsável, chegou a São Paulo em julho de 1934 e 
durante o restante do ano cuidou das primeiras 
providências para a instalação do setor, bem como 
para o início das atividades didáticas em 1935. Não 
apenas do espaço físico, mas também necessitava ele 
de colaboradores. Além de uma secretária, Da. Elly 
Bauer, com conhecimento da língua germânica, 
encontrou aqui em São Paulo um químico alemão, Dr. 
Herbert Stettiner, que pôde ser contratado para auxiliá-
lo em trabalhos de ordem técnica e, principalmente na 
preparação das aulas. (Senise 2006, p.19)  
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Mas, segundo Senise (2006), Rheinboldt ainda necessitava para desenvolver o 

curso de química, de mais um colaborador, alguém com quem pudesse dividir as 

tarefas didáticas e, assim, ter mais tempo para dar início às pesquisas. Como 

informa o autor, O Prof. Rheinboldt não encontra profissionais adequados às suas 

exigências no Brasil, convida, portanto, o Professor Heinrich Hauptmann, da École 

de Chemie, de Genebra, o qual inicia as suas atividades como Assistente, cuja 

tarefa era ministrar o ensino de química para alunos do curso de Ciências Naturais. 

 

 

Figura 08: Professor Heinrich Hauptmann 

 

 
Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 

 

Com a divulgação pela imprensa, em particular o jornal O Estado de São Paulo, 

dos novos cursos de ciências com a participação de professores europeus, Senise 

(2006) afirma que muitas pessoas se matricularam nos cursos, algumas já até 

formadas no nível superior. No curso de química, vivenciou o autor, o despertar de 

interesses pelo novo curso, que acabou preenchendo as quarenta vagas disponíveis 

na ocasião. Mas, segundo Senise (2006), muitos destes alunos - já profissionais com 

formação superior, como médicos, dentistas - procuraram pelo curso pensando ser 

esse uma espécie de curso para aperfeiçoamento, acabaram percebendo, no 

decorrer do mesmo, que se tratava de um curso de graduação que, nas palavras do 
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autor, era constituído “com intenso trabalho prático e que exigia dedicação integral 

do aluno e, conseqüentemente, a maioria matriculada desistiu”. 

Na figura 09, demonstra-se os alunos que perseveraram nesta primeira turma 

do Curso de Química, portanto, no relato de Senise (2006), o primeiro grupo de 

formação do curso ficou reduzido a dez alunos. O autor destaca que entre estes 

primeiros alunos está Simão Mathias1 que, posteriormente, revelar-se-ia um 

profissional importante na criação do atual Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo, assim, como também, o próprio Prof. Paschoal Senise. 

 

Figura 09: Alunos e professores da 1ª turma do curso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP”. 

 

                                                 
1 Como aluno ingressou na faculdade no primeiro ano do curso de química, assim que a USP foi 
fundada dedicou sua vida a construir um projeto de universidade. Foi responsável pela criação do 1º 
laboratório de físico-química no país e foi pioneiro no país, no ensino desta matéria. Como chefe do 
Departamento de Química (1960), organizou a centralização de todos os departamentos de química 
existentes na USP num único grande instituto. Foi um dos responsáveis pela participação das 
ciências humanas na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Em sua 
homenagem (1977), a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) passou a oferecer a Medalha Simão 
Mathias, que é outorgada anualmente a personalidades de destaque no cenário científico nacional, 
entregue durante reunião anual da SBQ. 
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O curso, ainda sob a “tutela” da FFCL, era composto por duas cadeiras: a 1ª 

Cadeira Química e a 2ª Cadeira Química e História da Química. O Professor Senise, 

como já citado, que pertencia a este grupo de primeiros alunos do curso de química, 

afirma que a convivência com outros estudantes das demais seções da FFCL, em 

atividades culturais e sociais, propiciava um espírito verdadeiro de universidade. No 

que diz respeito a convivência dos alunos na FFCL, Senise (2006) relata:  

 

 

Para nós, estudantes de química, a convivência com os 
colegas das demais secções da faculdade foi muito 
valiosa. Começava,os a perceber que não obstante a 
diversidade de interesses específicos havia 
convergência de pensamentos e de idéias . Muito nos 
valeram, nesse sentido, as atividades sociais e culturais 
vividas em conjunto que favoreciam o companheirismo 
e o conhecimento recíproco. 
 
Nascia assim, de maneira natural, na FFCL, um inter- 
relacionamento que poderia vir a ser o embrião de 
espírito universitário preconizado pelos fundadores da 
USP. (2006, p.24) 

 

 

Em 1936, ainda com o curso de química funcionando, nas instalações da 

Faculdade de Medicina, a crise de carência de espaço já era constatada. O quase 

“despejo” realizado pelos estudantes da Faculdade de Medicina, as outras seções 

da Faculdade FFCL, que dividiam o espaço com o curso de Medicina, foi iniciado e, 

em 1937, desprezando o espírito universitário idealizado pelos fundadores da USP, 

a FFCL teve que deixar o espaço que compartilhava com a Faculdade de Medicina. 

A Faculdade FFCL, como aponta Senise (2006), foi literalmente colocada para fora 

do espaço físico do prédio da Faculdade de Medicina. Pode-se constatar a situação 

tensa da época, na narrativa do autor, caracterizando o tipo de relacionamento, que 

se desenvolveu entre a FFCL e as demais faculdades tradicionais : 

 

 

De fato, no edifício da Faculdade de medicina as alas 
ligadas ao grande bloco central forma construídas de 
maneira a poder facilitar ampliações, sem prejuízo... A 
química estava justamente instalada em uma dessas 
alas, a qual terminava em um terraço que comportava 
construção adicional... Pouco após o início das obras, 
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em julho de 1937, um grupo de alunos da Faculdade de 
Medicina resolveu depredar e jogar abaixo o andaime 
que estava sendo montando. Houve comparecimento 
da imprensa e principalmente alguns jornais 
vespertinos divulgaram com fotos e grandes títulos, 
bem como com declarações dos futuros médicos do 
tipo: ‘Não admitimos a invasão dos ‘filósofos’. Fora 
daqui, o prédio é nosso. Evidentemente estávamos 
longe da existência do espírito universitário 
preconizado pelos fundadores da USP (Senise, 2006, 
p.31) 

 

 

Com problemas de relacionamentos até para compartilhar os mesmos espaços 

físicos, a partir de 1937, a Universidade de São Paulo, como um todo, sofre grandes 

transformações, reflexos da mudança da política federal sobre o sistema 

educacional brasileiro, padronizando uniformemente as Instituições de Ensino 

Superior e adotando um modelo educacional napoleônico2, autoritário. Antunha 

(1974, p. 111) afirma, que a FFCL passa a ser uma escola de caráter profissional, 

encerrando-se a experiência paulista, sendo a finalidade cultural e universitária da 

escola colocada em segundo plano. 

O contexto federal da educação contribui para a mudança do modelo paulista 

idealizado de universidade. Pelo decreto de 19/04/39, o Governo Federal confere à 

“Universidade do Brasil”, no Rio de Janeiro, o status de instituição padrão. Explica 

Antunha (1974): 

 

 
Com a criação da universidade do Brasil em 1938 e sua 
imposição como estabelecimento modelar, o Governo 
Federal, embora mantendo as principais disposições 
dos Estatutos de 1931, adotava a padronização rígida 
em lugar dos princípios de equiparação e de estímulo 
às variantes regionais, recuando assim de suas 
posições anteriores e subtraindo à USP a já reduzida 
margem de autonomia de que dispunha em relação ao 
Ministério da Educação. (1974, p. 124) 

 

 

                                                 
2 Napoleão fundou a universidade divida em Academias, articulando as faculdades isoladas que 
havia, transformando-as em um aparelho para criar quadros técnicos e políticos. Era um modelo que 
concedia ao Estado o poder de nomear professores e fazer da educação um monopólio. (fonte: 
Trindade, H. Universidade em ruínas na república dos professores. Porto Alegre. UFRGS, 2000) 
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Como expõe Antunha (1974), a instalação da ditadura do estadonovista, 

estabelece uma ordem unitária e autoritária, procurando adequar o ensino superior 

brasileiro ao modelo de ensino napoleônico, estilo este que se apóia no controle 

estrito do Estado e com ausência de autonomia. 

 A Faculdade Nacional de Filosofia seria, então, como afirma Senise (2006), um 

padrão obrigatório para as outras instituições. A formação do Bacharel mantinha-se 

em três anos, como descreve o autor, mas diferenciava-se do Licenciado, título 

agora concedido para aqueles que, além do Bacharelado, cursassem disciplinas 

pedagógicas. 

A FFCL da USP, no processo de mudanças físicas – “despejada” da faculdade 

de Medicina e migrando para as instalações da Alameda Glette – absorve também 

as mudanças estruturais, adaptando-se, como expressa Senise (2006), a este 

padrão federal de Instituição Superior. 

 

Figura 10: Pavilhão de Química em término de construção (1938, Alameda Glette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 

 

O curso de Química transfere-se, então, para a Alameda Glette, número 463, e 

o novo espaço possibilita novas condições para o ensino e a pesquisa. Senise 

(2006), através da sua participação como aluno do curso, relata que com a conquista 

das melhoras físicas, os dois professores, Rheinboldt e Hauptmann, com o auxílio de 
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seus doutorandos, iniciam com regularidade os programas de pesquisa. Walter   

Colli 3 relata no livro organizado por ele, em comemoração do cinqüentenário da 

Capes, dedicado ao Prof. Paschoal Senise, as motivações geradas nos Prof. 

Rheinboldt e o Prof. Hauptmann, pela conquista de um espaço mais adequado para 

química, que já deslumbravam novas possibilidades para o curso de química na 

universidade: 

 
 

O professor Rheinboldt, mais otimista, já se referia ao 
novo Instituto de Química. O professor Hauptmann, 
mais político e cauteloso, preferia um termo mais 
modesto, Departamento de Química, embora mais 
arrojado que a humilde Subsecção de química. Todos 
estes cuidados, para não ferir susceptibilidades em 
outros setores da universidade, meio enciumados com 
os “novos templos do saber“ ou ”torres de marfim“, que 
surgiam na tal Secção de Ciências da Filosofia. (Colli, 
2001, p 44) 
 

 

Aos poucos, inevitavelmente, como descreve Senise (2006) a tendência 

profissionalizante da Faculdade de Filosofia, estabelecida pelo Governo Federal 

como padrão a ser seguido, estendeu-se a outros cursos, que passam a se 

organizarem em torno da formação de profissionais especializados de alto nível para 

setores como estatística, psicologia, química entre outros. Cabe mencionar, como 

aponta Senise (2006, p. 43), que “a FFCL da USP foi obrigada a adaptar-se ao 

padrão federal a partir de 1940...com o Decreto 12.511 de 21/1/42”. 

 

Figura 11: Laboratório de pesquisa – Alameda Glette 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 

                                                 
3 Walter Colli é Professor Titular de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Vice-diretor do IQ-
USP (1982-1986) e diretor do IQ-USP por duas vezes, nos períodos de (1986-1990) e (1994-1998). 
Foi diretor di Instituto Butantã por nove meses em 1999,. Integrou numerosos conselhos, dentre eles, 
o Conselho Superior da Fapesp e o Conselho Deliberativo do CNPq. (Fonte: Colli, Walter. Paschoal 
Senise, uma carreira dedicada à educação. Brasília: Paralelo 15, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, 2001) 
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Senise (2006) informa que na química, ao invés de secções ou subsecções 

estipuladas na FFCL, inicia-se o uso da denominação departamento e o curso de 

Química ficou sob responsabilidade do Departamento de Química. Segundo 

informações do autor, pelo Decreto Federal número 9092, de 1946, acrescenta-se 

um ano a mais em todos os cursos. Assim, o Curso de Química passa a ter a 

duração de quatro anos. Buscou-se, neste momento, oferecer disciplinas 

tecnológicas, ampliando o conhecimento e introduzindo os alunos no campo da 

aplicação industrial.  

Sob a influência da organização departamental do sistema norte americano de 

ensino superior, Antunha (1974) observa que começam a aparecer as primeiras 

tentativas de agruparem cadeiras afins em unidades maiores denominadas 

departamentos. Estas primeiras experiências com os departamentos foram 

implantadas, sem que, contudo, se abandonasse o sistema de cátedra. 

 

2.1 A Reforma universitária 

 

Segundo estudos realizados por Arapiraca (1982), Cunha (1999) e Romanelli 

(2001), o contexto para a reforma universitária se deu, aproveitando-se de algumas 

contribuições estrangeiras, como o acordo entre o Ministério da Educação Brasileira 

(MEC) e a United States Agency for International Development (USAID), onde a 

instituição norte-americana oferecia à educação brasileira, assistência técnica e 

financeira para realizaram as mudanças necessárias, objetivando uma 

modernização do sistema educacional brasileiro. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa se mostra enfraquecida, 

enquanto, os EUA desfrutam de uma ascensão significativa. O quadro mundial está 

se alterando e este fato, pelo que aborda Antunha (1974), reflete no interior dos 

sistemas da educação brasileira. Para o autor, na área de humanas ainda 

permanece a marca da presença francesa, mas é na área de exatas e biológicas, 

que se inicia o acolhimento da cultura norte-americana de ensino e pesquisa. 

Os acordos MEC/USAID, presentes não só no ensino superior, possuíam, 

como já citado, o objetivo de implantar o sistema norte-americano nas universidades 

brasileiras e, por isso, se fazia necessária uma reforma universitária. Segundo 

Antunha (1974), o padrão norte-americano de universidades voltadas para a 
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atividade criadora de pesquisa, adotava o sistema departamental na administração 

das atividades e rejeitava a estrutura de cátedra, até então, adotada aqui no Brasil. 

Deve-se lembrar, como expressa Antunha (1974), que as universidades 

americanas também surgiram da necessidade de se elevar a formação dos 

estudantes, seguindo, a princípio, o modelo das universidades alemãs. No entanto, 

aos poucos, a posição pragmática dos americanos e o espantoso crescimento de 

suas universidades, após a II Guerra Mundial, foi ajustando a concepção alemã às 

necessidades do dia-a-dia, permitindo o surgimento de diferentes tipos de 

Instituições: estabelecimentos de massa e estabelecimentos com padrões de 

excelência.  

A USP, retratada por Antunha (1974), entre o final da década de 30 e meados 

da década de 60, já havia desenvolvido uma estrutura de organização que lhe 

permitiu expandir tanto quantitativamente como qualitativamente. O aumento de 

matrículas e cursos já é significativo, mas é no campo intelectual e científico que ela 

assume a liderança indiscutível. O impacto pedagógico destes professores 

estrangeiros, no contexto acanhado da época, como afirma Antunha (1974), geram 

as possibilidades da efetivação da investigação e de estudos de alto nível, em áreas 

de conhecimento ainda não exploradas. O autor analisa: 

 

 

O início bem cuidado, com a introdução de mestres 
estrangeiros, a valorização da pesquisa e dos métodos 
de investigação em todos os domínios do 
conhecimento, bem como a própria construção da 
Cidade Universitária, deram à Universidade de São 
Paulo a vocação de grandeza que não mais a 
abandonaria. (Antunha, 1974, p. 127) 

 

 

Como afirma Antunha (1974), “a dificuldade de conciliação dos aspectos ideais 

e funcionais pode ser percebido na vida da USP”, desde sua criação até a sua 

reestruturação. É com este contexto que a reestruturação da universidade brasileira 

iniciou-se, portanto, por volta dos anos 1960, buscando a extinção da cátedra. A 

valorização e a vitaliciedade do sistema de cátedra pareciam impedir, aos novos na 

carreira acadêmica, a obtenção da liberdade de ação e progresso pelos seus 

próprios méritos. Nas informações do autor, este sistema acadêmico baseado na 
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cátedra, no Brasil, foi abolido com o Parecer 281/67, pelo Conselho de Educação, 

criando a estrutura departamental na universidade, seguindo assim, as 

recomendações do acordo MEC/USAID. A estrutura de departamento como unidade 

básica da universidade não sustenta a mais a concepção da cátedra. 

Antunha (1974) cita que em 1968, a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino 

Superior reorganizou as universidades brasileiras em três pontos chaves: a extinção 

da cátedra e do catedrático vitalício, a introdução do sistema de departamentos e a 

não duplicação de meios para o mesmo fim, na mesma universidade e no mesmo 

município.  

Na USP, Antunha (1974) declara a presença de uma Comissão de 

Reestruturação, que foi conduzida pelo então vice-reitor, Professor Mario Guimarães 

Ferri4. Na presidência desta comissão estava o próprio Ferri, e incluindo professores 

de diversas tendências, a Comissão de Reestruturação trabalhava na elaboração de 

um projeto que tivesse a aceitação dos catedráticos da Universidade. O trabalho 

resultante desta comissão ficou conhecido como Relatório Ferri, que traçava 

diretrizes para a reforma universitária da USP. O relatório propunha: 

 

• A integração da universidade, para uma formação profissional 

completa; 

• A importância para o ingresso dos alunos na universidade, de um 

vestibular único; 

• Um currículo com um conjunto articulado de disciplinas; 

• A carreira docente, pautada no próprio mérito do candidato, 

independente da abertura de vagas; 

• Discutiu-se a possibilidade de duas carreiras - a de professor e a de 

pesquisador - idéia rejeitada e estabelecida a “carreira única”; 

                                                 
4 Mário Guimarães Ferri formado Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo. Em 1955 tornou-se professor catedrático de Botânica FFCL, da Universidade de São Paulo. 
Entre 1944 e 1945 estagiou no Boyce Thompson Institute e no California,Institute of Technology, 
graças a uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller. Assume a Reitoria da USP, em 1967, toma 
a iniciativa de constituir uma Comissão de Reestruturação da Universidade de São Paulo. Sob a 
presidência do próprio Ferri e incluindo professores de diversas tendências, a Comissão trabalhou no 
sentido de elaborar um projeto que pudesse ser aceito por uma parcela ponderável dos catedráticos 
da Universidade. O projeto, conhecido como Relatório Ferri, encaminhado às diversas congregações, 
foi criticado pelos grupos mais empenhados numa reforma de profundidade, nos debates que se 
promoviam independentemente em toda a Universidade, dentro do clima de exaltação política que 
marca essa fase da vida universitária. (Fonte: O livro Negro da USP. Adusp, 1979) 
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• Concurso público de títulos e provas para os cargos iniciais, 

eliminando-se a questão da confiança e indicação; 

 

O relatório Ferri, não pretendeu criar um projeto de universidade, mas 

apresentar novas concepções de universidade, tentando conciliar as tendências 

teóricas do modelo alemão, com as tendências práticas e utilitárias do modelo 

americano de universidade. Antunha (1974) declara que: 

 

 

É bem verdade, entretanto, que a concepção de 
universidade liberal tem sido acusada de ser (1º) 
utópica, romântica e afastada da realidade presente; 
(2º) seletiva, aristocrática e ‘elitista’; (3º) hipócrita, pois 
ao afirmar que a Universidade deve estar a serviço dos 
mais altos valores humanos, ela na verdade se 
colocaria a serviço do regime político e da situação 
vigente, coonestando-os, e sendo, no fundo, 
reacionária e anti-progressista. (Antunha, 1974, p. 223) 

 

 

Em meio às necessárias reflexões para a condução das modificações que 

desencadeariam a reforma universitária, o curso de Química da FFLC recebeu, 

ainda, uma mudança física para administrar. Como relata Senise (2006), o curso 

deixou a Alameda Glette e transferiu-se para a Cidade Universitária, no então 

denominado “Conjunto das Químicas” 5. Portanto, segundo o autor, em 1966, 

instalado na Cidade Universitária, com prédio e professores próprios, configurado 

em dois departamentos (Química Fundamental e Bioquímica), o Instituto de Química 

(IQ), começa as suas atividades, mas só é oficializado na reforma universitária de 

1970. 

Com esta mudança de endereço, muda também o espaço físico e a capacidade 

de atendimento para a formação de químicos, como descreve Senise (2006), que 

aumentou consideravelmente neste novo local. Simão Mathias, como já citado, ex-

aluno do curso de química da FFCL, encontra-se neste momento, na direção do 

departamento de Química, com o objetivo de ampliar o quadro de docentes para 

                                                 
5 O conjunto das químicas compreende a reunião em espaços físicos próximos, do Instituto de 
Química, Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Faculdade de Engenharia Química (POLI); a idéia 
era reunir este grupo, por afinidades de área de conhecimento, a fim de possibilitar a integração e até 
a otimização do uso da infra-estrutura da universidade. 
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atender a nova demanda de trabalho e iniciar, assim, a expansão científica da 

pesquisa em química, Senise (2006) relata que, para esta tarefa de expansão 

científica, Mathias trouxe pesquisadores de várias partes do mundo, como da 

Universidade de Viena, da Escola Politécnica de Berlim, entre outras. Sob o ponto 

de vista de Senise (2006), pode-se captar o teor desta nova mudança. Relata o 

autor: 

 

Com a transferência para a Cidade Universitária, houve 
grande mudança das condições de vivência não 
apenas pelo enorme aumento do espaço, como 
também pela modificação dos métodos de ensino. Com 
efeito, passou-se de uma forma compacta de ocupação 
do espaço para outra com grande folga provocando um 
certo distanciamento, como também não foi possível 
manter o sistema de “laboratório aberto”, pois o 
indispensável aumento de vagas obrigou a programar o 
ensino prático com experimentos previamente 
agendados. Foi o começo da massificação do ensino; é 
como se de uma atividade tipicamente artesanal se 
passasse, quase que de repente, para um sistema de 
larga escala. (Senise 2006, p. 67) 

 

 

Nas informações disponibilizadas, no site do próprio Instituto de Química, da 

USP, é em 1º de janeiro de 1970, que o então Instituto de Química da USP, foi 

oficialmente constituído com dois departamentos: o de Química Fundamental e o de 

Bioquímica. Na composição do departamento de Química Fundamental foi 

significativa a presença do corpo docente da Química da FFCL, além dos docentes 

oriundos do Departamento de Física da FFCL, da Faculdade de Farmácia e 

Bioquímica, do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica e do 

Laboratório de Química de Produtos Naturais criado em 1967, com o incentivo da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), fundação esta 

instituída em 1962, com o objetivo de conceder auxílios à pesquisa para todas as 

áreas do conhecimento no Estado de São Paulo.  

O departamento de Bioquímica recebeu um número menor de docentes da 

FFCL , para compor este departamento, foram recrutados docentes da Faculdade de 

Medicina, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica, da Faculdade de Medicina 

Veterinária e da Faculdade de Odontologia.  
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 A Universidade de São Paulo procura manter na reforma de seu sistema a 

idéia de universidade liberal. Esta postura reflete na formação dos departamentos do 

Instituto de Química, preocupando-se em restabelecer aquele espírito universitário, 

tão almejado na fundação da universidade, aproximando grupos de trabalho com 

objetivos semelhantes.  

 Segundo informações coletadas no site da Instituição IQ-USP, atualmente, 

em 2008, o Instituto de Química da USP, ainda se organiza em dois departamentos: 

Departamento de Química Fundamental e Departamento de Bioquímica. O IQ ocupa 

uma área de 35.000m2 na Cidade Universitária, com laboratórios modernos de 

ensino e pesquisa, e uma Central Analítica, que presta serviços à comunidade 

científica e empresas privadas.  

É surpreendente a previsão realizada pelos os fundadores da Universidade de 

São Paulo, de separar um terreno, na antiga Fazenda Butantã, para a construção da 

universidade com tamanha extensão, como afirma Antunha (1974), o que lhe 

imprime um aspecto de grandiosidade merecido.  

 

Figura 12: Laboratório didático de Química Analítica Instrumental - IQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 

 

Localizado, portanto, na Av. Prof. Lineu Prestes, no número 748, no bairro 

Butantã, dentro da Cidade Universitária de São Paulo, o Instituto de Química, 

conhecido como IQ, é constituído de treze blocos. Segundo relata Neves (2001), a 

arquitetura do Instituto foi projetada para se enquadrar dentro de uma filosofia 

universitária moderna, buscando a integração e evitando a duplicação de áreas. 
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Figura 13: Conjunto das Químicas USP 

 

 

Fonte: http://www2.iq.usp.br/ 

 

Constituído por blocos separados, como se pode visualizar na figura 13, com 

dois andares em cada um desses blocos, identificou-se na configuração inicial de 

construção do IQ-USP, uma situação que poderia facilitar o isolamento dos blocos e, 

por conseguinte, a não integração. Foi projetado, então, pelo Prof. Paschoal Senise 

– que na construção do prédio, em 1961, assessorava o, já citado, diretor do 

departamento de Química Simão Mathias, na condição de um conselheiro especial 

do diretor – um corredor de circulação levando ao nível superior, uma passarela, 

com a finalidade de evitar o problema da dificuldade física de integração. Neves 

(2001) explicita como a preocupação com a integração refletiu até mesmo na 

configuração física da construção do IQ: 

 

 

Quem hoje percorre o Instituto, na passarela, mal 
percebe a estrutura em blocos: o Instituto é monolítico. 
(Neves, 2001, p. 53) 

 

 

O mural cerâmico, figura 14, criado por Armando Furtado, Lisete Furtado e 

Neusa D’ Arcanchy, em 1992, está localizado no bloco 06, do IQ, próximo à diretoria 

do mesmo, em um local de grande visibilidade, transmitindo de forma artística a 

história e a aspiração do Departamento de Química Fundamental da USP. Segundo 

informações do Instituto em seu site, o mural traz de maneira ilustrativa, numa visão 

perspectiva, os rumos do desenvolvimento do curso, sob o olhar atento do Professor 

Heinrich Rheinboldt. 
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Figura 14: Mural Cerâmico da Química Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www2.iq.usp.br/fundamental/ 

 

 

A foto utilizada pelo Prof. Senise, (figura 15), como capa de seu livro, sobre a 

origem do Instituto de Química, nos leva a perceber que a história do IQ-USP se 

entrelaça com a história da FFCL e, contar a história da FFCL e reviver o nascimento 

desta grande universidade. 

 

Figura 15: O IQ, em 1938, na Alameda Glette, e hoje, na Cidade Universitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 

 

 

Nos documentos oficiais da própria instituição, o IQ-USP, possui atualmente, 

sua administração geral exercida pelos seguintes órgãos: 
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1. Congregação: composta pelos professores titulares do IQ; 

2. Conselho Técnico-Administrativo: composto pelo diretor do IQ, 

vice-diretor, chefes de departamentos, um membro do corpo 

discente e um membro dos servidores do IQ não docentes; 

3. Diretoria: composta pelo diretor e vice-diretor; 

4. Comissão de graduação (CG): composta por seis membros do 

corpo docentes e um representante do corpo discente; 

5. Comissão de Pós-Graduação (CPG): composta por seis membros 

do corpo docente, credenciados como orientadores na pós-

graduação, e um membro representante do corpo discente; 

6. Comissão de Pesquisa (CPq): composta por cinco membros do 

corpo docente e um representante do corpo discente; 

7. Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx): composta 

por seis membros do corpo docente e um membro do corpo 

discente; 

 

A estrutura organizacional do Ensino no IQ da USP é divida em dois níveis: 

Graduação e Pós-Graduação. No regimento do Instituto de Química da USP, o IQ se 

compromete a ministrar as disciplinas de graduação das áreas de Química e 

Bioquímica, necessárias aos vários currículos oferecidos pelas Unidades da USP, 

em São Paulo.  

Os cursos oferecidos pelo IQ são: 

 

• Bacharelado em Química e Licenciatura (período integral, 60 vagas, 8 

semestres de duração); 

• Bacharelado em Química Ambiental (período noturno, 30 vagas, 9 

semestres de duração); 

• Licenciatura em Química (período noturno, 30 vagas, 9 semestres de 

duração). 

 

Quanto à carreira docente, o regimento do IQ, considerando o Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo, estipulou a seguintes normas para os concursos na 

carreira docente: 

 



 57 
 

• Professor Doutor: concurso com três provas (julgamento do memorial, 

prova didática e prova escrita); 

• Professor Doutor Livre-docente: concurso envolvendo prova escrita, 

defesa de tese, prova pública de argüição e julgamento do memorial, 

prova pública oral de erudição. 

• Professor Titular: concurso com julgamento de títulos, prova pública 

oral de erudição e prova pública de argüição.  

 

Segundo os documentos oficiais do IQ-USP, para o ingresso atualmente na 

carreira docente no IQ da USP, se faz necessária a participação em concurso 

público, o qual é realizado por uma banca composta por professores da própria 

Instituição e professores convidados de outras Instituições. O que parece mais 

relevante, na escolha de um candidato à docente, é a sua produção científica. O 

perfil do pesquisador ativo e o domínio na sua área de atuação são características 

valorizadas e buscadas nos futuros docentes. A concepção didática dos candidatos 

a docentes não é propriamente destacada como objeto de atenção nestes concursos 

de seleção e, após a contratação, o docente também não recebe oficialmente 

orientações de caráter didático da Instituição. 

Percebe-se no caminhar histórico do curso e da instituição, desde sua 

implantação, aos dias atuais um desenvolvimento da racionalidade intelectual, 

assumida pela Universidade. A concepção do ensino aparece muito centrada na 

pesquisa, mesmo nos primórdios do curso, com uma situação ainda “debilitada” para 

o desenvolvimento de uma pesquisa mais profunda, a preocupação e motivação do 

grupo docente, demonstravam situar-se na pesquisa.  

Tanto as concepções educacionais, como o desenvolvimento da carreira 

docente dentro da Universidade de São Paulo e, consequentemente, no IQ, 

caminham no reflexo das ideologias presentes em todas as fases de vida da 

Universidade de São Paulo, portanto, se faz necessário explicitarmos o 

desenvolvimento da carreira docente a luz destas ideologias apontadas no histórico. 

Isto é o que faremos a seguir no próximo capítulo, tendo como contribuição os 

estudos já realizados por Antunha (1974), Cunha (2001), Senise (2006), entre outros 

autores, que apresentam em suas reflexões, inferências sobre o problema delimitado 

por essa pesquisa.  
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CAPÍTULO III 

  FORMAÇÃO DOCENTE NO INSTITUTO DE QUÍMICA DA USP 

 

 

 

 

Como já discutido no capítulo anterior, a derrota de São Paulo na Revolução de 

1932 levou a reflexões sobre a necessidade de formar-se uma “nova elite”, uma elite 

política que fosse capaz de contribuir com o governo do país, uma nova elite capaz 

de contribuir para a melhoria do país. Nessa Revolução, o Estado de São Paulo 

consegue unir-se politicamente para defender-se do Governo Federal, mas não 

consegue fazer com que as elites gaúchas e mineiras compactuem com esta 

posição. Isolados os paulistas são derrotados na Revolução Constitucionalista de 

1932, mas apesar das derrotas no campo de batalha, São Paulo consegue muitos 

avanços com a Revolução de 1932. 

Um desses avanços se deu através de um grupo de intelectuais – o chamado 

“grupo do Estado”, que desencadeou a “Campanha para a Universidade”, que levou 

à fundação, por um grupo de empresários, da “Escola Livre de Sociologia e Política” 

(ELSP), em 1933; da Universidade de São Paulo (USP) pelo, então, interventor 

Armando Salles de Oliveira, em 1934 – constituída não apenas como uma 

aglutinação de faculdades preexistentes, mas com a constituição de uma Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras, com vistas a renovar o ensino no país, além do Liceu 

Franco-Brasileiro, como salientado no capítulo anterior.  

Importante retomar o sentido da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras: 

 

 
Na segunda metade de 1927 o Jornal1 publica uma série de 
conferências de Paul Fauconett, [...] da Sorbonne, e um artigo de 
Dumas, onde se defende a constituição em São Paulo de uma 
Faculdade de Filosofia e Letras e de uma Faculdade de 
Ciências. Dumas seria, posteriormente, o contato na França de 
Júlio de Mesquita Filho ‘para a arregimentação da missão 
francesa que vem ao Brasil para constituir o corpo docente da 
Universidade de São Paulo, em 1934’ (Cardoso, 1982, p. 62). A 
autora destaca, ainda, o Inquérito de 1926, coordenado por 

                                                 
1 Trata-se do Jornal O Estado de S. Paulo (nota minha). 
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Fernando de Azevedo e publicado ao longo de vários meses, e 
considerado o grande marco do movimento que acabou 
resultando na criação da Universidade2.  
 

 

A concepção paulista de universidade é associada ao projeto de criação da 

Universidade de São Paulo, como salientado no capítulo anterior, como uma escola 

de cultura geral, o Liceu Franco-Brasileiro, que se objetiva elevar o nível intelectual 

dos jovens, que se comprometesse em suprir as lacunas do secundário. Na 

verdade, todo o projeto político de criação da Universidade de São Paulo traduzia a 

expectativa de se formar elites intelectuais preparadas para exercer lideranças 

políticas democráticas no país. 

A Universidade de São Paulo, desde seu início, foi balizada pelas normas de 

duas instâncias de poder – do Governo Federal, através das legislações e 

reconhecimento das instituições e títulos acadêmicos, e pela tutoria do Governo 

Estadual, que, por fundá-la, obtinha mecanismos de interferência nas ações da 

universidade através de controle econômico e provimento de cargos –, buscava-se 

traçar seu percurso funcional com a maior liberdade possível. Antunha (1974) 

configura bem essa idéia na citação a seguir: 

 
 

Da Universidade de São Paulo, é preciso reconhecer 
que, apesar de tolhida pela legislação centralizadora do 
Ministério da Educação, a progressiva autonomia que 
conquistou junto ao Governo Estadual e os recursos 
postos à sua disposição pela administração paulista lhe 
permitiram: (a) crescer como nenhuma outra, em 
números de cursos, institutos, estudantes, professores, 
construções, equipamentos, etc.; (b) dispor do corpo 
docente mais diversificado, mais titulado e mais 
produtivo do país. (1974, p.128) 

 

 

Foi exatamente a administração Estadual de Armando de Salles Oliveira, 

nomeado interventor no Estado de São Paulo por Vargas, participante também do 

                                                 
2 No livro de Cardoso há detalhes da “Campanha pela Universidade” e, também: a0 do Inquérito da 
Associação Brasileira de Educação (ABE), realizado em 1928; b) das Conferências Nacionais de 
Educação da ABE de 1927, 1928 e 1929; c) do Inquérito do Rotary Clube de São Paulo sobre o 
Ensino Superior; e, em especial, da educação superior, destacando-se a análise de decretos do 
Governo Provisório de Vargas, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o Plano Nacional de 
Educação e o Anteprojeto de Capítulo da Constituição (1934); e, o Plano da Universidade de São 
Paulo (Cardoso, 1982). (Nota dos autores). 
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grupo do jornal “O Estado de São Paulo”, que incumbe Teodoro Ramos de iniciar as 

negociações com os governos europeus no recrutamento dos primeiros professores 

da nova universidade. Não foram, necessariamente, contratados da Europa “velhos” 

mestres com uma carreira acadêmica já coroada. Procurou-se trazer, como salienta 

Antunha (1974), docentes relativamente jovens de carreira, que poderiam se 

favorecer academicamente com a implantação de novas linhas de pesquisa no país. 

A vinda desses professores estrangeiros e a iniciação da pesquisa em campos 

de conhecimento ainda não explorados pelo nosso país, relata Antunha (1974), 

permitiram que, na sua origem, a Universidade de São Paulo adquirisse um caráter 

distinto das demais instituições de ensino superiores existentes e, desde logo, 

definisse sua vocação para a investigação do saber, concretizada pela dedicação 

plena à atividade de pesquisa.  

Inclusive, o autor destaca o consentimento de uma flexibilização do regime de 

cátedra, neste início de vida da USP. A universidade pode, então, receber esses 

professores estrangeiros através de contratos, sendo que estes, como expressa 

Antunha (1974), “sem demasiadas preocupações em manter cargos”, inseriram em 

suas atividades muito dinamismo e zelo pela produtividade intelectual.  

No Instituto de Química, a primeira aula foi ministrada em francês pelo 

Professor Rheinboldt, alemão, com 42 anos, o qual, antes de vir para o Brasil, era 

chefe de Departamento de Química Inorgânica e Analítica na Universidade de Bonn, 

em 1922. Cientista reconhecido internacionalmente e, como afirma Senise (2006, 

p.129), “grande didata e exímio cultor da história da ciência, em particular da 

química, Rheinbold demonstrava, nas atividades que exercia no curso de química, 

sua preocupação com a formação racional dos alunos e a importância da pesquisa 

básica”.  Acompanhar a aula, como relata Senise (2006), não era difícil, porque as 

aulas eram formuladas com muitas experiências que demonstravam o conceito: 

 

 

A preparação da mesa com a aparelhagem distribuída de 
maneira racional e até com a preocupação estética já chamava 
a atenção e o interesse redobrava quando, com certa 
teatralidade, o mestre executava a função e ganhava o 
completo domínio da cena. (2006, p. 25) 
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Rheinboldt, retratado na figura 16, foi autor do livro “Chemische 

Unterrichtsversuche” (Experiência para o Ensino da Química), onde descrevia 

experiências ilustradas de diversos fenômenos. Senise (2006, p.25) descreve que 

Rheinboldt “chegara precedido da fama não só de cientista laureado, mas também 

de grande didata.”  

 

Figura 16: Professor Heinrich Rheinboldt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 

 

 

Senise (2006) afirma em seu livro que, para a primeira turma, um guia foi 

confeccionado pelo Professor Rheinboldt, assegurando a preocupação com o 

desenvolvimento de experiências práticas para a aprendizagem dos alunos. O guia, 

intitulado “Guia para Introdução Prática às Reações de Substâncias Inorgânicas e 

para a Execução de Análises Qualitativas Inorgânicas”, chegava a funcionar como 

“um manual de recomendações para o trabalho certo e seguro”, com também, 

“partes de bases teóricas e alertas sobre a importância de um estudo racional” 

(2006, p. 26). 

Nesse sentido, Senise (2006) considera que os alunos pareciam ser 

conduzidos, já de início, à prática, para que assumissem os desafios dessa, através 

de pequenas pesquisas pessoais. “Dizia-se, também, no guia, que o químico se 

diferencia do ‘laborante’ por não se limitar a executar as operações... mas... 

principalmente, por saber explicar convenientemente o fenômeno”, Senise (2006, p. 

26). Importante ressaltar, das informações do autor, que os resultados destas 

experiências semanais eram discutidos com o professor e problematizados com ele.  
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O autor expressa que: 

 

 

Lidar com o desconhecido (a pesquisa) logo no início, 
levava o estudante a concentrar-se na observação e a 
desenvolver um raciocínio adequado para a 
compreensão do que via acontecer. Esse exercício 
mental era redobrado em intensidade nos assim 
chamados colóquios, geralmente semanais, em que se 
discutia os resultados da prática e o professor 
procurava encaminhar a discussão para que se 
percebessem as correlações entre os fatos observados. 
(2006, p. 27) 

 

 

Esta descrição de algumas das primeiras aulas de química, com a presença do 

ilustre professor, mostra já alguns dos sentidos da docência em química, que se 

impunha neste recém Curso de Química criado. Ou seja, a docência em química, 

realizada por aquele que é considerado um dos criadores do curso de química na 

USP, evidencia o que Pimenta (2002, p.150) considera com “a influência do modelo 

alemão”, que busca, na pesquisa desinteressada, um autodesenvolvimento e 

autoconsciência na atividade científica crítica. 

 

Figura 17: Mesa para “preleção experimental” do Prof. Rheinboldt (Faculdade de 

Medicina, 1935) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Livro “Origem do Instituto de Química da USP” 
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Salienta Senise (2006, p. 25-26) que “a ênfase era posta nos trabalhos práticos 

de laboratório”, pode-se observar na figura 17, o zelo em dispor os equipamentos 

aos alunos. Na condução deste processo de aprendizagem, outra preocupação e 

investimento do Professor Rheinboldt, segundo o autor, foi o de formar uma boa 

biblioteca, entendendo ele ser um aspecto fundamental para as atividades de 

pesquisa. Senise (2006) demonstra a especial atenção dos professores com a busca 

do conhecimento, através de fatos como, explica o autor:  

 

 

Desde o começo, o Professor Rheinboldt se mostrou 
preocupado em formar uma boa biblioteca, 
principalmente com vistas às atividades de pesquisa 
que esperava poder iniciar em pouco tempo e que 
considerava essenciais para a formação de uma 
verdadeira escola universitária. Procurava prover a 
biblioteca principalmente com as obras de registro e 
referência que não existiam em São Paulo e se 
empenhava em colaborar para diminuir as dificuldades 
resultantes da carência de recursos. Ao se transferir da 
Alemanha trouxera ele apreciável bagagem que incluía 
principalmente livros e publicações diversas que 
colocava à disposição dos usuários da biblioteca... E, 
ainda, por algum tempo, tanto ele como o Prof. 
Hauptmann, ofereciam acesso a revistas 
especializadas que assinavam particularmente, uma 
dezena ao todo. (Senise, 2006, p.29) 

 

 

E o curso ainda estava formulado para término em três anos, mas o Professor 

Rheinboldt já apontava a impossibilidade de formar um “químico científico” neste 

prazo. Senise (2006, p.28) afirma que, além da dificuldade do tempo, havia também 

uma carência de recursos materiais e humanos, surgindo, também como solução 

para estes problemas, concentrar o ensino em torno do trabalho experimental. 

O Professor Heinrich Hauptmann inicia as suas atividades como Assistente do 

Professor Rheinboldt, ministrando o ensino de química para alunos de Ciências 

Naturais e: 
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Com 30 anos de idade incompletos, mas ostentando 
apreciável cabedal científico, Hauptmann chegou a São 
Paulo em fevereiro de 1935 e já em março, na 
qualidade de Assistente do Prof. Rheinboldt, iniciava as 
suas atividades na FFCL. (Senise, 2006, p. 131) 

 

 

O laboratório do IQU-SP era aberto, os alunos poderiam utilizá-lo a qualquer 

momento, o trabalho era individual e a avaliação era feira por tarefa. Foi instituído, 

também, o “Colóquio Químico”, como já citado, de tradição alemã, que servia como 

maneira de acompanhar os trabalhos experimentais de química e eram reuniões 

periódicas onde se elaboravam considerações e promoviam-se discussões sobre 

fatos e princípios retirados do trabalho experimental. Ofereciam-se, também, 

segundo Senise (2006), palestras diversificadas, ministradas por professores do 

próprio curso ou conceituados cientistas. Mais tarde, em 1942, o Professor 

Rheinboldt denominou essa atividade de Seminários. A concepção de função da 

universidade que os primeiros professores - Rheinboldt e seu colaborador 

Hauptmann – imprimiam no desenvolver do Curso de Química está expressa na 

afirmação: “O melhor serviço que podemos prestar ao desenvolvimento industrial do 

país é a formação de bons cientistas”, (Rheinboldt apud Senise, 2006, p. 130).  

As idéias divulgadas pelo professor Rheinboldt, em conferência proferida por 

ele, em 1954, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e, 

também, na própria metodologia que utilizava no exercício de sua função, trazem as 

preocupações que ele compartilhava com seus alunos e outros professores e que 

contribuíam para a concretização da “idéia de universidade” dos fundadores da USP. 

O Curso de Química, que inicialmente assumiu como objetivo a formação de 

professores secundários, passou a ser reavaliado, ampliou-se o conteúdo das 

disciplinas e principalmente o ensino prático, pois, como afirma Senise (2006), 

poucos alunos desejavam ir para o Magistério.  

No atendimento das funções principais de altos estudos e da implantação da 

tradição de pesquisa, a nova universidade que nascia, a USP, conseguia realizar a 

contração de professores estrangeiros fora do sistema de cátedra. Relembramos, 

aqui, como afirma Antunha (1974), que o rígido sistema de cátedra foi 

desconsiderado neste processo, mas com o romper da II Guerra Mundial, o clima 

amistoso entre o governo paulista e os governos europeus modificou-se. Somadas 

as pressões internas de oposições e ressentimentos dos professores brasileiros 



 65

quanto a essas contratações estrangeiras, a moratória do sistema de cátedra 

termina e vários concursos são realizados para reorganizar o quadro docente. 

Senise (2006), destaca as implicações destes fatos narrando: 

  

 

O Prof. Rheinboldt, 14 anos mais velho, dono de 
excepcional bagagem científica e docente, não 
conseguiu vencer o constrangimento de se submeter à 
avaliação de sua capacidade mediante provas, com 
ponto sorteado, escrita, didática e defesa de tese. 
Continuou, assim, a ter o seu contrato renovado 
periodicamente, renunciando às vantagens decorrentes 
da efetivação na cátedra. (2006, p.48). 

 

 

De outra parte, em 1946, já com 41 anos, o Prof. Hauptmann, até então sob 

regime de contrato, é aprovado no concurso de professor catedrático, assumindo a 

responsabilidade da Cadeira de Química Orgânica e Biologia. Possuidor de um 

currículo invejável para qualquer universidade européia ou norte-americana, na 

então, FFCL, o Prof. Hauptmann teve que se submeter ao processo formal para 

ascensão na carreira docente (Senise 2006, p 48). 

A cátedra era, até 1969, a titulação mais alta da carreira docente e uma forma 

de administração do ensino superior, como explica Antunha (1974), uma vez que os 

catedráticos tinham a participação nas decisões mais importantes dos órgãos 

deliberativos e executivos da universidade. 

Como já citado, documentos sobre esse período apontam que, no andamento 

inicial das atividades da Universidade, paralelamente ao sistema de cátedras, houve 

a crescente participação de outras categorias de docentes que se apresentavam 

indispensáveis à USP, mas que não estavam integrados completamente a ela – não 

havia um verdadeiro plano de carreira. 

O regulamento da FFCL instituía, para cada cadeira, três assistentes que eram 

indicados pelo catedrático da mesma. “O sistema de contração se orientava mais 

pela burocracia do que pelo mérito do candidato”, como afirma Senise (2006, p.46), 

mesmo concluindo o doutoramento e possuindo, assim, o título de doutor, o Auxiliar 

de ensino não mudava na estrutura funcional de cargo apenas com o título de 

Doutor, se não houvesse a vaga disponível.  
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Explica Senise (2006) que os contratos eram feitos para um regime de tempo 

parcial e para completar financeiramente a outra parte da jornada de trabalho, os 

professores solicitavam bolsas de órgãos financiadores, como o CNPq. 

Ainda em meados do ano de 1960, aponta Antunha (1974), com o crescimento 

no número de matrículas, com o surgimento de novas categorias docentes - à 

margem do sistema de cátedras - e, com a ampliação de seus cursos, a USP 

estabeleceu, como argumenta Antunha (1974), uma relativa ordenação lógica e 

integrativa do seu quadro docente. Na explicação desse contexto, de mudança na 

carreira docente, o autor, explica que: 

 

 

Com efeito, a hierarquia docente recentemente 
instituída e os critérios adotados para a sua 
estruturação e para a ascensão individual na carreira, 
basearam-se fundamentalmente na obtenção de títulos 
acadêmicos , posteriores à graduação, cada qual de 
nível mais elevado que o anterior: o Mestrado, o 
Doutorado e finalmente a Livre-Docência3 . (Antunha 
1974, p. 135) 

 

 

Em 1962, com o novo Estatuto aprovado da USP, algumas modificações 

aconteceram nesta instância de contratações: suprimiu-se a obrigatoriedade da 

prova prática e retirou-se a prova escrita para os concursos de cátedra. 

Já em 1968, com a assimilação dos acordos MEC/USAID, a Lei 5.540/68, como 

demonstra Pimenta (2002, p. 152), se estabelecem normas que conduzem o ensino 

superior à separação entre a pesquisa e o ensino, deixando a função de formação 

aos cursos de graduação e à pós-graduação caberia enfatizar a pesquisa. 

                                                 

3 Livre-docência , regulamentada pelas Leis nº. 5.802/72 e nº. 6.096/74 e pelo Decreto 76.119/75 e 
pelo Parecer 826/98 do extinto Conselho Federal de Educação, é um título concedido no Brasil por 
uma instituição de ensino superior, mediante concurso público aberto, apenas para portadores do 
título de doutor, e que atesta uma qualidade superior na docência e na pesquisa. O candidato inscrito 
realiza uma prova escrita e a uma prova didática, apresentando também uma tese monográfica ou 
cumulativa sobre um tema acadêmico, defendendo-a perante uma banca examinadora. Dependendo 
da área, uma prova prática pode também ser exigida. Nas universidades estaduais paulistas USP, 
UNICAMP e a UNESP, a livre-docência é requisito para a candidatura a professor titular e o livre-
docente recebe o título de professor associado. Nas universidades federais, a livre-docência 
praticamente desapareceu, dado que o doutor já é professor-adjunto e pode, havendo vaga, prestar 
concurso para professor titular. (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Livre-doc) 
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Esse contexto acelera e reforça as pressões internas da USP, representadas 

por um já significativo número de docentes, como afirma Antunha (1974), que não 

possuíam diferenças qualitativas em relação aos catedráticos e também pressões 

externas, que vinham das necessidades de se oferecer serviços à comunidade. A 

necessidade de transformações internas na Universidade estava eminente:  

 

 

Como a cadeira (cátedra) era, tradicionalmente, uma 
instituição docente e não de pesquisa ou de realização 
de serviços, estes dois últimos aspectos tenderam 
inicialmente a se desenvolver como uma extensão ou 
um prolongamento das cátedras, embora funcionando 
com relativa autonomia. (Antunha, 1974, p. 142) 
 
 
 

O sistema de departamentos implanta-se, definitivamente, em 1969, na 

Universidade de São Paulo. A idéia de departamentos, transmitida pela influência 

norte-americana desde 1962, se opõe ao sistema de cátedras, tornando impossível, 

à USP, trabalhar neste rígido sistema. 

A reforma do sistema docência da USP, de 1969, descrito por Antunha (1974), 

trata de separar os títulos acadêmicos dos cargos e funções da atividade docente e, 

também, diferencia os processos de obtenção de títulos (Mestrado, Doutorado e 

Livre-Docência) dos concursos para a complementação de cargos na Instituição. 

Fica, portanto, a seguinte configuração: 

 

Tabela 01: Distribuição de docentes por titulação e função. 

Titulação Cargo/Função 

Mestrado 

(Pesquisa científica ainda muito vinculada ao Docente 

Orientador) 

Assistente 

Doutorado 

(Conquista de uma maturidade intelectual científica) 
Professor Assistente 

Livre-Docência 

(Substitui a cátedra, titulação mais elevada) 
Professor Livre-Docente 

Professor Adjunto 
Não corresponde titulação 

Professor Titular 

 

Fonte: Tabela adaptada da referência Antunha (1974). 
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Nesta nova estrutura, como indica a tabela 01, ao ingressante com titulação de 

mestrado, cabia-lhe a função de Assistente nas atividades acadêmicas, o titulado 

Doutor poderia assumir o cargo de Professor Assistente e, ao conquistar a titulação 

de Livre-Docente, o professor era, então, designado ao cargo de Professor Livre-

Docente. Os demais cargos/funções Professor Adjunto e Professor Titular, 

dependeriam mais de vagas disponíveis nestas instâncias da carreira, do que a 

ascensão em mérito dos professores. 

Com base nas informações da tabela 01, evidencia-se que a última instância da 

vida acadêmica profissional do professor da USP é o cargo de Professor Titular, 

cargos esses que, nesta primeira reforma estabelecida, foram ocupados pelos 

antigos professores catedráticos, como demonstra Antunha (1974), os quais se 

submeteram ao concurso de cátedra respectivo.  O cenário modificou-se mas, os 

fatos indicavam que: 

 

 

O regime mudou, os personagens permaneceram e a 
estrutura de poder universitário que sucedeu à anterior 
continua solidamente nas mãos dos atuais professores 
titulares. (Antunha, 1974, p.140) 
 

 

A reforma dos anos 1960 contemplava um já inicial processo de massificação 

do ensino superior, uma vez que o número de alunos aumentava vertiginosamente. 

O número de vagas na graduação também recebe um incentivo, mas este processo 

de expansão, na observação de Antunha (1974), parece ser realizado sem muito 

planejamento. 

 

Tabela 02: USP - período de 1960 a 1969 - Cursos de graduação 

 

Ano  Nº. de Vagas  Ano  Nº. de Vagas  
1960 2.334 1965 3.319 
1961 2.314 1966 3.413 
1962 2.383 1967 3.983 
1963 2.673 1968 4.923 
1964 3.064 1969 5.704 

 

Fonte: Tabela adaptada da referência Antunha (1974, p. 158) 
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Este cenário, evidenciando um aumento no número de matrículas, como 

demonstrado na tabela 02, não era acompanhado pelo aumento do número de 

diplomas expedidos. Aponta Antunha (1974) que a percepção do Estado poderia 

indicar uma possível improdutividade em relação ao investimento realizado pelo 

Governo Estadual. Fez-se necessário, então, agilizar o sistema, dando maior 

flexibilidade aos currículos, com um regime de cursos parcelados em substituição 

aos cursos seriados.  

O período que se inicia em 1970, traz uma constante preocupação com a 

atualização, modernização e reforma da Universidade. Na extinção da cátedra, 

transferem-se os poderes aos departamentos, que passam a ser uma parte menor 

dentro da estrutura universitária. Os departamentos, como unidades menores, 

ficavam com a responsabilidade pelo desenvolvimento do ensino e da pesquisa, 

integrados à estrutura maior, que era o Instituto. 

A nova legislação, Lei 5.540, do Governo Federal, cria três níveis de curso 

superior: os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, os cursos de 

aperfeiçoamento e especialização. 

O ingresso do aluno na Universidade continua a ser feito de maneira seletiva. 

Não só o aspecto intelectual delimitava os ingressantes, mas também o aspecto 

econômico, como cita Antunha (1974, p. 171), uma vez que ou o candidato era 

excepcionalmente capaz ou dependeria de uma preparação maior, dada por 

instituições como os cursinhos, que no geral são dispendiosos. 

Na carreira docente, o acesso inicial e final – Professor Assistente e Professor 

Titular, respectivamente – seria realizado por meio de concursos, enquanto que as 

ascensões médias seriam realizadas por mérito comprovado através de títulos e 

trabalhos desenvolvidos. 

O abandono total da cátedra, no relato de Antunha (1974), deixa algumas 

lacunas para que a Universidade de São Paulo, assim como as demais do país, 

administre suas atividades cotidianas de ensino e pesquisa. Na cátedra, observa-se, 

segundo o autor, que o ingresso ao cargo de docente era feito através da confiança. 

Os ingressantes ao cargo eram conduzidos praticamente pelos catedráticos, que 

conviviam de perto com esses futuros professores, na posição de seus assistentes, 

conhecendo bem o seu trabalho. 

No novo regime departamental, no sistema de concurso de mérito, o professor 

ingressante poderia ser aprovado e juntar-se profissionalmente ao departamento, 
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sem que fosse assegurada a existência de harmonia entre os objetivos e planos de 

trabalho desse professor ingressante, com os do departamento contratante. A única 

possibilidade de amenizar este problema seria propor, nas contrações, um período 

de observação ou estágio probatório. 

Nos anos de 1980, no Instituto de Química da USP, evidencia-se a presença de 

um regime alternativo para a contração de novos docentes, utilizando este estágio 

probatório. Alguns docentes do atual IQ-USP, contactados, informalmente, durante a 

pesquisa, disseram terem sido contratados, nesta época, por um regime que nem 

era CLT e nem se enquadrava no estatutário, ficavam em uma posição 

intermediária, que não apresentava respaldo na Constituição. Para estes docentes, 

contratos por indicação de professores catedráticos, por votação dos conselhos 

departamentais ou por processo seletivo que não fosse o de concursos públicos, 

eram basicamente garantidos, segundo afirmações da Associação dos Docentes da 

Universidade de São Paulo (ADUSP), os mesmos direitos dos professores 

concursados. Mas, segundo texto de Daniel Hora4, publicado na Revista Adusp, em 

agosto de 2006, a exceção dos direitos aparece na estabilidade do emprego, 

negada a estes docentes “precários”, como era denominada esta condição de 

contratação.  

Essa instabilidade da atividade dos docentes neste regime “alternativo” de 

trabalho, não reconhecida em lei pela universidade, se torna mais ameaçadora no 

final da década de 1980, como se verifica na citação abaixo: 

 

 
O risco de demissão para os precários cresceu no 
mesmo ano de 1988, na gestão do reitor José 
Goldemberg, quando foi publicada na Folha de S. 
Paulo a denominada ‘lista dos improdutivos’ da Usp. O 
documento, que iniciava uma espécie de ‘caça as 
bruxas’ inspirava em parâmetros produtivistas, citava o 
nome de docentes que haviam publicado poucos 
artigos científicos nos anos anteriores e impulsionou o 
uso dos critérios de avaliação fundamentados por 
índices quantitativos. (Revista Adusp, agosto de 2006). 

 

 

Portanto, até 1988, o nível inicial da carreira docente na USP correspondia ao 

cargo de professor assistente, mas, após a reforma do Estatuto, em 1988, a carreira 

                                                 
4 Jornalista da Revista Adusp 
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docente se constitui somente com as categorias de Professor Doutor, Professor 

Associado e Professor Titular. O cargo de Professor Adjunto também foi extinto em 

1988, assim como o Cargo de Professor Livre-Docente, e foi criado o cargo de 

Professor Associado, que substitui as duas funções extintas. 

Pela nova Resolução de nº. 3461, de 07 de outubro de 1988, (D.O.E.de 

08.10.88), ficaram configuradas as seguintes categorias docentes: 

 

Tabela 03: Alteração das categorias docentes 

 

Situação anterior Situação nova 

Professor Titular Professor Titular 

Professor Adjunto Professor Associado 

Professor Livre-Docente Professor Associado 

Professor Assistente-

Doutor 
Professor Doutor 

Professor Assistente Assistente 

Auxiliar de ensino Auxiliar de ensino 

                

               Fonte: Tabela formulada a partir de informações do livro de Antunha (1974) 

 

 

O Professor Goldemberg, que exerceu a reitoria de 1986 a 1989, reformulou os 

Estatutos da Universidade de São Paulo, buscando, segundo ele, (Revista Adusp, 

dezembro de 1996), elevar os padrões de desempenho e o nível geral do trabalho 

científico dos pesquisadores da USP. Aponta, ainda, o Professor Goldemberg, que a 

melhoria dos padrões de desempenho da universidade passa por avaliações 

externas, evitando, assim, o corporativismo no processo.  

Na observação do professor Goldemberg, podemos evidenciar quais são as 

possibilidades de avaliações externas do processo de produção científica da 

Universidade: 
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Nos países mais avançados os padrões são 
estabelecidos por publicações em revistas científicas 
de alto nível (que submetem os artigos recebidos a um 
exigente sistema de referees não identificados) ou 
pelas organizações de amparo à pesquisa 
(governamentais ou fundações privadas do tipo Fapesp 
ou VITA no Brasil) e que só aprovam recursos para 
pesquisas após aprofundado julgamento. (Revista 
Adusp, dezembro 1996). 
 

 

Nesta citação, Goldemberg provoca os que se colocaram resistentes a se 

submeterem aos processos de avaliação, depois da publicação de um relatório 

realizado pela reitoria sobre a produção acadêmica dos docentes da USP. Segundo 

Goldemberg, o relatório “demonstraria claramente que muitos docentes são mais 

ativos e criadores do que outros” (Revista Adusp, dez 1996, p. 26). 

Na década de 1990, convivia-se, portanto, com um número de docentes nesse 

estágio probatório maior que o daqueles docentes já integrados à USP. Para 

amenizar essa situação, iniciam-se os concursos para a efetivação deste quadro 

docente e a regularização legal dessa situação funcional do quadro docente da 

Universidade. 

Em 2004, o Conselho Universitário (CO), definido no Estatuto da Universidade 

de São Paulo, Artigo 16 - como o órgão máximo da USP, com funções normativas e 

de planejamento, cabendo-lhe estabelecer a política geral da Universidade para a 

consecução de seus objetivos - aprova a decisão de não mais usar o processo 

seletivo para o ingresso na carreira docente, na USP, como divulga o informativo da 

ADUSP de março de 2004. As novas contratações seriam realizadas por concursos 

públicos e se regularizaria a situação dos precários. (ADUSP, março de 2004). 

Mesmo com a aprovação do CO da USP sobre o ingresso da carreira docente 

ser por concurso público, temos, ainda, no site oficial da USP, na página do 

Departamento de Recursos Humanos, a possibilidade de ingressar como docente 

por processo seletivo e por concurso público. Acessada a página do Departamento 

de Recursos Humanos (RH) da USP, em 09 de junho de 2008, encontra-se, 

portanto, a possibilidade de processos seletivos, mas para contratações 

temporárias, ou seja, contratos por prazo determinado, podendo, a critério de cada 

Unidade de Ensino e Pesquisa, ser renovado. 
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Atualmente, em 2008, segundo as informações disponibilizadas pelos próprios 

professores, as contrações de novos docentes pelo IQU-SP ocorrem por concursos 

com período probatório, onde a produtividade do docente é acompanhada por 

relatórios entregues ao departamento contratante. Na visualização da tabela 4, os 

níveis da carreira docente, apresentado pelo departamento de Recursos Humanos 

da universidade em geral são: 

 

Tabela 04: Níveis da carreira docente 

 

Função Referência  

Auxiliar de Ensino MS-1 

Assistente MS-2 

Professor Doutor MS-3 

Professor Associado MS-5 

Professor Titular MS-6 
  

Fonte: Tabela realizada a partir de informações do Depto. de Recursos Humanos da USP 

(2008) 

 

 

Como indica a tabela 04, tem-se, oficialmente declarado, 6 níveis para a 

carreira docente na USP, sendo que, em alguns Institutos, algumas destas 

categorias já não existem mais no sistema.  

Este é o caso do Instituto de Química da USP, a categoria de MS-1 e MS-2, 

não configuram mais no quadro docente da Instituição, sendo composto 

basicamente por professores da categoria MS-3, MS-5 e MS-6. Evidencia-se, 

também, a presença de três regimes de turno de trabalho para os docentes da 

universidade em geral, são eles: 

 

- R.T.P. (Regime de Turno Parcial ), segundo o Artigo 199, do Regimento geral 

da Universidade, o docente nesta categoria deverá trabalhar doze horas semanais 

em atividades de ensino. 

 

- R.T.C. (Regime de Turno Completo ), segundo o Artigo 198, do Regimento 

geral da Universidade, o docente nesta categoria deverá trabalhar vinte e quatro 
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horas semanais em atividades de ensino, pesquisa e extensão de serviços à 

comunidade. 

 

- R.D.I.D.P. (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquis a), 

segundo o Artigo 196, do Regimento geral da Universidade, “... é o regime 

preferencial do trabalho docente na Universidade, tendo como objetivo estimular e 

favorecer a pesquisa, contribuir para a eficiência e o aprimoramento do ensino e 

difundir conhecimentos”. Nesta categoria, o docente tem um vínculo empregatício 

exclusivo com a USP. 

Podemos observar pela tabela 05, retirada do anuário estatístico da USP de 

2006, que, no IQ, não se contemplam todos os regimes de trabalho permitidos pela 

universidade e, como já mencionado, não se observa todas as categorias docentes. 

Os docentes deste Instituto estão inseridos no regime de R.D.I.D.P., atendendo à 

solicitação da universidade de, através da pesquisa, contribuir para a eficiência e o 

aprimoramento do ensino e difundir conhecimentos. 

 

Tabela 05: Distribuição do corpo docente por departamento, regime de trabalho por 

categoria, em 2006 

 

Unid. RDIDP RTC RTP   
Depto. MS-1 MS-2 MS-3 MS-5 MS-6 Total MS-1 MS-2 MS-3 MS-5 MS-6 Total MS-1 MS-2 MS-3 MS-5 MS-6 Total T. F.  

IQ                     

BQ* 0 0 11 9 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

QF**  0 0 29 24 20 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

Subtotal 0 0 40 33 40 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 

                    
* Bioquímica                   
** Química Fundamental                
Legenda:                   
 RDIDP: Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (40h)     
 RTC: Regime de turno completo (24h)     
 RTP: Regime de turno parcial (12h)     
 

Fonte: Tabela adaptada do Anuário Estatístico da USP-2006 

 

 

As informações obtidas na tabela 05 evidenciam o modelo de formação do 

docente no nível superior, principalmente nas universidades públicas, onde a 

pesquisa é a base principal deste modelo. Pela seleção feita, concentrando os 
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docentes em um nível mínimo de Doutor, organiza-se uma perspectiva de trabalho 

altamente especializado e com ênfase na capacidade para a pesquisa. Segundo 

Cunha: 

 

 

Há um imaginário nessa perspectiva que concebe a 
docência como atividade cientifica, em que basta o 
domínio do conhecimento especifico e o instrumental 
para a produção de novas informações para que se 
cumpram seus objetivos. (Cunha, 2001, p.79) 

 

 

A autora reforça a concepção de que a formação da docência na universidade 

está alicerçada na atividade de pesquisa. No IQ-USP, podemos evidenciar, através 

da própria configuração do perfil de formação de seu quadro docente, a sincronia 

com esta concepção relatada. 

Aprofundando a análise deste perfil docente do IQ, elaborou-se uma amostra 

de 41 docentes desse instituto, como já detalhado no capítulo metodológico desse 

trabalho e, através de informações obtidas do Currículo Lattes, foram organizadas 

tabelas que permitem uma caracterização dos docentes.  

 

Tabela 06: Dados acadêmicos dos docentes do IQ da USP 

 

 

TABELA DE INFORMAÇÕES - TRAJETÓRIA ACADÊMICO-CIENTÍ FICA DOS DOCENTES 

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL 

DADOS ACADÊMICOS 

Nº GRADUAÇÃO  INSTITUIÇÃO/CONSLUSÃO  TITULAÇÃO INSTITUIÇÃO/CONCLUSÃO  PÓS-DOU. INSTITUIÇÃO/CONCLUSÃO 

1 Bac. Quím. UNICAMP / 1986 Livre-doc. USP / 1998 NÃO - 

2 Bac. Quím. USP / 1970 Livre-doc. USP / 1993 SIM National R. Council – Canada / 1983 

3 Bac. Quím. UFSCAR / 1993 Livre-doc. USP - 2007 SIM UFSCAR / 2002 

4 Bac. Quím. UNESP / 1973 Livre-doc. USP / 1985 SIM Univ. de Dortmund – Alemanha / 1987 

5 Bac/Lic. Quím. Oswaldo Cruz / 1979 Livre-doc. USP / 1998 SIM Kent State Univ. / 2001 

6 Bac. Quím. UNICAMP / 1984 Livre-doc. USP / 1999 SIM Univ. of Washington – EUA / 1995 

7 Bac. Quím. USP / 1971 Livre-doc. USP / 1995 SIM State Univ. of N. Y. – EUA / 1997 

8 Bac. Quím. USP / 1994 Doutor USP / 2000 SIM Hebrew Univ. Of Jerusalem / 2002 

9 Bac. Quím. USP / 1982 Doutor USP / 1990 SIM Texas A&M Univ. / 1995 

10 Bac. Quím. UNICAMP / 1989 Doutor UNICAMP / 1997 SIM Univ. of Wisconsin-Madison / 1999 
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Legenda:      
Doutor.: Doutorado      
Livre-doc.: Livre-docência     
Pós-dou.: Pós-doutorado     
 

Fonte: Plataforma Lattes, CNPq/2008 

 

Observando a tabela de dados acadêmicos, nota-se que a grande maioria dos 

docentes possui formação em química “pura”, oriundos de Instituições de Ensino 

Superior públicas e titulação acadêmica avançada. Percebe-se um número 

expressivo de Livre-docentes e os que não se encontram ainda nessa titulação, são 

Doutores com o pós-doutorado já realizado, conquistadas, também, em sua maioria, 

na própria USP ou em Instituições Internacionais. Pode-se, então, questionar se 

Nº GRADUAÇÃO  INSTITUIÇÃO/CONCLUSÃO  TITULAÇÃO INSTITUIÇÃO/CONCLUSÃO  PÓS-DOU. INSTITUIÇÃO/CONCLUSÃO 

11 Bac/Lic. Quím. USP / 1983 Doutor. USP / 1992 SIM Univ. Degli Studi – Itália / 1998 

12 Bac. Quím. USP / 1970 Livre-doc. USP / 1979 SIM Califórnia Inst. Of Tec. – EUA / 1980 

13 Bac. Quím. U.F. Paraíba / 1981 Livre-doc. USP / 2000 SIM Argonne National Lab. – EUA / 1993 

14 Bac. Quím. UNESP /1983 Livre-doc. USP / 2001 SIM Lund University – Suiça / 1996 

15 Bac. Quím. USP / 1982 Livre-doc. USP / 2003 SIM Univ. of York – Inglaterra / 1994 

16 Bac. Quím. USP / 1987 Livre-doc. USP / 2004 SIM Tec. Univ. Karlsruhe – Amelanha / 1998 

17 Farm.  e Bioq. USP / 1974 Livre-doc. USP / 2003 SIM USP - 1996 

18 Bac. Quím. USP / 1972 Livre-doc. USP / 1990 SIM Max Planck – Alemanha / 1986 

19 Bac. Quím. Stetson Univ. / 1968 Livre-doc. USP / 1978 SIM Univ. of North Calif. / 1975 

20 Bac. Quím. USP / 1985 Doutor.  USP / 1996 SIM Univ. California Berkeley / 1999 

21 Bac. Quím. USP / 1996 Doutor. USP / 2003 NÃO - 

22 Lic. Quím. USP / 1972 Doutor. USP / 1976 NÃO - 

23 Bac/Lic. Quím. USP / 1989 Doutor. USP / 1998 SIM Harvard Univ. / 2002 

24 Bac. Quím. USP / 1992 Doutor. USP / 1997 SIM USP / 2002 

25 Lic. Quím. UF Santa Maria / 1996 Doutor. UFSM / 2002 SIM USP / 2003 

26 Bac. Quím. USP / 2001 Doutor. USP / 1998 SIM Massachusetts Inst. Of Tec. / 1999 

27 Eng. Quí. FAENQUIl / 1985 Doutor. USP / 1996 SIM NCAR – USA / 1998 

28 Bac. Quím. USP / 1992 Doutor. USP / 2001 SIM USP / 2006 

29 Bac. Quím. UNICAMP / 1995 Doutor. UNICAMP / 2002 SIM UNICAMP / 2003 

30 Esp. At. Tec.  USP / 1969 Livre-doc. USP / 2003 SIM Univ. de Marburg – Alemanha / 2005 

31 Bac. Quím. USP / 1981 Doutor. USP / 1985 SIM Univ. Autonoma de Madrid / 1998 

32 Lic. Quím. USP / 1977 Doutor. USP / 1994 NÃO - 

33 Bac. Quím. USP / 1962 Livre-doc. USP / 1978 SIM USP / 1973 

34 Bac. Quím. USP / 1979 Doutor. USP / 1988 SIM USP / 1989 

35 Bac. Quím. UF Santa Maria / 1972 Livre-doc. USP / 1984 SIM Univ. de Colonia – Alemanha / 1980 

36 Bac. Quím. USP / 1980 Doutor. USP / 1989 NÃO - 

37 Farm.  e Bioq. USP / 1974 Livre-doc. USP / 1998 SIM Univ. of Califórnia – EUA / 1993 

38 Bac/Lic. Quím. USP / 1986 Livre-doc. USP / 2000 SIM Inst. Of Molec. Science – Japão / 2004 

39 Bac. Quím. Ain Shams Univ. / 1968 Livre-doc. USP / 1978 SIM Univ. Bayreuth – Alemanha / 1986 

40 Quím. Ind. UF Santa Maria / 1978 Livre-doc. USP / 1996 SIM New Mexico State Univ. – EUA / 1992 

41 Bac. Quím. USP / 1961 Doutor. USP / 1972 NÃO - 
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seria essa a base para se estruturar a elite intelectual, tão idealizada desde o projeto 

de criação da universidade? 

 

 

Júlio de Mesquita Filho entendia ‘a Universidade de 
São Paulo como núcleo de seleção em que todos 
poderão entrar, mas em que só os mais aptos 
triunfarão...’, capazes de ‘encarar de cima os grandes 
problemas sociais e políticos”. (Julio de Mesquita Filho 
apud Hey&Catani, 2006, p.310). 
 

 

 

Apesar de o Instituto de Química da USP apresentar, nesta configuração, um 

afastamento do projeto político – ideológico de criação da USP, buscando uma 

formação mais técnica-científica, do que a formação ampla do cidadão, ele ainda 

participa de um sistema elitista e excludente em que se inserem as universidades 

públicas, em geral. 

Na tabela 07, a seguir, destaca-se os dados pessoais e profissionais da 

amostra do quadro docente do IQ: 

 

Tabela 07: Dados pessoais e profissionais dos docentes do IQ da USP 

 

 

TABELA DE INFORMAÇÕES - TRAJETÓRIA ACADÊMICO-CIENTÍ FICA DOS DOCENTES 

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
FUNDAMENTAL 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

Nº PROFESSOR TITULAÇÃO ÁREA INGRESSO 
(USP) FUNÇÃO ATUAL 

1 CLL Livre-docência Química Analítica 1989 Professor Associado  

2 EO Livre-docência Química Analítica 1972 Professor Titular 

3 FRPR Livre-docência Química Analítica 2002 Professor Associado 

4 IGRG Livre-docência Química Analítica 1978 Professor Titular 

5 JRM Livre-docência Química Analítica 1989 Professor Associado 

6 JCM Livre-docência Química Analítica 1990 Professor Associado 

7 AMCF Livre-docência Química Inorgânica 1978 Professor Titular 

8 BPE Doutor (Pós-dou) Química Inorgânica 2004 Professor Doutor 

9 DOS Doutor (Pós-dou) Química Inorgânica 1990 Professor Doutor 
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Fonte: Plataforma Lattes, CNPq/2008 

 

Pela tabela referente aos dados pessoais e profissionais, pode-se verificar que, 

mesmo com a maioria dos docentes possuindo a titulação máxima na carreira 

docente (Livre-Docência), o número de professores na função de Professor Titular é 

ainda restrito, ou seja, de um total de 41 docentes: 21 são Professores Doutores, 9 

Professores Associados, com a titulação de Livre-Docente e 11 Professores 

Titulares. A carreira docente na USP parece estar atrelada às estruturas de poder na 

10 FMV Doutor (Pós-dou) Química Inorgânica 2002 Professor Doutor 

11 GCA Doutor (Pós-dou) Química Inorgânica 1989 Professor Doutor 

12 HET Livre-docência Química Inorgânica 1973 Professor Titular 

13 HFB Livre-docência Química Inorgânica 1989 Professor Associado 

14 ACB Livre-docência Físico Química 1988 Professor Associado 

15 DLAF Livre-docência Físico Química 1990 Professor Doutor 

16 DFSP Livre-docência Físico Química 1998 Professor Associado 

17 EPGA Livre-docência Físico Química 1996 Professor Doutor 

18 FRO Livre-docência Físico Química 1983 Professor Titular 

19 FHQ Livre-docência Físico Química 1975 Professor Titular 

20 CF Doutor (Pós-dou) Ensino de Química 2003 Professor Doutor 

21 FAM Doutorado Ensino de Química 2004 Professor Doutor 

22 MERM Doutorado Ensino de Química 1975 Professor Doutor 

23 PAP Doutor (Pós-dou) Ensino de Química 1999 Professor Doutor 

24 CVS Doutor (Pós-dou) Química Ambiental 2004 Professor Doutor 

25 LHA Doutor (Pós-dou) Química Ambiental 2002 Professor Doutor 

26 PC Doutor (Pós-dou) Química Ambiental 2003 Professor Doutor 

27 PCV Doutor (Pós-dou) Química Ambiental 1992 Professor Doutor 

28 RCB Doutor (Pós-dou) Química Ambiental 2006 Professor Doutor 

29 RSF Doutor (Pós-dou) Química Ambiental 2003 Professor Doutor 

30 ATA Livre-docência Química Orgânica 1977 Professor Associado 

31 CDV Doutor (Pós-dou) Química Orgânica 1987 Professor Doutor 

32 DBR Doutorado Química Orgânica 1991 Professor Doutor 

33 HV Livre-docência Química Orgânica 1963 Professor Titular 

34 JPSF Doutor (Pós-dou) Química Orgânica 1989 Professor Doutor 

35 JVC Livre-docência Química Orgânica 1981 Professor Titular 

36 HVL Doutorado Físico Química 1989 Professor Doutor 

37 LRFC Livre-docência Química Analítica 1980 Professor Associado 

38 KA Livre-docência Química Inorgânica 1989 Professor Titular 

39 OAES Livre-docência Química Orgânica 1974 Professor Titular 

40 LA Livre-docência Química Analítica 1980 Professor Titular 

41 VKLO Doutorado Química Inorgânica 1962 Professor Doutor 
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universidade, como afirma Machado5 (1996, p. 27): atingir esta categoria titular, 

“significa, na maioria dos casos, acesso ao poder político desta instituição, mais do 

que efetiva liderança acadêmica nas diferentes áreas do conhecimento”.  

Para Machado (1996), a falta de um perfil acadêmico do professor titular insere 

possibilidades da disputa ao cargo ser conduzida de forma política, sendo que, como 

afirma o autor, cada unidade pode definir o momento e o perfil adequado para o 

próximo titular, como se pode concluir: 

 

 

Isto implica que na maioria dos concursos o candidato 
ao cargo de professor titular é o único inscrito, 
indicando que algo de errado existe neste sistema 
estranho de promoção acadêmica. (Machado, 1996, p. 
27) 

 

 

Parece, como mostra o autor na citação acima, que a estrutura de poder, criada 

pelo regime de cátedras, rejeitado pela nova universidade, na realidade, só é 

transferido para um seleto grupo de professores titulares, que como conselheiros, 

ocupam 79 dos 114 assentos no Conselho Universitário, segundo dados anuário 

estatístico da USP de 2005, como mostra tabela a seguir: 

 

Tabela 08: Docentes: Distribuição atual por categoria e regime de trabalho 

 

Categoria RDIDP*  RTC** RTP*** Total Participação  
Assentos que 

ocupam no 
CO 

Participação 
no CO 

Titulares (MS-6) 831 89 4 924 17,69% 79 69,29% 
Associados (MS-5) 1.058 198 46 1.302 24,93% 3 2,63% 
Doutores (MS-3) 2.241 422 139 2.802 53,66% 3 2,63% 
Assistentes (MS-2) 85 43 48 176 3,37% 1 0,87% 
Auxiliares (MS-1) 1 6 11 18 0,35% 1 0,87% 
        
* Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (40h)  
** Regime de turno completo (24h)  
*** Regime de turno parcial (12h)  
Legenda:  
     CO: Conselho Universitário  

 

Fonte: Tabela adaptada do Anuário estatístico da USP – 2006 (com dados de 2005) 

                                                 
5 Benedito Honório Machado - Professor Associado do Departamento de Fisiologia da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto. 
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Pelos dados apresentados no anuário da universidade, confirma-se uma 

maioria esmagadora de professores titulares na composição do Conselho 

Universitário (CO), como afirma Mielki 6 (2007, p. 15), em artigo da revista Adusp. 

Segundo a autora, “a supremacia numérica dos titulares contrasta com a situação da 

categoria dos doutores”, que “possui apenas 3 dos 114 assentos do principal 

colegiado da universidade”. 

A sugestão apresentada em abril de 2005, pela Adusp, ao Conselho 

Universitário, para iniciar as mudanças na atual estrutura da carreira docente na 

USP, traz a proposta da criação da função que eles intitulam de Professor Pleno. 

Segundo a posição da Adusp, relatada no informativo Adusp nº. 183, as figuras do 

Professor Titular e do Professor Pleno deveriam coexistir na universidade. Na 

concepção da proposta da Adusp, o cargo de Professor Titular ainda estaria 

contemplando os docentes experientes, enquanto que, o Professor Pleno 

conquistaria essa posição através do mérito acadêmico, servindo como um 

mecanismo de ascensão na carreira. Até o momento, não se tem uma definição 

oficial por parte da universidade sobre essa e/ou outras sugestões que surgem da 

comunidade acadêmica. 

No Instituto de Química da USP, o processo de concursos para o cargo de 

Professor Titular, na última década, parece estar tomando certa distância desse 

controle político, uma vez que os próprios docentes do Instituto afirmam existir, ao 

contrário do que o Prof. Benedito Honório Machado (1996) afirmou, a presença de 

vários candidatos a concorrerem uma vaga de titular aberta. Mas, mesmo com a 

possibilidade de vários concorrentes participarem a vaga e mesmo com a aprovação 

no concurso, os candidatos só conseguem a mudança de cargo se houver a vaga 

disponível. 

Aos problemas levantados na estruturação da carreira acadêmica, somam-se, 

também, neste novo contexto sócio-econômico, as novas concepções de 

conhecimento e pesquisa da ciência moderna. Segundo Cunha (2001), a ciência não 

pode ser feita fora das relações de poder que regulam o institucional e o estrutural 

da universidade. 

                                                 
6 Ana Cláudia Mielki - Jornalista da revista Adusp. 
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Na perspectiva de Marilena Chauí, em seu artigo publicado na revista Adusp de 

dezembro de 2000, as universidades, hoje, enfrentam um poder imperceptível, que é 

o poder do mercado. 

Para aprofundar esta análise, foi utilizada a tabela 09, com os dados das 

atividades científicas desenvolvidas pelos docentes do Instituto de Química, da USP, 

conforme segue: 

 

Tabela 09: Atividades científicas dos docentes do IQ da USP 

 

TABELA DE INFORMAÇÕES - TRAJETÓRIA ACADÊMICO-CIENTÍ FICA DOS DOCENTES 

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -  ÁREA DE QUÍMICA 
FUNDAMENTAL 

ATIVIDADES CIENTÍFICAS 

Nº 

ORIENTAÇÃO 
DE 

GRADUAÇÃO (e 
iniciação 
científica) 

ORIENTAÇÃO 
DE MESTRADO 

ORIENTAÇÃO 
DE 

DOUTORADO 

PRODUÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

(NACIONAL)* 

PRODUÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

(INTERNACIONAL)* 

GRUPOS DE 
PESQUISA 

INTERNACIONAIS 

ATIV. CIENTÍFICAS 
(ÓRGÃOS DE PESQUISA) 

1 11 9 8 97 68 sim FAPESP / CNPq 
2 - 15 15 95 11 sim FAPESP / CNPq 
3 5 5 2 85 49 sim FAPESP / CNPq 
4 - 16 13 159 87 sim FAPESP / CNPq 
5 3 9 16 264 107 sim FAPESP / CNPq 
6 2 8 8 92 49 sim FAPESP / CNPq 
7 21 8 7 107 75 sim FAPESP / CNPq 
8 6 - - 20 16 sim - 
9 8 2 3 85 24 sim FAPESP / CNPq 
10 7 1 - 22 24 sim FAPESP / CNPq 
11 - 1 2 29 16 sim FAPESP / CNPq 
12 - 16 37 646 283 sim FAPESP / CNPq 
13 14 3 6 135 75 sim FAPESP / CNPq 
14 9 2 1 47 51 sim FAPESP / CNPq 
15 11 2 1 51 61 sim FAPESP / CNPq 
16 9 4 2 76 88 sim FAPESP / CNPq 
17 - 1 2 43 34 sim FAPESP / CNPq 
18 5 5 6 63 78 sim FAPESP / CNPq 
19 2 13 17 15 108 sim FAPESP / CNPq 
20 3 4 - 71 33 sim FAPESP / CNPq 
21 3 - - 22 6 sim - 
22 17 14 - 147 40 sim FAPESP / CNPq 
23 - 3 - 79 10 sim FAPESP 
24 4 - - 29 34 sim FAPESP / CNPq 
25 9 4 - 85 60 sim FAPESP / CNPq 
26 2 2 - 54 45 sim FAPESP / CNPq 
27 2 3 - 45 34 sim FAPESP / CNPq 
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28 3 - - 22 18 sim FAPESP / CNPq 
29 7 7 - 89 27 sim FAPESP / CNPq 
30 - 9 8 128 62 sim FAPESP / CNPq 
31 - 1 1 31 35 sim FAPESP / CNPq 
32 12 2 - 81 13 sim FAPESP / CNPq 
33 11 10 8 164 36 sim FAPESP / CNPq 
34 - 3 1 9 21 sim FAPESP / CNPq 
35 39 20 25 197 192 sim FAPESP / CNPq 
36 4 1 2 50 16 sim FAPESP / CNPq 
37 - 3 9 125 65 sim FAPESP / CNPq 
38 10 3 5 182 113 sim FAPESP / CNPq 
39 - 18 11 116 180 sim FAPESP / CNPq 
40 10 1 8 131 94 sim FAPESP / CNPq 
41 28 4 4 106 15 sim - 
        
 * Produção Bibliográfica (nacional e internacional) engloba os seguintes trabalhos:  
 Artigos aceitos para publicação     
 Artigos completos publicados em periódicos    
 Trabalhos completos publicados em anais de congressos   
 Resumos publicados em anais de congressos    
 Resumos expandidos publicados em anais de congressos   
 Textos em jornais de notícias e revistas    
 

Fonte: Plataforma Lattes, CNPq/2008 

 

A principal área de concentração das atividades docentes do Instituto de 

Química da USP está na pesquisa acadêmica. Observando-se a tabela 09, percebe-

se uma intensa atividade na área de pós-graduação, direcionada a publicações dos 

conhecimentos adquiridos e uma forte ligação com agências de fomento à pesquisa. 

A atividade docente no IQ volta-se fortemente para a pesquisa e a maioria dos 

docentes apresentam vínculos de estudos com grupos de pesquisa internacionais.  

As formas de se conseguir investimentos na pesquisa direcionam a produção 

científica, como afirma Chauí, para um modelo capitalista de sistema produtivo. No 

modelo capitalista reconhecido pela nossa sociedade, apresentado por Cunha 

(2001), o investimento deve ter sempre um retorno, que no contexto empresarial 

denomina-se de lucro. Como cita Cunha: 

 

 

Esses mecanismos já são bem familiares para nós e se 
explicitam através do reconhecimento social simbólico 
– o prestígio e o reconhecimento no ranking nacional 
de cursos, programas e universidades – e da 
distribuição de recursos indiretos - bolsas, 
financiamentos de pesquisa, laboratórios de projetos 
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especiais, verbas para equipamentos, etc. Cunha 
(2001, p. 81) 

 

 

A autora, na citação, aponta para a evidência de que, estruturas de poder, 

externas à universidade, regulam a sua lógica de produtividade, reduzindo, assim, a 

tão sonhada autonomia universitária. Segundo Cunha (2001), regula-se a autonomia 

universitária através de um sistema de punição/recompensa dentro dos critérios de 

custo/benefício. 

A atividade docente não se desarticula muito deste padrão de controle, uma 

vez que, na afirmação de Cunha (2001), e fácil detectar na carreira docente o 

privilégio da méritocracia e da individualidade. A autora afirma: 

 

 

Não se trata de negar que a carreira dos professores 
universitários precisa levar em consideração o acúmulo 
de capital cultural e científico. A crítica repousa em 
depositar aí a quase exclusividade da qualificação 
docente. Os degraus e níveis são galgados pelos 
estágios de pós-graduação, e é dado um privilégio 
significativo às atividades de pesquisa em relação às 
de ensino e extensão. (Cunha, 2001, p. 88) 

 

 

As idéias abordadas pela autora, na citação, trazem ao conhecimento os 

parâmetros de julgamento de qualidade e mérito pelos quais a universidade e seus 

docentes são submetidos. As macroestruturas de poder, representadas pelas 

agências de fomento à pesquisa, definem muitas políticas de ação da universidade 

e, consequentemente, das atividades docentes. 

No cotidiano da USP e, especificamente no IQ, três agências de fomento à 

pesquisa têm a sua presença de forma mais marcante: a CAPES, a FAPESP e o 

CNPq. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

criada em 11 de julho de 1951 pelo Decreto nº. 29.741, ligada ao Ministério da 

Educação e Cultura, tem por objetivo fornecer apoio às atividades de pós-

graduação, sejam através de apoio financeiro ao discente (bolsas) ou ao 

financiamento de equipamentos e materiais, também realiza uma avaliação da pós-

graduação stricto sensu. Destaca-se, aqui, que esse apoio financeiro é sempre feito 
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ao programa de pós-graduação ou ao aluno de pós, não é fornecida nenhuma 

premiação em termos monetários ao docente individualmente. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) inicia 

suas atividades em 1962, ligada ao Governo do Estado de São Paulo, segue uma 

linha de apoio à pós-graduação stricto sensu, semelhante à CAPES. Seu apoio 

financeiro também se destina aos projetos de pesquisa aprovados pelas suas 

assessorias e, como a CAPES não apresenta nenhuma gratificação financeira ao 

docente, em particular, pelo seu mérito acadêmico. 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

criado pela Lei nº. 1.310, em 1951, é uma agência do Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) que tem por objetivo fornecer apoio à pesquisa científica e 

tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país. 

O citado Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, é o único órgão 

que incentiva os pesquisadores brasileiros através da concessão da chamada bolsa 

de Produtividade em Pesquisa, à qual, (segundo o Anexo I da RN-016/2006) procura 

"distinguir o pesquisador, valorizando sua produção científica, segundo critérios 

normativos estabelecidos pelo CNPq e critérios específicos estabelecidos pelos 

Comitês de Assessoramento – CAs do CNPq". 

Ao contrário do apoio da CAPES, que se dá através do incentivo às atividades 

de Pós-graduação, da FAPESP e de outras iniciativas do CNPq, voltadas para o 

financiamento da pesquisa, a bolsa de produtividade, fornecida ao docente pelo 

CNPq, tem um aspecto mais pessoal, pois retribui diretamente na forma de ganho 

financeiro, reconhecimento de mérito (ou seja, status), pelo engajamento do docente 

em atividades consideradas importantes, na carreira de pesquisadores científicos. 

Vale lembrar que esta é a única forma de apoio desta natureza dada, de forma 

regular, por órgãos e agências de financiamento no âmbito estadual e federal. 

Portanto, ao lado da avaliação realizada pela própria USP nos momentos de 

avaliações de contratos ou promoções na carreira, esta bolsa é o único incentivo 

pessoal ao docente. Assim, torna-se interessante analisar a participação e o impacto 

desta bolsa sobre o conjunto de docentes avaliados. 

Segundo os critérios atuais de julgamento divulgados pelo Comitê de 

Assessoramento da Área de Química (http://www.cnpq.br/cas/ca-qu.htm#criterios), 

deve ser dada prioridade a: 
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• Produção científica do candidato; 

• Formação de recursos humanos; 

• Coordenação ou participação em projetos de pesquisa; 

• Participação em atividades editoriais e de política e gestão 

científica; 

• Contribuição para a inovação. 

 

Na esteira desta guia principal, são, então, estabelecidos critérios mais 

objetivos como a utilização do número de citações, o índice h, que é o fator de 

impacto dos periódicos nos quais os artigos científicos são publicados. 

A bolsa de produtividade é concedida nos níveis 1 e 2, sendo o nível mais 

elevado subdividido de A a D. Assim, os critérios são diferenciados para cada um 

destes níveis, procurando refletir sempre uma contínua atuação científica e 

participação acadêmica. Desta forma, por vezes, a bolsa que deveria contemplar, a 

priori, a produtividade científica, acaba por contemplar também aqueles que 

praticam atividades que seriam consideradas administrativas e de extensão 

universitária (pela USP). Soma-se, ainda, o fato de a avaliação acabar por ser, em 

certa extensão, subjetiva e ter seus resultados susceptíveis ao tempero político de 

quem solicita e de quem julga. 

De qualquer forma, esse incentivo dado pelo governo federal acaba por 

influenciar o direcionamento dos trabalhos dos docentes que, por razões óbvias, 

tende a atender os quesitos valorizados, que conduzirão ao reconhecimento pela 

concessão da bolsa, ou pela promoção de nível. 

Deste conjunto de critérios e da forma de implementá-los, merece destaque, 

nesta ocasião, o item referente à valorização da formação de recursos humanos. 

Segundo o comitê, este quesito deve ser transformado em um valor numérico, 

tomando-se por base o conjunto dos alunos orientados no período e valorizados da 

seguinte maneira: um aluno de doutorado tem peso 3,0, um aluno de mestrado tem 

peso 1,5 e um aluno de iniciação científica tem peso 0,5. 

Não deve ser de total espanto que atividades de ensino regular de graduação 

não sejam consideradas, pois se trata de uma bolsa que procura valorizar as 
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atividades de pesquisa. No entanto, como salientado, atividades administrativas são 

consideradas como importantes, principalmente para os níveis mais elevados. 

Assim, nota-se certo desvirtuamento da idéia básica da bolsa, mas esta não ocorre 

em direção da valorização do ensino, pois apenas alunos de graduação, quando 

ligados a atividades de pesquisa, são considerados e ainda assim, na proporção de 

6 graduandos para 1 doutorando. Esta é uma questão particularmente importante, 

considerando a temática que envolve o trabalho aqui apresentado, na perspectiva de 

melhor compreendermos a relação ensino/pesquisa no IQU-SP.  

Portanto, o impacto causado pelas pressões internas e externas da 

Universidade implica em uma carreira docente centrada nas atividades de pesquisa. 

Com apego às quantidades e qualidades de publicações, o docente assume, cada 

vez mais, como cita Cunha (2001), o perfil do pesquisador especializado, e o ensino 

torna-se uma atividade de menor destaque. 

No cotidiano do Instituto de Química da USP, esta é a realidade que se impõe 

nas atividades docentes e podemos identificar esta postura acadêmica de apego à 

pesquisa, no próprio discurso dos docentes. O próximo capítulo – o capítulo IV – 

parte das narrativas de professores do IQU-SP, professores que conviveram com e 

no IQ em momentos distintos, um deles, partícipe de sua fundação, outro, que 

convive os momentos mais atuais do Instituto. Serão analisadas, portanto, narrativas 

de docentes do IQ, procurando compreender quais são os seus compromissos 

políticos e de organização dos conhecimentos, atividades priorizadas por eles na 

relação ensino/pesquisa. Como é desenvolvida a atividade de ensino no IQ? É 

desenvolvida? Quais seus fundamentos? Quem ensina quem? 
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CAPÍTULO IV 

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DOCENTE:  

CONCEPÇÕES DE DOCÊNCIA NO INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

 

 

  

 Expõem-se, neste capítulo, idéias contempladas na narrativa dos professores 

de química do IQ-USP entrevistados, sujeitos que são desta pesquisa, e que 

sugerem possíveis respostas para o problema de pesquisa, apontado neste 

trabalho. 

A análise foi realizada segundo as categorias anunciadas no capítulo 

metodológico, estabelecendo, em muitas circunstâncias, relações com os dados 

documentais, também expostos nos capítulos anteriores. Estão estas categorias A, 

B e C, indicadas na frente da fala dos entrevistados, pelas suas respectivas letras. 

Constituem as categorias:  

 

A) Formação acadêmica; 

B) Significado da docência; 

C) Identidade profissional. 

 

A – Formação acadêmica – profissional: 

 

 

É necessário partir da compreensão de que a atividade 
docente, uma prática social historicamente situada no 
âmbito de uma forma particular de organização da 
sociedade, pode ser estudada e problematizada por 
questões próprias, resultado, elas mesmas, das 
múltiplas relações sociais que a atravessam. A 
universidade expressa, portanto, em cada ação, a 
estrutura e o modo de funcionamento da sociedade 
como um todo. (Bazzo, L. Vera1, 2006) 
 

                                                 
 
1 Professora da Universidade Federal de santa Catarina (UFSC), com área de especialização em 
Avaliação Institucional e Pedagogia Universitária. 
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Na afirmação da autora, podemos evidenciar a importância do contexto 

histórico-político de formação destes profissionais que, posteriormente, atuam como 

condutores das atividades na universidade.  

Sacristán (1999), em seus estudos, referencia que as ações realizadas em uma 

determinada situação não passam despercebidas pelo contexto social, segundo ele, 

“a ação deixa sinais, vestígios e marcas naqueles que a realizam e no contexto 

interpessoal e social no qual ocorre” (1999, p. 70). Ainda consolidando essa idéia, 

Sacristán (1999) conceitua a prática como sendo construída historicamente, uma 

vez que a ação, como relata o autor, traz as marcas de ações prévias. 

O autor citado, Sacristán (1999), não configura os sujeitos como agentes 

passivos de suas experiências, mas norteia-se nos esquemas piagetianos2, para 

entender as experiências passadas como geradoras de base para as experiências 

seguintes, isto porque, como explica o autor, não se pode partir do nada: 

 

A experiência ou cultura subjetiva não é nutrida 
somente da biografia pessoal, nem pertence apenas a 
uma pessoa, mas pode ser cultura compartilhada [...] a 
eficácia dos vestígios da memória das ações multiplica-
se socialmente no espaço e no tempo. Criando bases 
transmissíveis, que serão compartilhadas, a reiteração 
da ação, além de condensar-se em biografia pessoal, 
cria a realidade social, ou cultura intersubjetiva, 
aproveitando a realidade social já criada. As 
conseqüências das ações não só são imediatas para os 
seus agentes, na forma de capital de experiências, mas 
deixam para trás padrões sociais, na forma de rotinas, 
regras estabilizáveis, instituições, sistemas recíprocos 
de expectativas, formas de saber fazer, a partir dos 
quais agiremos no futuro. (Sacristán, 1999, p. 72) 

 

 

Considerando as idéias expressas por Sacristán (1999), na citação, percebe-se 

a relevância do momento histórico de criação da USP, no qual a concepção do 

trabalho docente na universidade, como afirma Cunha (2007, p.12), tradicionalmente 

já era distinto de outras formas de trabalho e possuidora de um prestígio social, 

destinado a pequenos contingentes dos segmentos médios e altos da sociedade, 

mesmo no espaço da escola pública.  
                                                 
 
2 Esquemas, segundo Piaget, são as estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos 
intelectualmente organizam o meio. 
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Na fala do Prof. Senise (2006), podemos perceber os ideais políticos e sociais 

do contexto da criação de uma universidade em São Paulo, a USP: 

 
A – Existia uma faculdade, que é a FFCL... Existia (na 
FFCL) a parte humanista, a parte biológica e a exatas, 
mas sempre dedicada aos estudos básicos, na 
formação básica, o que faltava ao país na época. 
 
A – Na época havia alguma formação humanista, com 
a Faculdade de Direito, de onde saíam os nossos 
poetas. Encontramos depois com a Faculdade de 
Filosofia um caminho mais racional, se dedicar à 
pesquisa, o que a Filosofia introduziu foi o espírito da 
pesquisa e a importância de se ter uma atividade 
criativa. Criar algo e não só reproduzir.  
 
A – Isto tudo era novo, em um país colônia que se 
dedicou a formar profissionais para atender as 
necessidades, e não ao estudo da cultura pela cultura, 
do conhecimento pelo conhecimento. Esta foi a grande 
idéia que levou a formação da Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras (FFCL), na época da criação da 
Universidade de São Paulo (USP).  

 

 

Na própria entrevista, o Prof. Senise traz, em suas memórias, a ansiedade de 

uma sociedade que buscava, com a universidade, uma resposta para seus 

problemas político-administrativos, confiando a essa instituição, a tarefa de gerenciar 

a formação de uma elite intelectualizada, substituindo as oligarquias “falidas” por 

pessoas mais preparadas para reconstruir a política brasileira. 

Como explicita Gimeno (1993) apud Pachane (2006), não há possibilidade de 

discutir-se a profissionalidade docente, desconsiderando o momento histórico 

concreto. 

O Prof. Flávio já vivência, cronologicamente, outro momento histórico na 

universidade: 

 

 

A – (1992, início de seu curso de química na USP) 
[...] tenho licenciatura em Química – aqui da USP – 
Bacharelado na USP. Ao longo do bacharelado, eu fiz a 
licenciatura em química, diurno. Quando me formei, 
entrei na Pós-Graduação e ainda tinha umas quatro 
disciplinas da licenciatura. Eu terminei a licenciatura no 
segundo ano do Doutorado. 
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A – Fui professor do Ensino Médio na área de Química, 
tive dois anos de experiência em pós, entrei na USP 
para trabalhar como educador – técnico de nível 
superior - para atuar na licenciatura, e daí entrei como 
professor.  

 

 

Aquela concepção de uma formação cultural ampla mostra-se ser substituída, 

na fala do Prof. Flávio, por uma concepção histórica atual, voltada mais para uma 

especialização profunda de uma área do conhecimento: a química. 

O que se pode observar de comum nesses dois momentos históricos 

diferentes, vivenciados pelos entrevistados é que, para ambos, existe, 

intrinsecamente, a busca de uma intelectualidade diferenciada. Explica Cunha 

(2007): 

 

 

Se for analisada a carreira docente, facilmente se pode 
detectar uma valorização da meritocracia e da 
individualidade. A carreira dos professores 
universitários leva em conta o acúmulo do capital 
cultural e científico por parte do docente. (Cunha, 2007, 
p.18) 
 

 

 Para Senise, o processo de formação do profissional pela universidade, 

através do curso de Química da USP, contemplava, em sua época: 

 

 
A - [...] espírito de química básica, formar indivíduos 
que pudessem contribuir para o progresso da própria 
química, e não só para difundir conhecimento de 
química, mas também contribuir com o aumento dos 
conhecimentos da química. O ponto principal é fazer 
com que o ensino seja formativo [...] é a formação e 
não a informação; temos que nos preocupar para que o 
estudante possa desenvolver uma construção mental, 
para ir resolvendo problemas. Esta foi a ênfase que se 
deu desde o início, com os primeiros professores que 
vieram do exterior, que tinham uma formação que nós 
aqui não tínhamos.  
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Como assinala Enricone (2007), “Cultura é produto de escolhas de valores e 

tem a ver com a proposta pedagógica adotada pelos professores”.  

Observa-se, no ambiente cultural de criação da Universidade de São Paulo, a 

opção por um determinado modelo institucional de educação superior, o modelo 

humboldtiano3, que tem a pesquisa como destaque para a geração do conhecimento 

e a liberdade acadêmica, como cerne. 

A possibilidade de construção mental, adquirindo a capacidade de resolver 

problemas, citado pelo Prof. Senise, está alicerçada, como ele mesmo aponta, na 

atividade de pesquisa e de exploração científica, introduzida pelos professores 

estrangeiros que projetaram o curso de Química do IQ-USP, Rheinboldt, Herbert e 

Hauptmann, todos de origem alemã. Segundo Antunha (1974, p. 45-46), estes 

professores estrangeiros causaram “um grande impacto pedagógico no meio 

relativamente acanhado da época e contribuíram para a implantação efetiva da 

investigação e dos altos estudos em setores até então absolutamente 

desconhecidos em nosso meio”, corroborando com o modelo ideológico 

humboldtiano, que influenciava ideologicamente o desenvolvimento do curso de 

Química da USP. O cenário da época é, mais uma vez, retratado na fala do Prof. 

Senise: 

 

 
A - No ensino superior da época (década de 30), 
acumulavam -se informações através de livros, e o que 
se procurou fazer com a vinda destes professores do 
exterior, foi renovar e desenvolver a atividade criativa e 
ter um ensino formativo, aqui. Procurando fazer com 
que o aluno se habitue a pensar e fazer química básica 
com o raciocínio da atividade experimental. Era 
observar o fenômeno, a observação do experimento e 
não só a sua execução. A observação com a execução 
leva a compreensão do que é o fenômeno, o porquê 
daquilo, para desenvolver a criatividade e o raciocínio. 
É isto que os nossos primeiros mestres procuraram 
fazer e que nós devemos continuar.  
 

 

                                                 
 
3 Em 1808, Von Humboldt institui na Universidade de Berlim os princípios do que se chamou “modelo 
humboldtiano” de universidade. Esse modelo, fruto do idealismo alemão, considera a pesquisa o 
objetivo básico da universidade. As universidades convertem-se em centros de desenvolvimento 
científico, controladas pelo Estado no seu funcionamento e financiamento, porém com grande 
respeito à liberdade acadêmica. (Virginia Alonso& MORA, José-Ginés, 2004). 
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Salientando e reafirmando a discussão iniciada neste capítulo em relação ao 

poder histórico–político, na concepção e, consequentemente, na construção das 

ações dos indivíduos, vê-se, na fala do Prof. Flávio - em um momento cronológico 

diferente do Prof. Senise –, a herança de valorização da pesquisa científica: 

 

 

A - entrei com o objetivo de fazer pesquisa sobre o 
aprendizado de conceitos químicos no nível superior, 
meu trabalho é procurar essa área, é um trabalho de 
pesquisa. Eu dou aula para as disciplinas específicas 
de licenciatura – são disciplinas que a gente chama de 
instrumentação para o ensino, que são disciplinas da 
didática da ciência química. 
 
A – (A USP) É uma instituição de Pesquisa, que é um 
assunto importante no Brasil e no mundo todo, e talvez 
a gente tenha uma estrutura acadêmica também 
voltada para isso, e algumas pessoas podem 
interpretar mal isso. 
 
 

 

Segundo a afirmação de Sernón apud Cunha (2007, p.17), o perfil do professor 

universitário não é homogêneo, sendo que existe um contingente desses 

profissionais que assumem a posição de produção de ciência e cultiva a erudição, 

existem, também, muitos docentes nesse nível de atuação profissional que mais se 

assemelham ao perfil dos professores de ensino médio, interagindo somente na 

interpretação do conhecimento já produzido.  

Pode-se evidenciar, pela fala dos dois entrevistados, qual é o perfil de professor 

universitário, construído historicamente pelo IQ-USP, culturalmente adeptos à 

produção de ciência e pesquisa pura. 

Outro aspecto a ser considerado é o mecanismo legal que regulamenta o 

ingresso destes professores na docência do ensino superior.  

No Brasil, a Lei nº. 5.540/68, em seu Parágrafo 2º, art. 32 regulamenta: “Serão 

considerados, em caráter preferencial, para o ingresso e a promoção na carreira 

docente do magistério superior, os títulos universitários e o teor científico dos 

trabalhos dos candidatos”.  No processo de Reforma Universitária de 1968, a lei 

colabora e compactua com a filosofia acadêmica de ênfase na pesquisa e produção 

de conhecimentos científicos. 
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Posteriormente, a Lei nº. 9.394/96 (LDB), em seu art. 52, incisos II e III, 

descreve a universidade como “instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano” e para cumprir com estes objetivos, o art. 66 da mesma lei, 

prescreve que a preparação para o exercício do magistério no nível superior “far-se-

á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”. 

O que se percebe, como observa Vasconcelos (1996), é que os cursos de pós-

graduação, sejam esses stricto ou lato sensu, o enfoque é dado para a pesquisa, e 

como menciona a autora: 

 

 
O que se percebe é que, em geral, mesmo quando a 
preocupação com a formação pedagógica ocorre 
principalmente nas discussões sobre os cursos de pós-
graduação, stricto e lato sensu, e de Extensão, o 
enfoque é muito voltado para a pesquisa, no sentido de 
pesquisa pura e não no sentido utilizado por Demo 
(1993), de pesquisa também utilizada como recurso de 
ensino-aprendizagem, quando o aluno “aprende a 
aprender”, criando e recriando o saber”. (1996, p.4) 

 

 

Como descrito no capítulo III, os próprios processos atuais de ingresso na 

carreira de docente no Instituto de Química da USP exigem uma comprovação de 

titulação específica de, no mínimo, Doutorado da área em que vão atuar e um 

domínio científico da mesma, avaliado esse, pelo desempenho do professor em 

publicações no campo de conhecimento específico. 

Nos dados coletados no capítulo III, em que foi salientada a distribuição do 

corpo docente do IQ-USP por departamento e por regime de trabalho (tabela 05), 

verifica-se que, atualmente, a extinção gradual da categoria do professor MS1 E MS 

2, na instituição. Pode-se, portanto, inferir que os valores que tramitam 

subliminarmente na adequação dos docentes do IQ-USP, em suas atividades 

acadêmicas cotidianas, carregam as raízes do que Chamlian (2003, p. 42) 

caracteriza como “Éthos Acadêmico”. Explica a autora, que o ethos acadêmico, “é a 

identificação fundamental do trabalho universitário com a pesquisa”. Segundo 

Kourganoff (1970) apud Chamlian (2003, p. 42),” Essa é, também, a lógica da 
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própria organização institucional da universidade e a fonte de prestígio na atividade 

acadêmica”. 

Novamente na fala dos professores entrevistados no IQ-USP, pode-se inferir o 

valor dado à pesquisa, em detrimento ao ensino. 

 

Na fala do Prof. Senise: 

 

A – Eu não tive formação didática, mas o que os 
nossos professores (Rheinboldt e Hauptmann) 
indiretamente nos mostraram foi muito importante para 
eu organizar minhas tarefas de docente. Eu também 
penso que quem vai para a docência, tem obrigação de 
saber como vai ensinar, aí vem o sentido didático. O 
que eu sei, com a minha experiência como professor e 
diretor, é que os alunos percebem quem tem didática 
ou não e classificam se é bom ou mau professor. 
 
A – É por isso que nós tivemos alunos formados nas 
primeiras turmas, que foram trabalhar em outros 
lugares diferentes, em outras instituições, em 
laboratórios de análise, laboratórios industriais, e 
tiveram que fazer coisas que nunca tinham visto, não 
tiveram, porém, dificuldades e fizeram bem. 
Encontrando depois estes alunos, eles diziam “foi a 
maneira que os professores nos incentivaram a buscar 
soluções”. 

 
A – Não se pode ensinar tudo na universidade, nós 
tivemos a sorte de ter um currículo mínimo, com 
poucas disciplinas, porque assim, preenchíamos com 
outras tarefas importantes para a formação. Podíamos 
parar mais tempo no ensino de uma disciplina, ao 
passo que quando o currículo é extenso, o ensino se 
pulveriza. Fica difícil um conhecimento em 
profundidade. 

 

 

Acrescentando a fala do Prof. Flávio: 

 
 

 A – [...] entre professores mais velhos, antes da minha 
geração, eles contam que, no início, quando você 
entrava aqui, você era praticamente um assistente 
mesmo, você dava aulas só de laboratórios, as aulas 
teóricas estavam nas mãos dos professores mais 
experientes, porque a formação deles era pela 
experiência, pela prática, e os novos professores iam 
assistir às aulas teóricas dos professores experientes, é 
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aí que eles aprendiam, é aí que eles observavam o que 
era ser professor, eles não tinham tido essa formação 
pedagógica, como pesquisador, na sua pós-graduação, 
não tinha nada disso, aí que ele tinha alguma 
experiência naquele contato, naquele trabalho junto 
com o professor mais experiente. Isso na década de 80 
era comum aqui, era regra. 
 

 

 Outro movimento que pode ser inferido, segundo os dados levantados, 

organizados e sistematizados no capitulo anterior, é a evidencia de que o IQ-USP 

possui sua concentração de docentes em regime de trabalho de RDIDP (tabela 05) e 

com uma formação acadêmica de seu corpo docente – apontada na amostra 

analisada por esta pesquisa –, com um elevado grau de titularidade acadêmica, 

manifestando-se, portanto, a concepção do IQ-USP de uma atividade docente não 

só na transmissão de conhecimentos em sala de aula, mas principalmente na 

produção dos mesmos, através de um trabalho de pesquisa altamente qualificado.  

 

 B – Significado da Docência: 

 

 Presencia-se, hoje, na sociedade brasileira, a existência concomitante de duas 

grandes visões de universidade, como afirma Chamlian (2003), uma se vincula às 

concepções originais, associando “ensino e pesquisa”, com um caráter mais cultural 

do que profissional, reflexo dos ensinamentos centrados na pesquisa. E a outra 

visão, solicitada até pelas transformações socioeconômicas pelas quais passaram a 

nossa sociedade, assumindo a postura capitalista, objetivando a formação de 

profissionais qualificados para o mercado, com um perfil profissional mais flexível.   

  Retomando o histórico da criação da FFCL da USP - pensada como uma 

instituição de altos estudos, buscando uma cultura geral e não só o conhecimento 

específico profissional oferecido na época – acrescentando-se o impacto pedagógico 

que se deu na missão dos professores estrangeiros na universidade, juntando-se 

esses dois cenários, permitiu a USP diferenciar-se das demais propostas de 

universidade existentes. Como sinaliza Chamlian (2003), a USP define “sua vocação 

para a investigação do saber, concretizado pela dedicação plena à pesquisa”. Nessa 

perspectiva, a USP e, consequentemente, o Curso de Química que aflorou junto 

com a Universidade de São Paulo, assimilou a concepção da primeira visão de 
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universidade descrita anteriormente, a universidade de ensino e pesquisa e com um 

caráter mais cultural do que profissional. 

 Segundo Gómez (1998, p. 353), “a função do docente e os processos de sua 

formação e desenvolvimento profissional devem ser considerados em relação aos 

diferentes modos de conceber a prática educativa”. Corroborando com a idéia de 

Gómez (1998), Cunha (2007, p.7) expõe que “a docência, neste nível (ensino 

superior) se constitui muito mais por tradição do que pelo reconhecimento de 

saberes formalmente construídos”. 

  Na fala do Prof. Senise, o desencadear do processo de ensino-aprendizagem 

adotado pelos primeiros professores, estabeleciam a busca por uma racionalidade 

mais elevada: 

 

 

B – As aulas expositivas do Prof. Rheinboldt, que nós 
chamávamos de preleções experimentais [...] ele 
executava uma série de experiências, com um sentido 
didático extraordinário, então, dava explicações e nós 
(alunos) acompanhávamos a experiência, o que 
tornava muito mais fácil o entendimento. 

 
B – [...] a partir disto (preleção experimental), nós 
íamos ao laboratório e tínhamos nossos experimentos 
para realizar e tínhamos muita liberdade de horário. 
Após o laboratório, tínhamos o colóquio, onde se 
discutia o que tinha sido feito no laboratório e os 
professores procuravam simular perguntas para que 
entendêssemos melhor o que tínhamos visto lá e 
começássemos a fazer correlações. Porque isto é 
importante, entender e saber, depois, dar explicações e 
fazer correlações. 
 

  

 Sacristán (1999, p.61) aponta para um sentido favorável em certa racionalidade 

na ação pedagógica, afirmando: 

 

 

Fato das ações serem também, respostas elaboradas 
dentro de contextos imediatos, estáveis, e de serem 
produzidas no âmago de uma cultura envolvente em 
que existem crenças, orientações de valor externas e 
modos de saber fazer estabelecidos, aparecerão, 
naturalmente tendências que as farão cristalizar em 
formas de agir. Condicionamento e continuidade das 
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razões dos sujeitos proporcionam previsibilidade; 
participação pessoal e jogo social geram o reino da 
criação livre e o da imprevisibilidade. Portanto, o 
caráter criador e original deve-se à singularidade dos 
atores, ao modo peculiar como responde em situações 
à concatenação da ação e a seu caráter social. É a 
dupla faceta da ação: ser do sujeito e estar sujeito á 
cultura. 
 
 

 

 Esta condição retratada pelo autor, gera a possibilidade, como o mesmo afirma, 

de uma “racionalidade das situações” (grifo do autor), ou seja, a racionalidade 

direcionada pra fins concretos e uma circunstância também concreta. Segundo 

Sacristán (1999, p. 61-62), “agimos racionalmente na medida em que são realizadas 

as ações que se acreditam mais idôneas de acordo com a informação disponível e a 

partir de uma determinada avaliação dos fatos”. 

 A metodologia de aula da qual os primeiros professores do curso de química da 

USP se apoiaram, evidenciava a busca da razão na construção de uma maior 

intelectualidade, fato demonstrado na fala do Prof. Senise: 

 

 

B – [...] era como uma apostila de química, era exposto, 
ali como iniciaria a atividade e como gradativamente ela 
ia se desenvolver. Do mais fácil para o mais complexo. 
Mostrava a lógica, mostrava a concatenação, era tudo 
experimento químico. Os livros que tínhamos na época 
davam a impressão de estar focando o ensino técnico 
da química. Nestas apostilas, então formuladas pelos 
professores, partia-se da base, do princípio do 
conhecimento e ia se desenvolvendo, íamos 
progredindo em conhecimentos, que eram realmente 
absorvidos, levando-nos a um melhor entendimento, 
tornando o processo mais racional. Discutia-se e 
aprendia-se de forma gradativa, e tudo que havia sido 
feito antes servia para entender o passo seguinte, esta 
organização de trabalho era boa (descrição do Prof. 
Senise, do material desenvolvido e utilizado pelo Prof. 
Rheinboldt). 

 

 

 Segundo Cunha (2007, p. 21), o apelo pela racionalidade ainda aparece 

atualmente, como descreve a autora, na “dimensão ritualística da vida acadêmica 

que preserva a ordem, a rotina e as relações lineares de poder entre professores e 
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alunos”. Ainda com a contribuição de Cunha (2007), pode-se observar na cultura 

acadêmica uma valorização da dimensão cognitiva, com pouca valorização no 

espaço acadêmico para o ensino. 

 A fala do Prof. Flávio explicita esta postura: 

 
 

B – [...] aconteceram alguns eventos esporádicos, 
realizados pela comissão de graduação, tivemos um, 
no ano passado, organizado pelo Prof. Mauro (atual 
presidente da Comissão de Graduação do IQ-USP), 
que marcou uma reunião com os professores, 
livremente, com quem quisesse aparecer, alguns 
professores mais experientes ou muito bem avaliados 
pelos alunos foram falar um pouquinho sobre a sua 
experiência, o que eles têm feito, como têm sido as 
suas disciplinas, e passou em uma discussão que ficou 
nisso. Foi o único momento, desde que eu entrei como 
docente aqui, que aconteceu isto. 
 

 

 Para Cunha (2007, p.21) “sem uma reflexão teórico-prática sobre os 

fundamentos da profissão, o professor da educação superior repete os modelos 

profissionais históricos”, ou se apóia empiricamente na experiência de seus pares. 

 Portanto, esses docentes, na sua função formativa, não consideram necessária 

uma preparação específica para executar tal função, como afirma Lyotard (1986) 

apud Chamlian (2003), a lógica é da “transmissão do saber que encontra a sua 

legitimidade em si própria, porque é fruto da pesquisa”. 

 Mapeando os dados acadêmicos de formação dos docentes do IQ-USP, 

sistematizadas no capítulo anterior, observa-se, na tabela 06, que a formação 

predominante do grupo pesquisado é especificamente na área de química, ou seja, 

Bacharel em Química, com pouca presença de docentes com o curso de 

Licenciatura em Química. A alta qualificação e uma competência acadêmica, 

galgadas na área científica, parecem ser suficientes para o exercício da função 

docente, na concepção desses professores. O saber parece já determinar o saber 

fazer e o como fazer, acrescenta Isaia4 (2006), é “como se o conhecimento 

específico desenvolvido nos anos de formação inicial e/ou ao longo da carreira e 

                                                 
 
4 Silvia Maria de Aguiar Isaia: professora doutora em Ciências Humanas pela UFRGS, professora do 
programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
professora pesquisadora do Centro Universitário Franciscano (Unifra) e pesquisadora CNPq. 
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também o exercício profissional bastassem para assegurar um bom desempenho 

docente”. 

 Esta lógica científica e cultural da universidade, e em especial do IQ-USP, 

parece já estar compartilhada com aqueles que estão ingressando neste contexto, 

para o início de sua formação: os alunos. Nos resultados dos dados levantados pelo 

próprio IQ, de seus alunos ingressantes, esses já indicam a expectativa de uma 

necessidade maior da intelectualidade, esperando um curso difícil e, na projeção de 

formação do aluno, a grande concentração de escolhas nas opções de modalidade 

de curso, apontam para a carreira acadêmica, parecendo, essa, ter um prestígio 

maior como profissão futura, em detrimento da escolha que direciona fortemente 

para o ensino, como por exemplo, o professor de Ensino Médio de Química. 

 Percebe-se, no conceito de ensino do Prof. Senise, os elementos fundantes de 

sua formação que se retrata por um conhecimento mais amplo e na busca pela 

racionalidade científica: 

 
 

B - Ensinar e procurar contribuir para a formação de um 
determinado setor e evitar a excessiva especialização, 
é uma coisa difícil de evitar, principalmente no campo 
das ciências exatas, mas se estabelecem caminhos 
estreitos de especialização, isto pode não ser bom. Há, 
hoje, uma tendência a isso. Para se chegar à 
interdisciplinaridade, nada melhor do que ver tudo de 
uma maneira mais racional, melhor do que explicar 
determinados fatos e poder expandir e ver pelas 
laterais, que podem ampliar o seu campo de visão e 
conhecimento. 
 

 

 De acordo com Isaia (2006), “as concepções sobre a docência envolvem 

criação mental, compreensão e dinâmicas em que articulam processos reflexivos e 

práticas efetivas, em permanente movimento construtivo ao longo da carreira 

docente”. Este espaço formalizado para a reflexão parece não se configurar no IQ-

USP, atualmente, ainda que o Prof. Flávio reconheça algumas opções, não tão 

próximas de todos os docentes, para discutir-se a respeito de determinados 

assuntos da área de ensino, no caso citado por ele: os currículos. 
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Reproduzindo as observações do Prof. Flávio: 

 

 

B - Tenho alguma experiência interessante com uma 
equipe de quatro professores, dentro do nosso 
departamento, que são voltados exclusivamente para a 
área de ensino (nota-se ensino de química para o 
Ensino Médio), e mais uma outra professora que 
também participa, orienta a nossa Pós-Graduação no 
ensino de ciências...  nesse grupo, a gente às vezes 
até tenta discutir currículo, há muitas discussões sobre 
atividade curricular, logo, também gera algumas 
discussões a respeito disso. Tem uma coordenação do 
curso, que é um grupo institucionalizado, que faz parte 
da instituição, que discute os problemas da graduação, 
esta é a função. E está, todo o tempo, voltado para 
pensar em formações curriculares, em discutir algumas 
questões. 

 

 

 As discussões da docência no IQ-USP centralizam-se na dimensão técnica, 

não perpassando pelas relações interpessoais, de experiências vivenciais, afetivas e 

valores que se encontram embutidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 Uma das primeiras tentativas para abrir este espaço de reflexão pedagógica 

vem de iniciativa institucional, a CAPES, em 1999, adotou o estágio supervisionado 

obrigatório na docência, como parte das atividades dos seus bolsistas de mestrado e 

doutorado, iniciando, portanto, um reconhecimento de alguma formação de caráter 

pedagógico. 

 Na USP, o Programa de Ensino e Aperfeiçoamento (PAE), desenvolvido pela 

reitoria da universidade, fornece bolsas de monitoria para os pós-graduandos, 

mediante a participação neste programa, que inclui, obrigatoriamente, uma 

preparação pedagógica. 

 Diante de sua vivência como docente, o Prof. Flávio relata como muitos destes 

alunos percebem a obrigatoriedade de uma preparação pedagógica: 

 

 

 B - A CAPES exige, hoje, que o aluno que tem bolsas 
tenha uma formação pedagógica... cada instituição está 
fazendo de uma maneira diferente essa formação.  A 
USP tem o PAE...  é um programa da Pró-Reitoria, um 
programa de estágio de docência para pós-graduando, 
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este programa começou muito no IQ... mas no começo, 
era chamado monitoria, quando eu ainda era aluno, 
começaram as monitorias e se expandiu, e tem a 
Direção deste programa agora na Universidade, que 
tem uma visão meio de estágio, que é parte da 
formação, e o professor, na outra ponta, tem muita 
idéia que é um aluno estagiário que está ajudando, e 
esta ajuda é muito importante na disciplina. Então, eu 
acho que este programa também procura dar uma 
formação para o pós-graduando. É estagiário, não se 
chama mais de monitor. Eu sou do grupo do IQ que 
distribui as bolsas. Então, tem uma parte de formação 
pedagógica, tem muitos alunos da Pós não estão 
Interessados nisso agora, eles querem uma bolsa, 
querem ter essa experiência para contar, mas eles 
estão voltados para a pesquisa, eles não querem ter 
aula. 
 

 

 Mais uma vez, encontra-se, agora por parte dos que ainda estão no processo 

de formação profissional – os alunos –, sinais de uma postura já incutida de 

valorização da pesquisa, em referência às principais funções da universidade: 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 C - Identidade Profissional: (Professor ou Pesquis ador) 

 

 Bazzo (2006) relata que há, no ensino superior, uma dificuldade de seus 

professores se identificarem como docentes e educadores, em face a várias outras 

atividades exigidas no meio acadêmico, ao qual pertencem. De acordo com a 

autora, essa dificuldade se modifica dependendo da área conhecimento, sendo, 

portanto, mais marcante nos cursos tradicionalmente vinculados à produção e à 

aplicação de conhecimentos técnicos, como no caso da química, que está inserida 

em uma área de conhecimento mais próxima à herança do método científico 

positivista. 

 No Brasil, o ensino superior mantém, ainda, uma estrutura semelhante à de 40 

anos atrás, como afirma Chamlian (2003), o aumento de oferta de ensino nesta 

instância de formação se deu, atualmente, na iniciativa privada, porque nas 

instituições públicas, a expansão de vagas e oferta de cursos se deu na década de 

60 e início dos anos 70, retraindo-se, posteriormente, os investimentos dos órgãos 
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públicos para oferta de vagas e cursos de graduação. O poder público concentrou 

seus investimentos na pesquisa e na implementação de cursos de pós-graduação. 

 Na USP, o cenário parece remeter-se a um aprofundamento no 

encaminhamento da atenção à pós-graduação. Como afirma Queiroz (1995), “o 

próprio crescimento e funcionamento da USP foi dando impulso a outros objetivos 

que ganharam vulto cada vez maior: a formação de cientistas, por exemplo, 

acompanhada e acompanhando a expansão e o aprofundamento das pesquisas”. 

 A ênfase histórica na formação de cientistas e na ampliação do conhecimento 

levou a USP a valorizar a pesquisa, em detrimento às outras atividades da 

universidade. 

  O depoimento do Prof. Senise releva este cuidado inicial maior com a 

pesquisa: 

 

 

C – Rheinboldt era um cientista de renome 
internacional, era um grande didata e pesquisador. Um 
homem de uma cultura vastíssima possuía uma 
posição científica internacional de renome, e o que ele 
e o Prof. Hauptmann procuraram fazer, desde o início 
do curso, foi levar a gente, enquanto estudantes, a 
termos atitudes certas diante de problemas, termos 
uma capacidade através do raciocínio, de resolver 
problemas, não só os problemas propostos, pelo 
contrário, pela observação, compreender o que estava 
ocorrendo e chegar a conclusões. É por isso que, por 
exemplo, a ênfase do nosso curso era dada ao 
laboratório, também ao raciocínio individual, nosso 
raciocínio era avaliado de forma individual, hoje a 
situação já mudou.  
 
 
C – (Na época da criação do curso de química da Usp) 
[...] havia a presença dos “técnicos práticos” no ensino 
superior, técnicos que aprendiam a fazer determinados 
procedimentos e repetiam, como uma rotina, nas suas 
instituições. Eles eram o que os professores chamavam 
de químicos laborantes (aprendiam as técnicas pela 
prática), eles só fazem aquilo, mas eles não ofereciam 
qualquer explicação, construíam seus conhecimentos 
com as próprias mãos, só que não partiam para a 
explicação profunda do fenômeno, e o porquê do 
fenômeno. Mas existe diferença entre aquele que 
“pensa quimicamente”, daquele que só raciocina sua 
execução, este é o ponto fundamental. 
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 Ainda hoje, verificando-se, mesmo as políticas institucionais e até as políticas 

dos órgãos reguladores ou de fomento à pesquisa, como o MEC, CAPES e o CNPq, 

evidencia-se a ausência de ações que valorizem a docência, que valorizem a 

atividade de ensino propriamente dita. 

 Tais posturas que se depreendem das organizações externas à universidade, 

articulam-se com os interesses internos do próprio corpo docente e, assim, reforçam 

a desvalorização de questões relacionadas ao ensino, principalmente de graduação. 

 O Prof. Flávio relata indiretamente este fato: 

 

 

C – mesmo o pessoal da área de educação tem tantos 
afazeres que muitas vezes não encontram tempo para 
pensar, parar e discutir como está sendo o nosso 
curso, a nossa parte da licenciatura e como a gente 
está trabalhando, então a gente conversa assim, de um 
procurar o outro e perguntar como está sendo a sua 
disciplina, sua turma, alguma coisa muito informal. 

 

 

 O docente, tanto internamente pela própria Instituição, como externamente, é 

avaliado, segundo Cunha (2007), pelas “publicações no campo específico do 

conhecimento, avalizadas por revistas indexadas.” Destacou-se esta problemática 

ao exporem-se, no capítulo III, os critérios atuais de julgamento utilizados pelo 

Comitê de Assessoramento da Área de Química, para a concessão de bolsas de 

produtividade ao docente do IQ-USP, evidenciando-se a rigorosa avaliação dos 

trabalhos científicos, ou seja, a produção científica docente e a participação em 

atividades administrativas do docente sem, contudo, uma menção à qualidade de 

aula e/ou ensino do docente.  Como observa Bazzo (2006): 

 

 

Os professores, preocupados prioritariamente com sua 
performance nas lidas da pesquisa e da produção de 
trabalhos científicos, pois passaram a ser cada vez 
mais avaliados e valorizados prioritariamente por essas 
atividades... hoje chega ao paroxismo – esperam 
encontrar alunos prontos, quem sabe possíveis 
parceiros nessas tarefas. 
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 Na narrativa do Prof. Senise, identifica-se os conflitos presentes no IQ-USP 

perante a visão fragmentada do ensino com a pesquisa: 

 

 

C - É preciso que o professor entenda isto, se antes eu 
não tinha que dar certas explicações, que são tão 
simples, porque o aluno sabia, hoje não sabe mais, 
então tem que ensinar para poder conseguir algum 
resultado, “mas eu tenho uma diversidade de assuntos 
para dar”, dizem alguns professores. Paciência, você 
está vendo que o aluno não sabe, dar uma aula que só 
3 ou 4 entendam, em um total de 40 alunos, não dá, eu 
preciso que a maioria entenda, e é aí que eu tenho que 
descer um pouco o nível e fazer com que o aluno 
entenda, fazer uma complementação, e depois, sobe o 
nível para ele entender, isto é natural. 
 
C - Já fui diretor do Instituto e tinha que atender 
reclamações dos alunos, aí ia falar com o professor, 
que reclamava que ninguém precisou ensinar isto a ele, 
então, porque ele tinha que ensinar? Eu dizia: você tem 
que ensinar para sair de onde ele está, e aí ele pode 
entender o que se segue. 
 
 
C - Os mais jovens professores estão mais 
preocupados com suas teses e se descuidam um 
pouco da parte didática, aí, muitas vezes, eu como 
diretor, tinha que mostrar que temos que olhar o aluno 
como ele é, e trabalhar para que ele possa se formar. 
Existem os resistentes nesta parte, mas eu insistia que 
era necessário, que mais que a metade da sala 
entenda o que ele, professor, está falando. 
 

 

 A própria supressão da categoria docente MS1 e MS2 no IQ-USP, constatada 

nos dados da tabela 05, apresentada no capítulo III, infere uma tendência cultural do 

grupo a apoiar, com relevância maior, as atividades de pesquisa, uma vez que as 

categorias docentes, eliminadas por possuírem titulação inferior ao Doutorado, só 

poderiam atuar nas atividades de graduação, ou seja, mais no ensino do que na 

pesquisa. 

 Essa separação acadêmica entre o ato de ensinar e o de pesquisar norteia, 

cada vez mais, uma determinada concepção a respeito do papel e da importância do 

ensino e da pesquisa, gerando a postura de colocar o ensino como uma atividade 

secundária.  
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   No IQ-USP, percebem-se tendências a esta postura de entender o ensino como 

uma atividade não prioritária, na observação do Prof. Flávio: 

 

 

C - Na Universidade, pelo que eu sei, não 
necessariamente a pessoa chega para atuar como 
docente tendo uma formação para isso. Tem colegas 
que eu acho que sim, têm mais dificuldade, talvez mais 
ansiedade, outros talvez trabalhem melhor com isso, 
mas o meu caso já é diferente, pois eu já estava no 
processo de ensino. 
 
C - nada garante que se você fez licenciatura, sua 
prática vai ser melhor ou pior, ou você vai ter sucesso 
como professor no ensino superior porque tem 
licenciatura, ou no ensino médio, se você tem 
licenciatura. Não é o determinante, mas eles achavam 
que isso era absurdo, uma turma de alunos questionou 
muito isso. Não sei se seria essa formação, eu não 
colocaria licenciatura com pré-requisito no ensino 
superior, pois o ensino superior tem outra função. 
 
C - não temos nenhum grupo que faça uma discussão 
ou projeto que reúna os professores para realizar uma 
discussão sobre aspectos pedagógicos. Não há essa 
prática. 

 

 

 A Universidade de São Paulo sendo conhecida como centro de excelência é, 

hoje - segundo informações da própria universidade (http://www4.usp.br/index.php/a-

usp), já citadas na introdução deste trabalho -, responsável por 28% da produção 

científica brasileira, ocupando a 15ª posição mundial, responsável também por 25% 

do total nacional de formação de doutores e com 20% de seus programas 

classificados como “excelentes” pela última Avaliação Trienal da CAPES. O Instituto 

de Química da USP é um dos Programas de Pós-Graduação, sob a presidência do 

Prof. Dr. Claudimir Lucio do Lago, que obteve o conceito excelente. 

 Com uma presença no campo científico nacional e internacional tão intensa 

(conforme expressa no gráfico 12, a seguir), parece ser natural que os trabalhos 

científicos de pesquisa e outras funções correlatas, estejam tomando a maior parte 

do tempo da atividade docente no IQ-USP. 
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Gráfico 12: Demonstração das publicações nacionais e internacionais realizadas por 

docentes do IQ da USP. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado a partir dos dados disponíveis nos Currículos Lates, no site do IQ da USP. 

 

 

Como diz o Prof. Flávio: 

  

 

C - Questões profissionais, as pessoas estão discutindo 
mais essas questões (do ensino), eu acho que falta 
ainda muita discussão e não tem espaço. 
 
C - Eu tenho comigo a opinião pessoal de alguém que 
conhece ensino e entende que é preciso que isso faça 
parte de uma discussão institucional, já falei isto várias 
vezes, mas ainda não houve engajamento. 
pois todo mundo aqui tem múltiplas funções. Então 
você acaba se preocupando mais com a pesquisa. 
 
C - Então, há um trabalho (o ensino) que acaba sendo 
menos planejado do que deveria ser. A gente adotou 
algumas idéias das atividades, de se ter discussões em 
sala, terem algumas coisas diferentes, como por 
exemplo, uma professora comentou que nunca deu 
aula sentada, (agora) ela vai sentar para fazer uma 
roda de discussão com os alunos, pois (antes) elas (as 
professoras) estão mais acostumadas a dar aulas mais 
expositivas. 

 

 

 
 Como afirma Bazzo (2006), “essa excessiva intensificação do trabalho 

(docente) relaciona-se intimamente aos critérios quantitivo-produtivistas, que por 

uma pressão externa a universidade, esses docentes tiveram que adotar”. Este 

cotidiano docente enfatiza a concepção de exercício da profissão docente como uma 
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condição amadora, como demonstra Cunha (2007), “condição esta que tende a 

manter os processos culturalmente instalados e cotidianamente reproduzidos”. 

 A respeito disso cita-se a fala do Prof. Senise: 

 

C - A missão que o professor tem é de ensinar, você 
pode ser pesquisador, mas é educador também. 
 
C – [...] o professor tem que se esforçar e ver que o 
aluno é uma pessoa humana, ver a parte psicológica, 
fica difícil em um ensino massificado. 

 

 Duran (2006), refletindo sobre a constituição do profissional/professor 

universitário, aponta para um aspecto importante, e que foi pouco problematizado 

pelos professores – sujeitos desta pesquisa. Diz a autora: 

 

 

[...] Ainda que a perspectiva da formação, como ação 
individual dos professores tenha sido prevalente nas 
narrativas dos professores entrevistados [...] – quando 
existe uma estrutura de apoio ligada a um projeto 
institucional, há mais possibilidades de ampliação 
dessas experiências de ensino, pois o trabalho coletivo 
reforça a possibilidade de êxito das iniciativas 
individuais – mudança é processo (2006, p.148). 
 
 
 

 Essa perspectiva, ainda que em outra dimensão, também é trazida por Pimenta 

(2006), quando afirma que “os professores não conseguem refletir concretamente 

sobre mudanças porque são eles próprios condicionados ao contexto em que 

atuam” (p. 23).  Portanto, não há possibilidade de elaborar-se uma reflexão de 

docência, desvinculado da instituição e das circunstâncias as quais os indivíduos 

pertencem.   

  



 108

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

A análise da trajetória profissional do docente que atua, hoje, em um dos 

espaços institucionais da Universidade de São Paulo, o IQ-USP, remeteu à 

necessidade de compreender as concepções políticas, sociais e ideológicas que 

nortearam a criação da Universidade de São Paulo, no contexto dos anos 30. Nessa 

perspectiva, tornou-se imperiosa, também uma busca pelo entendimento da 

concepção atual de docência no IQ-USP, um diálogo entre a herança histórica 

impressa no cotidiano da formação inicial do curso e o presente da ação da 

atividade de docência, hoje. 

Buscando esta retrospectiva histórica, deflagrou-se um cenário expressivo de 

lutas políticas e anseios ideológicos, originados pela constatação de uma ausência 

de lideranças políticas, com valores técnicos e morais capazes de conduzir a 

reconstrução política da sociedade brasileira, na época. 

Esses anseios do cenário político refletiram-se no campo cultural e 

evidenciaram uma expressiva participação de grandes personalidades intelectuais 

brasileira da época como, por exemplo, Fernando de Azevedo, que compactuava 

com esta perspectiva de renovação do quadro político-administrativo, para implantar 

o projeto de criação de uma Universidade em São Paulo. 

Pode-se inferir que este grupo intelectual que desenvolveu o projeto de 

Universidade para São Paulo possuía, também, características elitistas, uma vez 

que pretendia alcançar, com a Universidade, um avanço científico que já ocorria no 

plano mundial, adotando, portanto, uma concepção de Universidade como instituição 

de produção de conhecimento científico e, consequentemente, articulada com a 

formação de uma elite intelectual para o Estado. 

O início das atividades da Universidade de São Paulo, com a FFCL, demonstra 

o modelo e a concepção de ciência que se escolheram para tal empreendimento. Na 

busca de profissionais estrangeiros para desenvolver cursos na Universidade, 

revela-se que a concepção ideológica de conhecimento deveria ser, para a nova 

Universidade, diferente das concepções adotadas nas Universidades já existentes 

no país. 
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Constatou-se que o modelo admitido pela USP pauta-se no modelo institucional 

de educação superior humboldtiano, originário da Alemanha, que tem a pesquisa 

como objetivo básico da Universidade. 

 A Instituição estudada por essa pesquisa, o Instituto de Química da USP, 

nasce, inicialmente, como uma vertente da então FFCL da USP. Atrelado à FFCL, o 

Curso de Química da USP, sob o comando principal de dois pesquisadores alemães, 

Prof. Rheinboldt e Prof. Hauptmann, inicia suas atividades – mesmo com toda a 

escassez de espaço e recursos – direcionado para uma metodologia de pesquisa, 

como afirma Senise (2006), “Logo na primeira aula, a mesa do professor, repleta de 

aparelhagem, utilizada com maestria e elegância, causou grande impacto na 

platéia”. 

 Considerou-se, assim, que este impacto metodológico e conceitual de ciência 

tenha produzido, ao curso de química e aos seus primeiros alunos, um referencial de 

postura diante da atividade científica. 

 No decorrer da história, outra fonte impactante na configuração do curso de 

química da USP foi a reforma de Educação do Ensino Superior do país, em 1968, 

que objetivou reestruturar as universidades, assemelhando-se ao modelo de ensino 

superior norte-americano. Através da parceria MEC/USAID, os cursos universitários 

reconstruíram suas estruturas. Consequentemente, a Química da USP também se 

adaptou a esse padrão, no início de maneira mais conceitual do que na prática real 

e, por fim, de maneira literal. 

 Ao desenrolar dos aspectos históricos, perpassa, junto com esses, a história 

profissional de diversos docentes, desde os primeiros fundadores do Curso de 

Química, até os atuais docentes do Instituto de Química da USP, dando 

continuidade ao perfil de docentes que foram formados na primeira turma e que 

formaram seus alunos, que se transformaram em docentes e que formaram outros 

docentes, e assim sucessivamente. O Prof. Dr. Ivano Gebhardt Rolf Gutz, do IQ-

USP, que atualmente se encontra na função de Professor Titular, desenvolveu um 

quadro representativo da corrente formativa que estruturou principalmente o 

Departamento de Química Fundamental do Instituto. (Para melhor compreender o 

gráfico, o Prof. Gutz orienta: o retângulo pontilhado encerra docentes ativos em 

2004; vários docentes antigos foram omitidos, para maior clareza). 
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Figura 18: Genealogia acadêmica da área de Química Analítica (Departamento de 

Química Fundamental do Instituto de Química da USP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www2.iq.usp.br/docente/gutz/ 

 

Observa-se, na representação da trajetória histórica de composição, de um dos 

segmentos do departamento de Química Fundamental, do atual IQ-USP, o percurso 

profissional de formação docente com um posicionamento expresso de um dos 

principais docentes - H. Rheinboldt, responsável pelo desenvolvimento do início do 

curso de química, na FFCL - que através do gráfico, sugere-se a constatação da 

influência cultural que esse já possuía, antes mesmo de vir para o Brasil, a cerca da 

concepção de ciência e a função do docente na universidade. Evidencia-se, 

também, que muitos docentes atuantes hoje no IQ, carregam, direta ou 

indiretamente, uma conexão com essa ideologia inicial, uma vez que se observam 

os docentes formados nesta cultura inicial, passaram a ser formadores dos que vêm 

a seguir e, assim, de certa forma, estas posturas culturais mesclam-se, atualmente, 

no direcionamento que os professores do IQ-USP projetam para a sua carreira 

docente.  

Evidencia-se que o próprio ingresso na carreira docente no IQ-USP, como 

citado no capítulo IV, é realizado e fundamentado fortemente no espírito de 
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pesquisa, proveniente da cultura do grupo, uma vez que inexiste, no IQ, o docente 

só com a titulação de graduação ou mestrado, pois somente com estas titulações, 

esses docentes não podem voltar-se para a pesquisa. O grupo também apresentou 

certa sincronia na área de formação, são, em sua maioria, formados pelo 

Bacharelado em Química, portanto, químicos “puros”. 

Inserido em uma universidade – a USP – com um alto desempenho científico 

no país, o IQ-USP também se volta para a produção científica de ponta. Evidencia-

se esse fato pelo perfil acadêmico-científico traçado do grupo pesquisado. Todos os 

docentes selecionados possuem uma significativa produção bibliográfica - tanto 

nacional como internacional -, em sua grande maioria, recebem apoio financeiro de 

agências de fomento à pesquisa e, em unanimidade, possuem alguma ligação com 

grupos de pesquisa internacionais, conforme pode ser visualizado nos gráficos 13 e 

14, respectivamente. 

 

Gráfico 13: Participação docente em agências de fomento à pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido a partir dos dados disponíveis nos Currículos Lates, no site do IQ da USP. 

 

Gráfico 14: Ligação com grupos de pesquisa internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido a partir dos dados disponíveis nos Currículos Lates, no site do IQ da USP. 
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Com um corpo docente altamente qualificado, integrados à Universidade em 

um regime de RDIDP, que supõe dedicação integral à pesquisa e, portanto, com 

uma maior disponibilidade de horas para a atividade científica, somada à boa 

estrutura física e as possibilidades de acesso a recursos financeiros, o IQ-USP 

demonstra ótimas condições físicas e humanas para ser reconhecido como um 

centro de excelência, desenvolvendo pesquisa de ponta.   

A alta qualificação do docente, como afirma Saviani (2002), certifica que o 

docente teve formação que, potencialmente, lhe dá a competência de saber fazer, 

mas o fazer científico demanda tempo. Na própria entrevista dos docentes e no 

estudo do percurso acadêmico de formação desse docente, percebe-se que as 

condições atuais para se fazer ciência e manter certa estabilidade na comunidade 

científica que se conquistou, exige-se que estes profissionais tenham uma atenção 

dirigida à produção de pesquisa.  

O pesquisador, hoje, é avaliado com critérios muitas vezes estabelecidos “de 

fora” da Universidade, o seu reconhecimento, em sua área de atuação científica, se 

dá através da mediação de sua produtividade, enquanto pesquisador. Então, quanto 

mais publicações – que é o que fundamentalmente vale como produção de 

conhecimento para os órgãos avaliadores nacionais e/ou internacionais –, mais 

possibilidades de acesso às agências de fomento à pesquisa, gerando, então, mais 

oportunidades de publicação, ou seja, produção para o pesquisador.  

Envolto por este ciclo vicioso de produção: mais recursos, mais produção, mais 

recursos..., o docente, consequentemente, deverá priorizar seu tempo de atividade 

na universidade em tarefas que lhe confiram um maior reconhecimento, enquanto 

profissional. Como expressa a autora Ivani Fazenda (1995), “os professores 

constroem a sua identidade por referência a saberes (práticos e teóricos), mas 

também por adesão a um conjunto de valores etc.”. 

Parece não ser surpreendente que nesta sobrecarga de funções na atividade 

docente dos pesquisadores, como já citado por Cunha (2007), que o ensino fique em 

segundo plano.  

Pode-se inferir, portanto, que alguns fatores em conjunção, na trajetória de 

formação docente destes profissionais do IQ-USP, fundamentam uma concepção de 

docência, voltada predominantemente para a pesquisa, no objetivo de formar 

pesquisadores de alto nível científico, uma elite intelectual da área. Certamente, um 
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destes fatores de influência na formação docente está na cultura acadêmica, voltada 

à pesquisa, que foi sendo assimilada já com as concepções de ensino dos primeiros 

professores estrangeiros e, de certa forma, faz-se notar, ainda, talvez num 

inconsciente coletivo do grupo. Outro fator que parece também marcar forte 

presença na formação destes profissionais é o favorecimento da racionalidade para 

a busca de uma maior intelectualidade, característica atrelada às áreas de 

conhecimento que mais se aproximam de um pensamento positivista de ciência. Não 

podemos desconsiderar também como fator de influência, o constante processo de 

avaliação a que são submetidos tais pesquisadores, muitas vezes de agentes 

externos à universidade, com critérios de avaliação que não contemplam a atividade 

de ensino. E, por fim, a própria formação acadêmico-profissional, que visualiza, nos 

saberes técnicos, a preparação necessária para todas as atividades docentes e, 

como afirma Cunha (2007), “[...] os saberes docentes são distintos daqueles 

requeridos para a pesquisa”. 

Vale a pena ressaltar que o seu alto desempenho no campo de produção 

científica e a composição de um corpo docente também altamente qualificado, 

geram, no IQ-USP, a caracterização de uma instituição de elite, que nem por isto 

perde seus méritos de comprometimento e responsabilidade com o desenvolvimento 

do conhecimento científico. 

Enfim, a questão que não quer calar: No IQ-USP temos, fundamentalmente, 

pesquisadores ou professores? 

E importante, aqui, retomar as considerações de minha orientadora, em relação 

ao impasse com que nos defrontamos quando pensamos no exercício da docência 

na Universidade, uma vez que, em sua maioria, não possuem formação pedagógica: 

 

 

Parece importante reconhecer que não basta a crítica a 
um determinado modelo de ensino para tornar o 
trabalho docente algo de valor. Mas a crítica a esse 
modelo pode representar uma tomada de posição 
frente à responsabilidade social dos professores e 
pesquisadores universitários, pode representar uma 
tomada de posição frente ao tipo de formação que 
ocorre nas várias instâncias e cursos universitários 
(Duran, 2006, p. 140). 
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Com a conclusão desta pesquisa, acredito que possa afirmar que temos 

constituído, no IQ-USP, um quadro docente de pesquisadores altamente 

qualificados, com uma produtividade acadêmica expressiva, com uma visão 

profissional sofisticada da área de química, mas também é preciso dizer que, 

possivelmente, esses profissionais não se reconhecem no papel de professor, no 

papel de educador.  

A dificuldade desses especialistas de conceberem a necessidade de uma 

preparação também pedagógica para a atividade docente, talvez seja oriunda da 

impossibilidade desses docentes se reconhecerem como profissionais altamente 

qualificados e, concomitantemente, profissionais altamente envolvidos com as 

questões pedagógicas de suas disciplinas. 

A introjeção no percurso de formação profissional, da tradição cultural de 

formação das ciências exatas, somado ao contexto externo, elabora as concepções 

e convicções que induzem as atitudes e práticas desses docentes, perante o ensino. 

Se considerar que as concepções se estruturam em uma visão de mundo, de 

conhecimento, de sociedade e de educação, que se refletem na própria organização 

da instituição e do projeto político-pedagógico que essa assume, pode-se intuir que 

qualquer mudança de posicionamento só é possível com uma reflexão crítica sobre 

a natureza da atividade docente, no ensino superior. 

Com a realização da pesquisa, tem-se o encontro destes diferentes saberes – a 

visão da área de exatas, com a visão da área de humanas – que ganha, na 

possibilidade de uma reflexão mais critica, um crescimento maior para as duas 

áreas. Ganha as ciências exatas com a possibilidade de uma diferente compreensão 

e posicionamento sobre as exigências que, hoje, o ensino massificado impõe à 

universidade. E ganha as ciências humanas, revendo em suas ações a possibilidade 

de um potencial pragmatismo. 

Faz-se necessário observar, então, como conclusão, ainda que sempre 

provisória, que a análise realizada através dessa pesquisa possivelmente incentive 

outros questionamentos, instigando a continuidade desta discussão a respeito da 

trajetória profissional dos docentes de ensino superior das áreas das ciências 

exatas, assim como de suas concepções de docência e suas repercussões no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas na universidade. 
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ANEXO A 

 

Entrevista com o Prof. Dr. Paschoal Senise 

 

L: Prof. Senise, com licença, muito prazer Lílian.  O Prof. Claudimir marcou 

esta entrevista para compor uma pesquisa na área de Educação. 

S: Na área de educação? Qual a sua formação? 

L: A minha formação é em Psicologia, mas faço mestrado na área de 

educação e trabalho com Ensino Superior. A minha pesquisa foca a formulação de 

aula dos professores de química da Universidade de São Paulo, que não possuem 

formação pedagógica específica para o ensino. 

Eu utilizei seu livro p/ relatar a história da criação e desenvolvimento do 

Instituto de Química da USP. 

 S: Interessante, você na química? 

L: Eu selecionei a área de conhecimento da química, mas com foco na 

formulação de aula, que é a minha área de atuação: o ensino. Observei no seu livro, 

a fundação do curso de química e as primeiras aulas deste curso. 

S: Foi pesada a leitura? 

L: Não, o livro trás os fatos históricos descritos de uma forma bem acessível. 

Fiquei surpresa ao descobrir que o curso de química inicialmente era ligado a FFCL. 

S: Existia uma faculdade, que é a FFCL, ela tinha várias seções e 

subsecções, que depois se transformaram em departamentos. Era como bem dizer, 

uma universidade em miniatura. Existia a parte humanista, a parte biológica e a 

exatas, mas sempre dedicada aos estudos básicos, na formação básica, o que 

faltava ao país na época. 

Na época havia alguma formação humanista, com a Faculdade de Direito, de 

onde saíam os nossos poetas. Encontramos depois com a Faculdade de Filosofia 

um caminho mais racional, para se dedicar à pesquisa, o que a Filosofia introduziu 

foi o espírito da pesquisa e a importância de se ter uma atividade criativa. Criar algo 

e não só reproduzir. Isto tudo era novo, em um país colônia que se dedicou a formar 

profissionais para atender as necessidades, e não ao estudo da cultura pela cultura, 

do conhecimento pelo conhecimento. Esta foi a grande idéia que levou a formação 

da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL), na época da criação da 
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Universidade de São Paulo (USP). Os fundadores da universidade partiram da idéia  

de formar um núcleo para se aprofundar em ensinos básicos. 

 

L: O curso de química já nasceu então com esta estrutura? 

S: Na seção Ciências, tinha a subsecção de Matemática e a subsecção de 

Química, eram todas coordenadas administrativamente pela FFCL. A química se 

desenvolveu como química, evidentemente, mas com este espírito de química 

básica, formar indivíduos que pudessem contribuir para o progresso da própria 

química, e não só para difundir conhecimento de química, mas também contribuir 

com o aumento dos conhecimentos da química. O ponto principal é fazer com que o 

ensino seja formativo. Isto é uma frase que se usa a toda hora, é a formação e não a 

informação, temos que nos preocupar para que o estudante possa desenvolver uma 

construção mental, para ir resolvendo problemas. Esta foi a ênfase que se deu 

desde o início, com os primeiros professores que vieram do exterior, que tinham uma 

formação que nós aqui não tínhamos.  

Às vezes, até encontrava-se alguns professores nas ciências básicas em 

química, física e matemática autodidatas, merecem muito respeito, mas não tiveram 

a facilidade de ter uma formação neste sentido de pesquisa. No ensino da época 

acumula-se informações através de livros, e o que se procurou fazer com a vinda 

destes professores do exterior, foi renovar e desenvolver a atividade criativa e ter um 

ensino formativo, aqui. Procurando fazer com que o aluno se habitue a pensar e 

fazer química básica com o raciocínio da atividade experimental. Era observar o 

fenômeno, a observação do experimento e não só a sua execução. A observação 

com a execução leva a compreensão do que é o fenômeno, o porquê daquilo, para 

desenvolver a criatividade e o raciocínio. É isto que os nossos primeiros mestres 

procuraram fazer e que nos devemos continuar.  

No caso da química, tínhamos o Rheinboldt, ele era um cientista de renome 

internacional, era um grande didata e pesquisador. Um homem de uma cultura 

vastíssima possuía uma posição científica internacional de renome, e o que o Prof. 

Rheinboldt e o Prof. Hauptmann procuraram fazer, desde o início do curso, foi levar 

a gente, enquanto estudantes, a termos atitudes certas diante de problemas, termos 

uma capacidade através do raciocínio, de resolver problemas, não só os problemas 

propostos, pelo contrário, pela observação, compreender o que estava ocorrendo e 

chegar a conclusões. É por isso que, por exemplo, a ênfase do nosso curso era 
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dada ao laboratório, também ao raciocínio individual, nosso raciocínio era avaliado 

de forma individual, hoje a situação já mudou.  

Naquela época, ainda se sentia muito o preconceito do trabalho manual, isto 

era para ser feito pelos servidores e não para os estudantes ou professores. Ao 

passo que, em nossa educação formulada pelo Professor Rheinboldt, ficávamos no 

laboratório na maior parte do tempo e tínhamos que fazer tudo, até a limpeza do 

nosso material, não era o técnico que fazia. Hoje, não se faz mais isto, mas este 

sistema de trabalhar teve uma importância muito grande, em todos os campos das 

ciências naquela época, teve que se fazer isto, porque era a primeira vez que se 

fazia, na Biologia, na Sociologia com trabalhos de campo, e tiveram que fazer, pois, 

não havia nada ainda neste sentido, portanto, era a maneira de ensino de acordo 

com a realidade. 

No caso da química, até aquela época predominava os cursos de nível 

técnico , também tinha a presença dos técnicos práticos, aprendiam pela prática, 

aprendiam a fazer determinados procedimentos e repetiam aquilo em uma rotina nas 

suas instituições. Eram o que os professores chamavam de químicos laborantes, 

eles só fazem aquilo, mas eles não ofereciam qualquer explicação, construíam seus 

conhecimentos  com as próprias mãos, só que não partiam para a explicação 

profunda do fenômeno, e o porquê do fenômeno. Existe diferença de pensar 

quimicamente, daquele que só raciocina da execução, este é o ponto fundamental. 

L: Na época, então, as aulas de química eram mais participativas, do que 

expositivas? 

S: As aulas expositivas do Prof. Rheinboldt, que nos chamávamos de 

preleções experimentais, você deve ter visto no meu livro, ele executava uma série 

de experiências, com um sentido didático extraordinário, então, dava explicações e 

nós acompanhávamos a experiência, o que tornava muito mais fácil o entendimento. 

Agora, a partir disto, nós íamos ao laboratório e tínhamos nossos experimentos para 

realizar e tínhamos muita liberdade de horário. Após o laboratório, tínhamos o 

colóquio, onde se discutia o que se tinha feito no laboratório e os professores 

procuravam simular perguntas para que entendêssemos melhor o que tínhamos 

visto lá e começássemos a fazer correlações. Porque isto é importante, entender e 

saber dar depois explicações e fazer correlações. 

Isto não é fácil no ensino, mas estes primeiros mestres foram desenvolvendo 

isto com os pés no chão, pouco a pouco, levando neste caminho, digamos assim, 
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penetrando no indivíduo que acaba assumindo atitudes naturais diante de 

problemas. É por isso que nós tivemos alunos formados nas primeiras turmas, que 

foram trabalhar em outros lugares diferentes, outras instituições, em laboratórios de 

análise, laboratórios industriais, e tiveram que fazer coisas que nunca tinham visto, 

não tiveram, porém, dificuldades e fizeram bem. Encontrando depois estes alunos, 

eles diziam “foi a maneira que os professores nos incentivaram a buscar soluções”. 

Não se pode ensinar tudo na universidade, nós tivemos a sorte de ter um currículo 

mínimo, com poucas disciplinas, porque assim, preenchíamos com outras tarefas 

importantes para a formação. Podíamos parar mais tempo no ensino de uma 

disciplina, ao passo que quando o currículo é extenso, o ensino se pulveriza. Fica 

difícil um conhecimento em profundidade. 

Eu acredito que hoje, embora a situação seja diferente, há uma evolução dos 

currículos, é uma coisa natural e imprescindível, o currículo deve estar em contínua 

discussão, com o progresso da ciência e dos conhecimentos, tem que haver 

adaptações, inovações, mas existe uma coisa fundamental, que é a de precisar 

saber resolver problemas, é saber pensar para aí as coisas saírem. 

 L: O senhor acredita que a aula, hoje, como é formulada dentro da 

universidade, neste contexto diferente, com uma demanda diferente, consegue 

atender a este ponto fundamental do saber resolver problemas pensando? 

S: Em parte não, é difícil, o ensino massificado, uma sala de aula com 100 

alunos, é muita coisa, Não dá para comparar com as primeiras turmas, hoje nós 

temos que formar turmas as vezes com o predomínio da exposição do professor. 

Não resolve, eu não sou inteiramente contra a aula formal, se bem que precisa ver 

como se está ministrando esta aula, pois ela sozinha não ajuda a desenvolver o 

pensamento. Uma coisa que eu sempre procurei fazer nas minhas aulas era evitar 

ao máximo a parte do evento descritivo, para ficar na parte conceitual. Eu sempre 

orientava os meus alunos no início das aulas, quanto a importância de se acostumar 

a ler o livro, estudar pelo livro. A tendência geral do aluno é só pegar a apostila e 

decorar, isto não forma raciocínio. 

Ai está a importância da missão do professor, se você pega o livro e não 

entende, e depois de ouvir a aula, você vai ler e passa a entender, aí o professor 

cumpriu o seu dever. Então, a minha preocupação como professor era poder fazer o 

aluno entender o conceito, para quando fosse ao livro o entendesse, coisa que sem 

a aula ele não conseguiria. 
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Não se pode dizer que a aula expositiva é boa ou não, tudo pode ser bom e 

não ser, tem maneiras e maneiras de se expor um conhecimento, e quem está 

expondo tem que ter a preocupação, para pensar nos outros, que estão do outro 

lado, como eles vão receber aquilo, se não houver esta preocupação? Não há 

interação. 

É importante o professor se colocar um pouco no nível dos alunos, para poder 

organizar sua aula, eu acho até que quando iniciamos na carreira de docente, ainda 

estamos com um pouco da memória dos nossos casos de dificuldades e 

entendimentos. “Eu tive dificuldade de entender isto, como é que eu vou agora 

explicar aos meus alunos”? Este pensamento é muito bom, o docente não tem que 

se preocupar só com o que vai transmitir, mas sim como vai transmitir, só que esta 

lembrança das dificuldades, com o passar do tempo, o professor vai entrando em 

uma rotina e pode esquecer-se de considerar o nível do aluno p/ preparar sua aula, 

de forma que o aluno possa acompanhar. Isto faz parte do trabalho do professor. 

L: O senhor acha que esta situação seja mais comum com professores que 

estão voltados mais para a pesquisa, do que ao ensino? 

S: Mas este professor deve pensar que ele está em outro nível, estas coisas 

parecem simples e não são mesmo, alguns professores vem e dizem: “mas nunca 

foi preciso me ensinar isto“. Devemos considerar que tem havido uma diferença de 

nível dos alunos que entram na universidade, todo mundo sabe que houve um 

abaixamento de nível, eu mesmo me aposentei por idade em 1987, e nos meus 

últimos 15 anos, já não ensinava mais como anteriormente, tinha que dar menos 

matéria e explicar mais. Porque o aluno já não vinha mais com aquela formação, 

aquele preparo que tinha anteriormente. É preciso que o professor entenda isto, se 

antes eu não tinha que dar certas explicações, que são tão simples, porque o aluno 

sabia, hoje não sabe mais, então é preciso ensinar para poder conseguir algum 

resultado, “mas eu tenho uma diversidade de assuntos para dar”, dizem alguns 

professores. Paciência, você está vendo que o aluno não sabe, dar uma aula que só 

3 ou 4 entendam, em um total de 40 alunos, não dá, eu preciso que a maioria 

entenda, e é aí que eu tenho que descer um pouco o nível e fazer com que o aluno 

entenda, fazer uma complementação, e depois, subir o nível para ele entender, isto 

é natural. 

Já fui diretor do Instituto e tinha que atender reclamações dos alunos, aí ia 

falar com o professor, que reclamava que ninguém precisou ensinar isto a ele, 
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então, porque ele tinha que ensinar? Eu dizia: você tem que ensinar para sair de 

onde ele está, e aí ele pode entender o que se segue. 

A missão que o professor tem é de ensinar, você pode ser pesquisador, mas 

é educador também. 

L: Professor, mas dentro das ciências exatas, especificamente a química, o 

senhor percebe que os docentes têm esta imagem de educador? 

S: Nem sempre, é difícil, o professor tem que se esforçar e ver que o aluno é 

uma pessoa humana, ver a parte psicológica, fica difícil em um ensino massificado. 

Quando se tem poucos alunos, você ensina um por um, você consegue ouvi-los. 

Fica difícil, hoje, para os colegas, não têm condições. 

L: A seu ver, então, as aulas na configuração como eram no início do curso, 

atendiam mais à formação do que a informação, simplesmente? 

S: O processo formativo estava presente sempre, a maneira de ensinar, o 

método de ensino era diferente. Na parte experimental em química, nós tínhamos 

muita liberdade, o que eu descrevo no livro, que nos chamávamos de laboratório 

aberto. Podíamos ficar no laboratório, tínhamos alguns experimentos para realizar, 

evidentemente sob vigilância dos professores, mas o olhar era mais no trabalho, o 

que acontece hoje é que ainda se tem trabalho no laboratório, mas é interrompido 

pelo tempo, se tem hoje que completar este experimento, depois passar para outro e 

outro, seguindo o cronograma da turma, e não o ritmo individual. 

A avaliação na metodologia inicial era feita em função da tarefa, em cumprir 

aquela tarefa, se um aluno cumpria em duas horas e outro aluno em dois dias, não 

tinha importância, o que levou mais tempo podia ter feito a coisa até melhor. 

Respeitava-se a formação do raciocínio das pessoas, que em alguns, poderia ser 

mais lento e, em outros, mais rápido, isto não mede inteligência. São maneiras 

diferentes de considerar as coisas, do ir raciocinando para resolver. 

No ensino massificado, os experimentos educacionais são programados e tal 

dia tem que fazer tal experimento acabou o tempo, passa-se para outro 

experimento. Não chegam a ver tudo que podiam ver e apreender daquele 

experimento. Assim, acaba-se não estabelecendo relações e, é na riqueza das 

observações, que eu entendo e posso estabelecer relações. Este é um problema do 

ensino massificado. 

Bom, estes problemas atuais devem-se levar em conta e tentar compensar de 

outra forma, fazer reuniões, discutir mais com os alunos, é difícil. Eu não tive 
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formação didática, mas o que os nossos professores indiretamente nos mostraram 

foi muito importante para organizar minhas tarefas de docente. Eu também penso 

que quem vai para a docência, tem obrigação de saber como vai ensinar, aí vem o 

sentido didático. O que eu sei, com minha experiência, como professor e como 

diretor, é que os alunos percebem quem tem didática ou não e classificam se é bom 

ou mau professor. 

Os mais jovens professores estão mais preocupados com suas teses e se 

descuidam um pouco da parte didática, aí, muitas vezes, eu como diretor, tinha que 

mostrar que temos que olhar o aluno como ele é, e trabalhar para que ele possa se 

formar. Existem os resistentes nesta parte, mas eu insistia que era necessário, que 

mais que a metade da sala entenda o que ele, professor, está falando. 

O que acontecia e acontece, é que alguns alunos entendem com mais 

facilidade e ficam aborrecidos, porque já entenderam. Tem que ter paciência e não 

dar importância, se bem que isto é relativo. Às vezes eu perguntava para um aluno,  

que aparentemente sabia tudo, só que na verdade, ele não sabia. O professor 

percebe isto, só que precisa saber fazer isto no momento certo, sem dar a 

impressão que estamos, digamos ‘passando um pito na pessoa’. 

L: No livro, o senhor cita um guia desenvolvido pelos primeiros mestres do 

curso, que orientava os trabalhos de laboratório, este até citado com um verdadeiro 

tratado de lógica. O senhor poderia falar um pouco mais deste material? 

S: Quem falou que era um tratado de lógica foi um professor de medicina da 

época, ele achou que era um tratado de lógica. Na verdade era como uma apostila 

de química, era exposto, ali como iniciaria a atividade e como gradativamente ela ia 

se desenvolver. Do mais fácil para o mais complexo. Mostrava a lógica, mostrava a 

concatenação, era tudo experimento químico. Os livros que tínhamos na época 

davam a impressão de estar focando o ensino técnico da química. Nestas apostilas, 

então formuladas pelos professores, partia-se da base, do princípio do 

conhecimento e ia se desenvolvendo, íamos progredindo em conhecimentos, que 

eram realmente absorvidos, levando-nos a um melhor entendimento, tornando o 

processo mais racional. Discutia-se e aprendia-se de forma gradativa, tudo que 

havia sido feito antes servia para entender o passo seguinte, esta organização de 

trabalho era boa. Agora, isto, nós não percebíamos na época, aquilo tudo, este 

processo era natural para nós. Quando mais tarde tivemos que ensinar, é que 
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reconhecemos o valor dessa idéia. Isto foi um ensinamento fantástico e serve para 

qualquer coisa. 

Ensinar e procurar contribuir para a formação de um determinado setor e 

evitar a excessiva especialização, é uma coisa difícil de evitar, principalmente no 

campo das ciências exatas, mas se estabelecem caminhos estreitos de 

especialização, isto pode não ser bom. Há, hoje, uma tendência a isto. Para se 

chegar à interdisciplinaridade, nada melhor do que ver tudo de uma maneira mais 

racional, melhor do que explicar determinados fatos e poder expandir e ver pelas 

laterais, que podem ampliar o seu campo de visão e conhecimento. A tendência do 

aluno é tratar o conhecimento em departamentos estanques. Agora é química 

orgânica, depois é química inorgânica e não se faz relações entre as coisas. Isto 

acontece muito atualmente, precisamos de métodos pedagógicos que diminuam 

este problema, porque na vida, as coisas se entrelaçam, e é muito importante 

entender os fenômenos, entendendo o que está ao seu redor. A USP leste parece 

que esta trabalhando mais fortemente neste sentido, mas é preciso para isto ter 

professores bem preparados. 

 

 

Legenda: 

 

L: Lilian Yepez do Lago 

S: Prof. Dr. Paschoal Ernesto Américo Senise 
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ANEXO B 

 

Entrevista com o Prof. Dr. Flávio Maximiano 

 

F: Eu tenho licenciatura em Química – aqui da USP - Bacharelado na USP. 

Ao longo do bacharelado, eu fiz a licenciatura em química, diurno. Quando me 

formei, entrei na Pós-Graduação e ainda tinha umas quatro disciplinas da 

licenciatura. Eu terminei a licenciatura no segundo ano do Doutorado. 

Fui professor do Ensino Médio na área de Química, tive dois anos de 

experiência em pós, entrei na USP para trabalhar como educador – técnico de nível 

superior para atuar na licenciatura, e daí entrei como professor. Eu entrei com o 

objetivo de fazer pesquisa sobre o aprendizado de conceitos químicos no nível 

superior, meu trabalho é procurar essa área, é um trabalho de pesquisa. Eu dou aula 

para as disciplinas específicas de licenciatura – são disciplinas que a gente chama 

de instrumentação para o ensino, que são disciplinas da didática da ciência química. 

E relação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento químico. Então, eu 

não sei se eu estou no escopo dos professores que você quer entrevistar, porque, 

de certa maneira, eu tenho uma formação pedagógica. Na formação formal de 

licenciatura e tenho experiência pedagógica em outro ensino também, e trabalho 

com isso, dou aula em uma disciplina que discute planejamento de ensino para o 

ensino médio. 

L:  Mas aqui você trabalha o pedagógico só com os alunos, ou com os 

professores também? 

F: Nós não temos nenhum grupo que faça uma discussão ou projeto que 

reúna os professores para realizar uma discussão sobre aspectos pedagógicos. Não 

há essa prática. Já aconteceram alguns eventos esporádicos, realizados pela 

comissão de graduação, tivemos um no ano passado, organizado pelo Prof. Mauro, 

que marcou uma reunião com os professores livremente, com quem quisesse 

aparecer, alguns professores mais experientes ou muito bem avaliados pelos alunos 

foram falar um pouquinho sobre a sua experiência, o que eles têm feito, como tem 

sido as suas disciplinas, e passou em uma discussão que ficou nisso. Foi o único 

momento, desde que eu entrei como docente aqui, que aconteceu isto. Eu tenho 

noção do ensino e do que é o aprendizado, eu acho que é uma coisa mais 

complexa, e hoje a gente necessita de muito mais, uma vez que a transmissão 
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cultural está sendo colocada em xeque. Você começa a ter problemas de 

insatisfação com o ensino em qualquer nível, mesmo aluno do ensino superior tem 

anseios e certas necessidades, os professores também vêem outro mundo onde o 

ensino é muito rápido. Questões profissionais, as pessoas estão discutindo mais 

essas questões, eu acho que falta ainda muita discussão e não tem espaço. Que eu 

sei, a USP tem um grupo coordenado pela Prof. Yasuko, do departamento de 

Química da USP de Ribeirão Preto, daqui do IQ, quem estava participando desses 

encontros era a Deise, que fica no bloco 12. Foi formado, no âmbito da pró-reitoria 

de graduação, uma oportunidade para os professores se encontrarem e discutirem 

esta temática, o tema formação pedagógica, etc. Então existe uma iniciativa no 

âmbito da pró-reitoria, mas como eu não estou participando deste grupo, porque não 

deu para participar, eu não sei como a coisa está andando. Eu acho que eles se 

reúnem uma vez por mês, ou alguma coisa deste tipo. Então, eu tenho comigo a 

opinião pessoal de alguém que conhece ensino e entende que é preciso que isso 

faça parte de uma discussão institucional, já falei isto várias vezes, mas ainda não 

houve engajamento. 

L:  Não houve engajamento dos professores do IQ para estas discussões? 

F: Não, e eu concordo, pois todo mundo aqui tem múltiplas funções. Então 

você acaba se preocupando mais com a pesquisa. Mas com o tempo essas coisas 

acabam sendo aproveitadas. As pessoas são refratárias. 

L:  Você acredita que a Instituição Acadêmica dá mais peso à pesquisa do que 

a prática pedagógica dos professores? 

F: É uma instituição de Pesquisa, que é um assunto importante no Brasil e no 

mundo todo, e talvez a gente tenha uma estrutura acadêmica também voltada para 

isso, e algumas pessoas podem interpretar mal isso. Não é romper com a estrutura. 

Não é nada disso. Também não estou defendendo que você tenha categorias 

diferentes de exercer seu caminho, o professor que cuida da educação e do ensino, 

e aquele que só faz pesquisa, não sei se é o caminho, não sei se em outro lugar se 

chegou a algo deste tipo e não sei se é bom também. Mas o fato é que se tem muita 

coisa para dar conta, inclusive a sua formação como docente. Na Universidade, pelo 

que eu sei, não necessariamente a pessoa chega para atuar como docente tendo 

uma formação para isso. Tem colegas que eu acho que sim, têm mais dificuldade, 

talvez mais ansiedade, outros talvez trabalhem melhor com isso, mas o meu caso já 

é diferente, pois eu já estava no processo de ensino.  
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L: Na questão de docência, os professores que sentem necessidades de 

apoio na área pedagógica te procuram para pedir informações? 

F: Não. Não necessariamente. Tenho alguma experiência interessante com 

uma equipe de quatro professores, dentro do nosso departamento, que são voltados 

exclusivamente para a área de ensino, e mais uma outra professora que também 

participa, orienta a nossa Pós-Graduação no ensino de ciências, e outro programa, 

ela também orienta, também participa, também dá aula em algumas disciplinas. Mas 

neste grupo, a gente às vezes até tenta discutir currículo, há muitas discussões 

sobre atividade curricular, logo, também gera algumas discussões a respeito disso. 

Tem uma coordenação do curso, que é um grupo institucionalizado, que faz parte da 

instituição, que discute os problemas da graduação, esta é a função. E está todo o 

tempo voltado para pensar em formações curriculares, em discutir algumas 

questões. Então, tem um foro, não é um grupo que discute a prática docente, que dá 

um apoio ao docente, não é isso, não é essa a função, mas vai pensar nas 

necessidades do curso. Então, eu tenho participado deste grupo, tenho sido 

convidado a participar deste grupo porque eu tenho uma história de currículo, de 

formação de outros tempos, eu tenho ajudado essa coordenação. Por conta disso, a 

turma da nossa área, inclusive estamos discutindo as nossas disciplinas, mas não é 

algo formal, mesmo o pessoal da área de educação tem tantos afazeres que muitas 

vezes não encontram tempo para pensar, parar e discutir como está sendo o nosso 

curso, a nossa parte da licenciatura e como a gente está trabalhando, então a gente 

conversa assim, de um procurar o outro e perguntar como está sendo a sua 

disciplina, sua turma, alguma coisa muito informal. Em nossas discussões, 

percebemos que precisamos conversar mais sobre isso, sobre o que cada um está 

fazendo com a sua disciplina. Mas também, eu cheguei há pouco tempo, meu grupo 

de pesquisa está no começo, ainda não está estruturado, estamos estruturando isso,  

juntos. Agora, os outros professores da área química mesmo têm algumas coisas 

que acontecem, por exemplo, eu estou dividindo uma disciplina do primeiro ano do 

noturno com um professor de química ambiental, e essa disciplina tem o nome de 

Química, Meio Ambiente e Educação. Então, essa disciplina estava na mão do 

pessoal da licenciatura só, e esse ano eu pedi que entrasse alguém da Ambiental, 

porque eu estava tendo também que suprir às necessidades específicas de Química 

Ambiental, e aí, entrando alguém da química ambiental, a gente dividiu, daí ocorreu 

certa interação. Já pegou um curso que eu já havia montado, já havia modificado, 
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daí modificamos esta parte da química ambiental, para atender outras demandas, 

então é uma experiência na prática ainda, não que isso sugere uma reformulação, 

tanto de um, quanto do outro. E tem outra disciplina optativa que eu estou dando 

com duas professoras da área de Química: química inorgânica e química ambiental, 

e eu entrei com a idéia de juntar, e tentar colocar algumas metodologias de trabalhar 

com  projeto, tentando fazer alguma coisa, e isso acaba sendo um aprendizado para 

os dois lados, alguma coisa na prática, não tão planejada. Quer dizer a gente 

pensou na disciplina, a professora desta disciplina não tinha essa intenção, ela 

achou interessante conhecer metodologias que a gente apresente ou coisas que a 

gente queira fazer, como observar os alunos, fazer entrevistas com esses alunos 

sobre conceitos. Então, há um trabalho que acaba sendo menos planejado do que 

deveria ser. A gente adotou algumas idéias das atividades, de se ter discussões em 

sala, terem algumas coisas diferentes, como por exemplo, uma professora comentou 

que nunca deu aula sentada, ela vai sentar para fazer uma roda de discussão com 

os alunos, pois elas estão mais acostumadas a dar aulas mais expositivas. Uma 

dessas professoras, talvez por conta disso, já ligou para mim e disse que está em 

outra disciplina, ela queria um teste para ver o que eles realmente pensam sobre tal 

assunto, para ver se eles conseguem correlacionar com o que ela está falando, daí 

ela ficou sabendo de um aluno de outra disciplina que usou um teste de associação 

de palavras, então ela queria saber como é que é isso. Aí se dão umas idéias, às 

vezes a gente dá um texto, algumas colegas já pegaram artigos nossos da área para 

ver. Eu acho que uma experiência que eu estou tendo, é mais de me aproximar do 

colega e de propor projetos juntos, e isso acaba tendo algum reflexo, em certo 

ponto. A colega propôs aos alunos que fizessem uma roda e eles comentaram que 

pareciam estar em uma aula da licenciatura. De certa maneira, mexeu um pouquinho 

com a dinâmica da aula dela. Não sei se foi todo este contexto. Outra experiência 

que eu tive neste aspecto é o fato de a gente estar trabalhando no ensino superior e 

ter a oportunidade de contar com o colega, em uma disciplina que reúne professores 

de várias as áreas. Um colega, que está dando aula comigo em uma disciplina 

optativa, o Paulo, sabia que eu estava trabalhando em mapa conceitual, e ele 

perguntou: “Será que mapa conceitual pode ajudar na integrada?” Eu disse que 

pode, vamos tentar, então eu dei uma aula dessa disciplina para os alunos, de como 

fazer um mapa conceitual, daí os professores fizeram um planejamento para os 

alunos fazerem mapas conceituais ao longo da disciplina. Mas eles fizeram 
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pensando nas disciplinas, nos conceitos estudados e montaram um mapa, isso 

acabou virando uma nova maneira de ensinar, onde a gente se encontrou e eu 

aproximei a explicação dos alunos, para saber se isso era alguma coisa promissora 

ou não, acabei dando uma olhadinha nessa coisa de pesquisa também, então, o que 

estou tendo, principalmente esse semestre, são essas experiências de encontrar 

alguns colegas, que lecionam nas disciplinas que a gente está junto, ou alguns 

toques, coisas assim. Isso está acontecendo de uma maneira muito espontânea, 

sinto alguns colegas até com interesse de melhorar a prática, pensando o que se 

pode fazer, também não é porque gente da área de educação que tem resposta 

para tudo. O que eu tenho dessa área, é que realmente, os professores de ensino 

superior, em uma universidade pública, não necessariamente passam por essa 

formação. Eu conheço alguns colegas que já fizeram trabalhos sobre a formação 

pedagógica de alunos que estão no doutorado e na pós-graduação e levantaram as 

concepções de ensino e fizeram um trabalho esse ano saiu na química nova, com 

professores da área de educação, da Química também. 

L:  Mas este estudo focou os alunos? 

F: Não, eu acho que ele analisou as concepções de alunos que estão no 

doutorado, sobre ensino e atividade de docência. Então, tem a CAPES, exige hoje 

que o aluno que tem bolsas tenha uma formação pedagógica (PAE). E cada 

instituição está fazendo de uma maneira diferente, esta formação.  A USP tem o 

PAE, não sei se você conhece, é um programa da Pró-Reitoria, um programa de 

estágio de docência para pós graduando, este programa começou muito no IQ, que 

é o berço deste programa, mas no começo era chamado monitoria, quando eu ainda 

era aluno, começaram as monitorias e se expandiu, e tem a Direção deste programa 

agora na Universidade, que uma visão meio de estágio, que é parte da formação, e 

o professor na outra ponta tem muito idéia que é um aluno estagiário que está 

ajudando, e esta ajuda é muito importante na disciplina. Então, eu acho que este 

programa também procura dar uma formação para o graduando. É estagiário, não se 

chama mais de monitor. Eu sou do grupo do IQ que distribui as bolsas. Então, tem 

uma parte de formação pedagógica, tem muitos alunos da Pós não estão 

Interessados nisso agora, eles querem uma bolsa, querem ter essa experiência para 

contar, mas eles estão voltados para a pesquisa, eles não querem ter aula.  Mas por 

outro lado, se você oferece cursos, lota, o Baiardo orienta na área de ensino de 

bioquímica, dentro do programa de bioquímica, e ele dá aula para a pós - 
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graduação, ele tem curso de pós-graduação, voltados para a formação pedagógica 

do mestrando e do doutorando. É o cara aqui dentro que dá a formação pedagógica, 

não para o professor, para a formação de um doutor. Ele fica no bloco sete superior, 

mas também, ele tem atuado nisso, como parte de formar um curso para os alunos, 

é na metodologia de ensino de bioquímica, que os alunos de pós-graduação 

preparam o curso de verão para os alunos de graduação. Os alunos da Pós é que 

são os professores. E faz sucesso, as turmas são cheias. Os alunos trabalham 

bastante e gostam. Então, outros não estão preocupados e não estão direcionados 

para isso. Ainda a formação pedagógica do professor universitário apresenta 

problemas, ou deficiências e necessidades, mas se formos levantar, tem várias 

iniciativas pequenas. 

L:  Mas você acha que as deficiências se dão porque a própria legislação não 

exige, necessariamente, o cunho pedagógico.  

F: Eu também não sei se deve exigir, tenho que dar um seminário para os 

alunos de graduação e eles nem questionaram o fato do trabalho, dos professores 

que dão aulas para eles, os professores do Instituto, em sua grande maioria, não 

tiveram licenciatura, então, eles acham uma contradição para você ser professor do 

ensino médio, você tem que ter licenciatura, para ser professor do ensino superior, 

não tem que ter licenciatura. E eu disse para eles que isso não era uma contradição, 

são coisas diferentes, essa é a forma de educação básica, no ensino médio, exige 

um profissional que esteja formado para isso mesmo. Não quer que não exija um 

profissional no ensino superior que também esteja preparado para isso. Mas 

também nada garante que se você fez licenciatura, sua prática vai ser melhor ou 

pior, ou você vai ter sucesso como professor no ensino superior porque tem 

licenciatura, ou no ensino médio, se você tem licenciatura. Não é o determinante, 

mas eles achavam que isso era absurdo, uma turma de alunos questionou muito 

isso. Não sei se seria essa formação, eu não colocaria licenciatura com pré-requisito 

no ensino superior, pois o ensino superior tem outra função. Eu acho que você teria 

que conversar com alguns professores que não tiveram essa licenciatura, ou 

mesmo, muitos mesmo que tenham feito licenciatura, em outras épocas, porque a 

licenciatura agora está mudando. Estes que fizeram há muito tempo também não 

vão conseguir reconhecer a licenciatura na sua prática. Então, uma coisa entre 

professores mais velhos, antes da minha geração, eles contam, no início, quando 

você entrava aqui, você era um praticamente um assistente mesmo, você dava aulas 
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só de laboratórios, as aulas teóricas estavam nas mãos dos professores mais 

experientes, porque a formação deles era pela experiência pela prática, e os novos 

professores iam assistir às aulas teóricas dos professores experientes, é aí que eles 

aprendiam, é aí que eles observavam o que era ser professor; ou seja, eles não 

tinham tido essa formação pedagógica, com pesquisador, na sua pós-graduação, 

não tinha nada disso, aí que ele tinha alguma experiência naquele contato, naquele 

trabalho junto com o professor mais experiente. Isso na década de 80 era comum 

aqui, era regra. Como expandiu o ensino, as salas aumentaram, demanda de 

professor também. Eu estou dando aula para o primeiro e para o quarto ano, não 

importa se eu sou experiente ou não, por causa da demanda, me colocam com o 

aluno iniciante e com aluno veterano. Então, isso não existe mais, o professor é 

contratado, e o Instituto oferece disciplinas para muitos cursos de graduação, da 

Química com os da Bioquímica, então, você precisa dar aula para nível do curso. 

Você pega uma turma de quarenta ou alunos, você vai dar aula para todos.  

L: O professor iniciante recebe uma ementa e vai para aula, sem nenhum 

outro tipo de informação ou apoio? 

F: Se for uma turma grande, tem uma equipe que divide a turma, ou às vezes, 

o curso é diurno e noturno, então às vezes tem um professor mais experiente na 

mesma disciplina, depende muito da disciplina e do departamento, mas um cara que 

entrou, já pode dar aula em uma determinada disciplina. No noturno, no curso novo, 

contratou-se um monte de gente, a turma que foi contratada, foi contratada para dar 

aula no noturno, não tinha muita gente experiente. Para a primeira turma eu dei aula 

no primeiro, no segundo e no terceiro ano, em várias disciplinas, porque tinha essa 

demanda. Nós tivemos uma renovação nos últimos cinco e seis anos de mais de 

25% no quadro de docentes do IQ. Quem pode te contar essa história é a Silvia 

Serrano, da Analítica, essa eu conheço, ela que conta muito essa história de que se 

sentava e assistia às aulas dos outros professores mais experientes. 

L: Você acredita que historicamente não há no IQ um espaço definido para 

preocupações pedagógicas?  

F: Hoje, recentemente, com todas as mudanças, como no curso noturno, uma 

renovação grande no quadro de docentes, você não consegue definir muito bem 

isto. Eu peguei uma disciplina, que agora estou coordenando, eu tinha a lembrança 

de quando eu tive esta disciplina com a minha professora, que foi minha professora 

no Instituto de Química, eu tinha a experiência dela, daí ela vinha ver como estava 
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sendo feito. Mas eu peguei disciplinas que foram dadas pela primeira vez, e com o 

primeiro professor, então eu tive que montar, não tinha cara experiente naquela 

disciplina, porque minha área é nova, não tinha a experiência e o apoio, isso eu não 

tive. Nesse caso, foi por causa da demanda, da necessidade. 

 

 

Legenda: 

 

L: Lilian Yepez do Lago 

F: Prof. Dr. Flávio Antonio Maximiano 
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ANEXO C 

 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE 

 

O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino  (PAE) destina-se exclusivamente a 
alunos de pós-graduação matriculados na Universidade de São Paulo nos cursos de 
mestrado e doutorado.  

O PAE é oferecido semestralmente. Para realizar o estágio no 1o semestre do ano, 
as inscrições são abertas em Outubro. Para o 2o semestre do ano, as inscrições 
ocorrem em Maio. Veja também o Calendário .  

O PAE consiste de uma etapa preliminar obrigatória: Preparação Pedagógica  e de 
uma etapa posterior: Estágio Supervisionado em Docência .  

O Estágio Supervisionado em Docência  será desenvolvido mediante a 
participação do aluno em disciplinas obrigatórias da graduação, sob a supervisão do 
professor responsável pelas mesmas, e não poderá exceder 6 (seis) horas 
semanais.  

Os participantes do programa, sem vínculo empregatício com a USP, poderão 
receber auxílio financeiro mensal, sendo que no momento, a FMUSP conta com 30 
bolsas. Os estagiários excedentes desta cota e os funcionários USP participarão do 
programa como estagiários voluntários. O auxílio financeiro mensal poderá ser 
concedido no máximo por quatro semestres para cada aluno, limitando-se ao 
máximo de dois no Mestrado. Apenas a etapa de "Estágio Supervisionado em 
Docência"  dá direito ao auxílio financeiro mensal.  

Ao final do estágio, depois de cumpridas as formalidades, ou seja, apresentação de 

relatório das atividades do estágio, com avaliação do supervisor (a) da disciplina, e 

aprovação deste pela Comissão PAE/FMUSP e CPG/FMUSP, os participantes têm 

direito a 1(um) crédito pela atividade. Ao ser aprovado o Relatório pela Comissão 

PAE/USP têm direito a um certificado da atividade 

 

Algumas disciplinas oferecidas pela FMUSP para a Etapa de: 

Preparação Pedagógica : 

- MCG 5825: Pedagogia Médica e Didática Especial 

Oferecida semestralmente: março e setembro. 

Informações:  CEDEM  

3061-7472 (Sonia) ou cedemfm@edu.usp.br   
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- MPT 5760-3: Preparação Pedagógica 

Início:  Agosto/Setembro 

Informações:  Programa de Fisiopatologia Experimental  

3061-7364 (Thania) ou thania@usp.br   

 

Outras disciplinas cursadas na FMUSP ou outra unidade USP deverão ter seu 

programa de atividades referendadas pela Comissão PAE/FMUSP.  

Em caso de dúvida sobre uma disciplina cursada ou a ser cursada envie para 

cedemfm@edu.usp.br : o programa da mesma, a carga horária, instituição bem 

como seus dados pessoais e de contato para que possamos analisar a possibilidade 

de referendar esta disciplina. 

 

O título de Mestre ou Doutor em Ciências habilita o aluno à pesquisa e à docência 

para o ensino superior. A formação em pesquisa é atingida pela interação entre o 

aluno e o orientador. Com o objetivo de formalizar a experiência didática foi criado o 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino . Este programa destina-se a aprimorar 

a formação de alunos de pós-graduação para a atividade didática de graduação. 

 

O título de Mestre ou Doutor em Ciências habilita o aluno à pesquisa e à docência 

para o ensino superior. A formação em pesquisa é atingida pela interação entre o 

aluno e o orientador. Com o objetivo de formalizar a experiência didática foi criado o 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino . Este programa destina-se a aprimorar 

a formação de alunos de pós-graduação para a atividade didática de graduação. 

 

 

 

 


