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RESUMO 

  
SANTIAGO, M. A. S. Produção de conhecimento científico na contemporaneidade: 

Um estudo no campo disciplinar da Química. 2020. xf. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores, 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, 2020. 

 
Este trabalho apresenta discussões sobre visões de produção de conhecimento 
científico na sociedade contemporânea cujo contexto traz como base as discussões 
Metacientíficas no que se refere à ideia de investigação. Com o objetivo de analisar 
como o conhecimento científico é produzido na pós-graduação em química em duas 
universidades na Bahia, estabelecendo uma compreensão de como essa pesquisa 
recai nas relações entre epistemologia e investigação e suas implicações na Educação 
Científica, tendo como foco principal a área da Química. Destacamos as produções 
científicas de duas renomadas instituições do estado da Bahia, na pós-graduação, 
mestrado. Assim, descrevemos alguns modelos contemporâneos de fazer Ciência, 
fundamentados por seus pesquisadores, como: “Modo 2” (GIBBONS et al., 1994); 
Triângulo de Sábato (SÁBATO; BOTANA, 1968); “Ciência pós-acadêmica” (ZIMAM, 
1996); “Tríplice Hélice” (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1998); “Modo 3” (JIMENEZ, 
2007); “Tecnociência” (ECHEVERRÍA, 2003); “O Quadrante de Pasteur” (STOKES, 
1997). Relacionamos as discussões anteriores com o pensamento da produção de 
conhecimento em Química e traçando um perfil de como tem sido suas produções 
nos últimos dez anos nessas instituições e por fim como os filósofos da química 
validam essas mudanças. Os resultados indicam semelhança no ethos das 
investigações tanto do ensino como das científicas em que predomina o M1 de 
investigação, cujos princípios da reflexividade, aplicabilidade, produtividade e 
transdisciplinaridade são apontados como organizadores de práticas formativas, 
currículos e didáticas das ciências. A História e Filosofia da química evidencia o 
caráter pragmático da química enquanto que esse caráter não se evidencia nas 
pesquisas analisadas. Esses apontamentos favoreceram na compreensão que se 
estabelece entre epistemologia e investigação como resultado de uma nova visão de 
ciência que se estabelece com a sociedade contemporânea. 
 

Palavras-chave: Produção de conhecimento. Metaciências. Química e Investigação. 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
SANTIAGO, M. A. S. Contemporary scientific knowledge production: A study in 

the disciplinary field of Chemistry. 2020. xf. Dissertation (Master degree) – 
PostGraduate Program in Scientific Education and Teacher’s Formation, 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, 2020. 

 
This work presents discussions on visions of scientific knowledge production in 
contemporary society, whose context is based on the meta-scientific discussions 
regarding the idea of investigation. With the objective of analyzing how scientific 
knowledge is produced in postgraduate courses in chemistry at two universities in 
Bahia, establishing an understanding of how this research relates to the relationship 
between epistemology and research and its implications in Science Education, having 
as main focus the area of Chemistry. We highlight the scientific productions of two 
renowned institutions in the state of Bahia, in postgraduate studies, master's degrees. 
Thus, we describe some contemporary models of doing Science, grounded by their 
researchers, such as: “Modo 2” (GIBBONS et al., 1994); Sábato Triangle (SÁBATO; 
BOTANA, 1968); “Post-academic science” (ZIMAM, 1996); “Triple Helix” 
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1998); "Mode 3" (JIMENEZ, 2007); “Technoscience” 
(ECHEVERRÍA, 2003); “Pasteur's Quadrant” (STOKES, 1997). We related the 
previous discussions with the thought of producing knowledge in Chemistry and 
outlining how their productions have been in the last ten years in these institutions 
and finally how the philosophers of chemistry validate these changes. The results 
indicate similarity in the research ethos of both teaching and scientific investigations, 
in which research M1 predominates, whose principles of reflexivity, applicability, 
productivity and transdisciplinarity are pointed out as organizers of science training, 
curriculum and didactic practices. The History and Philosophy of Chemistry 
highlights the pragmatic character of chemistry while this character is not evident in 
the research analyzed. These notes favored the understanding that is established 
between epistemology and research as a result of a new vision of science that is 
established with contemporary society. 
 
Keywords: Knowledge Production. Metaciences. Chemistry and Investigation. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os questionamentos acerca de como o conhecimento científico é produzido na 

contemporaneidade tem sido tema de importantes debates entre filósofos, sociólogos, 

historiadores da Ciência e outros. Como o conhecimento é produzido, transmitido e 

suas implicações, tornou-se tema central de discussões em todo o mundo. As 

universidades são compreendidas como locus primário de produção de 

conhecimento científico. Esses debates vêm confrontar diversos modelos de 

produção de conhecimento científico que vieram se estabelecendo ao longo dos anos, 

apresentando maneiras distintas de fazer e comunicar Ciência. 

Por um lado, a Ciência neutra, despretensiosa, tendo em vista uma instituição 

autônoma, hierárquica e disciplinar, que busca preservar um conjunto de normas e 

valores que regem a conduta do cientista, conhecida como modelo tradicional ou 

hegemônico, por outro lado, o modelo contemporâneo, que apresenta características 

de ser transdisciplinar, colaborativo, direcionado a um contexto de aplicação, onde o 

conhecimento se torna cada vez mais inovador, tecnológico, orientado para 

comercialização, voltados para as necessidades econômicas, sociais e ambientais. 

Essas discussões se intensificaram a partir de meados do século XX e tiveram 

como pano de fundo o contexto pós-segunda guerra mundial, tendo em vista em 

suas discussões, o que consideram fator relevante: a passagem da sociedade 

industrial para sociedade pós-industrial, também conhecida como sociedade da 

informação e do conhecimento. 

Nesse novo contexto de sociedade e de produção de conhecimento vieram 

também as críticas em relação à maneira como esse conhecimento era produzido, 

validado e suas relações intrínsecas e extrínsecas. Ou seja, com o tempo o homem 

começou a perceber que a crença na Ciência totalmente racional, não contemplava o 

ser humano em sua plenitude, não percebia além da razão um ser humano complexo, 

dotado de sentimentos, valores, crenças, inseridos num contexto cultural, social e 

ético. Assim, a comunidade cientifica vem analisando as mudanças que ocorrem na 

prática científica, que envolvem aspectos de implicações sociais, filosóficas e 

históricas, considerando que a visão tradicional de fazer ciência já não mais consegue 
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explicar os fenômenos e a relação entre Ciência e sociedade que já se apresenta 

fragilizada. Ou seja, a prática científica passou a absorver um novo conjunto de 

normas e valores que regem suas atividades. 

Desta feita, o século XX foi marcado por essas intensas discussões, que 

apontaram novos rumos à ideia de investigação, sobretudo nas Universidades. O 

pensamento contemporâneo gerou diversos conceitos e interpretações, acerca da 

produção de conhecimento. Vários modelos foram surgindo, dentre eles: “Modo 2” 

(GIBBONS et al., 1994), “Ciência pós-acadêmica” (ZIMAM, 1996), Triãngulo de 

Sábato” (JORGE SÁBATO, 1968), “Tríplice Hélice” (ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 

1998), “Modo 3” (JIMENEZ, 2007), ”Tecnociência” (ECHEVERRÍA, 2003), dentre 

outros, contrapondo ao que Gibbons denomina de Modo 1, também conhecido como 

modelo linear de produção de conhecimento ou Ciência básica. 

Essas perspectivas contemporâneas buscam compreender tanto as alterações 

internas à prática científica quanto às consequências para a relação da Ciência que se 

estabelece com a sociedade. Junto a essas tendências surge o conceito de Terceira 

Missão que, segundo Gimenez (2017), apresenta-se em construção, trazendo como 

discussão central a interação mais intensa da Universidade com a sociedade, 

assumindo um papel mais ativo. 

Essa pesquisa surgiu a princípio na busca de compreender sobre aulas 

investigativas no Ensino de Ciências, porém, o tema nos trouxe maiores inquietações 

a respeito de compreender os contextos que estão envolvidos com a produção de 

conhecimento científico, tendo como destaque o campo disciplinar da Química. 

Entendemos assim que essa compreensão reflete diretamente na forma como 

produzimos e transmitimos o conhecimento científico, ou seja, estão também ligadas 

às visões de ensino. A maneira como o professor-pesquisador compreende esses 

contextos de investigação reflete em sua prática. E, com isso, percebe-se a 

importância de compreender essa dinâmica para que possamos construir a nossa 

prática a partir daquilo que acreditamos, sobretudo, na nossa área de atuação. 

Assim, elegemos duas instituições na Bahia, sendo a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), na qual estamos inseridos, e a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), que se tem como referência em produção científica no Estado da 
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Bahia. Nestas instituições, os Programas de pesquisa na Pós-Graduação em Química 

de ambas as instituições citadas buscam o diálogo com o Programa de Pós-

Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC), também da 

UFBA. 

Investigar como esse conhecimento é construído dentro dos diversos contextos 

atuais é buscar compreender os elementos constitutivos que compõem esse conjunto 

complexo de fazer Ciência dentro de uma esfera social, histórica e política. A Ciência, 

construção humana, vem passando por diversas reconfigurações que vão definindo 

seu modo de utilidade, validade e poder. 

É notável o volume de pesquisas no que se refere à produção do conhecimento 

científico voltado para a resolução de problemas. Ou seja, a produção do 

conhecimento científico vai além da ciência básica ou acadêmica e assume um caráter 

cada vez mais voltado para a pesquisa colaborativa. Observa-se esses novos modos 

de fazer Ciência, geralmente em países desenvolvidos, lugares em que as relações 

entre Ciência, tecnologia e sociedade são bastante íntimas, situação ainda distante 

nos países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil. 

Constatamos, através da busca na literatura, que há diversas pesquisas no 

Brasil que tratam do tema, envolvendo artigos, dissertações, teses, livros, periódicos 

em revistas, em anais de congressos, dentre outros. Podemos citar alguns trabalhos 

recentes que serviram como referência nessas discussões e apontam a urgência desse 

debate nas Universidades. Dentre eles estão trabalhos do pesquisador brasileiro, 

sociólogo e professor Simon Schwartzman que trata do Modo 2 de produção do 

conhecimento científico em colaboração a um dos maiores nomes no assunto: 

Michael Gibbons. Há a tese intitulada “As Multifaces da relação Universidade-sociedade e 

a construção do conceito de Terceira Missão (GIMENEZ, 2017); Eixos mobilizadores da 

Química, propostos pela Diretoria e o Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira 

de Química, SBQ; Os estudos do português Duarte Costa Pereira (2007) com seu livro 

Nova Educação na nova Ciência para a nova sociedade: Fundamentos de uma pedagogia 

contemporânea, dentre outros. 

Contudo, nesse cenário atual, parece não haver um estudo mais específico no 

que tange a discutir, a investigar, como as pesquisas na pós-graduação em Química 
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se desenvolvem, ou seja, se essas pesquisam integram novos modos de produção do 

conhecimento e como isso reverbera no Ensino. Ou seja, esses campos dialogam entre 

si, demostrando uma correlação de maneira que reflete no cenário da Sociedade e, 

com isso, tentar nos aproximar da ideia de investigação em Química. 

Buscamos trazer elementos para uma compreensão a respeito das discussões 

atuais que tanto tem influenciado nas discussões de países em desenvolvimento. 

Acreditamos na pertinência em investigar esse tema e trazer contribuições para 

pensar a produção do conhecimento, principalmente na área da Química. Apesar da 

resistência de boa parte de professores/pesquisadores em discutir e aceitar essas 

visões contemporâneas, as discussões vêm ganhando espaço nas universidades e 

demais órgãos de produção do conhecimento científico, pois se acredita que a 

sociedade precisa participar e tomar decisões que são importantes para sua 

sobrevivência. Para isso a Ciência deve estar relacionada a questões de ordens 

sociológicas, política e ética. 

Neste cenário de abordagens contemporaneas que trata de compreender o 

empreendimento científico, percebemos que determinadas áreas ganharam destaque, 

inclusive no Brasil, com enfoques diversos. É possível citar a História da Ciência, 

Filosofia da Ciência e a Sociologia da Ciência. E, assim, esses campos foram se 

consolidando, ora de maneira convergente, ora de maneira antagônica, entre si. 

Segundo Rosentalsky (2018), 

 

A História da Ciência, a Filosofia da Ciência e a Sociologia da Ciência 
são disciplinas autônomase independentes, que possuem modos de 
pensar, fazer e comunicar, objetivos, metodologias, congressos e 
periódicos próprios. Em comum, as três disciplinas se caracterizam 
por serem dedicadas a investigar o empreendimento científico, sendo, 
assim, consideradas metaciências. A constituição de vieses 
particulares leva, por sua vez, a enfoques diferentes sobre a ciência, 
os quais podem ser complementares entre si. Contudo, controvérsias 
são partes constituintes do desenvolvimento de cada um desses 
campos, nas quais perspectivas diametralmente opostas podem estar 
em jogo. 

 

Parece bem consensual, quandro se trata desse tema, a importância que as 

Metaciências vão adquirindo, principalmente no ensino e na pesquisa da formação 

superior. Entre as concordâncias e controvérsias que essas abordagens apresentam, 
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segundo Rosentalsky (2018), propostas fundamentadas no campo da Sociologia da 

Ciência não tem a mesma tradição no âmbito do ensino e ainda não atingiram o 

mesmo patamar de discussão que a História e a Filosofia da Ciência. Desta forma, 

constitui-se um desafio apontar nossas discussões para esse campo, dadas as 

características de nosso trabalho, área que hoje constitui junto com outras a base para 

as discussões acerca da Natureza da Ciência. Assim, segundo alguns autores, é 

destacada abaixo a área que traremos o enfoque principal: 

 

 

 

 

Fonte: Da autora. 
 
 
 

Aspectos metodológicos 

 
Buscando obter um caminho seguro, confiável, que trouxesse às discussões 

elementos consistentes para análises e conclusões de todo trabalho desenvolvido, 

cujo objetivo residiu na compreensão da Produção de conhecimento científico 

contemporâneo na área da Química em duas instituições na Bahia, realizando uma 

pesquisa de cunho qualitativo. A pesquisa qualitativa é entendida não como a busca 

da verdade, mas como interpretações construídas pelo pesquisador que não se 

esgotam com o término da mesma. Pelo contrário, abre novas possibilidades de 

investigação. Esse tipo de investigação apresenta algumas características 

NdC 

HdC 

FdC 
SdC 

 

Figura 1: Metaciências 
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fundamentais segundo BOGDAN e BIKLEN (1994 p.47-50): 

 
(1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o 
principal agente na recolha desses mesmos dados; [...] (2) os dados 
que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; 
[...] (3) os investigadores que utilizam metodologias qualitativas 
interessam-se mais pelo processo em si do que propriamente pelos 
resultados; [...] (4) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e [...] 
(5) o investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar 
compreender o significado que os participantes atribuem às suas 
experiências. 

 

Durante o processo de produção do conhecimento nessa abordagem, destaca-

se a relação entre sujeito/objeto, pois não existe uma hierarquia entre ambos, cada 

um possui suas peculiaridades que os tornam essenciais no processo, não havendo 

superioridade entre eles. Os dados que se apresentam e a construção de outros são 

frutos da interatividade pelo contato entre campo/sujeitos/objeto. Dados, segundo 

Bogdan e Biklen (1994), são bases de análises, ou seja, materiais brutos que os 

investigadores recolhem de onde estão estudando [...], dão fundamentação à escrita 

[...], servem para pensar de forma adequada e profunda aquilo que se pretende 

investigar. 

 
A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em 
forma de palavras ou imagens e não de números. Os resultados 
escritos da investigação contém citações feitas com base nos dados 
para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem 
transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, 
documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.48) 

 
Pesquisa Bibliográfica 

 
 

É notória a grande importância que a pesquisa bibliográfica representa no 

processo de investigação. Podemos citar alguns fatores que a torna imprescindível na 

pesquisa, tais como: o levantamento das pesquisas já realizadas; o aprofundamento 

teórico para dar suporte às discussões e análises; o contato do pesquisador com o que 

já se produziu em relação ao tema da pesquisa; dentre outros.  

Como afirma Marconi e Lakatos (1992 p.42), a pesquisa bibliográfica é o 
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levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade reside no fato de que o 

pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um 

determinado assunto, auxiliando o pesquisador na análise de seu projeto. 

Geralmente ela é considerada como o passo inicial de toda a pesquisa científica.  Ou 

seja, o investigador desenvolve sua pesquisa com base em estudos já realizados por 

outros investigadores. 

Dentro da nossa pesquisa, a bibliografia nos trouxe elementos que nos 

conduziu a reflexões acerca do objeto em estudo. Os livros, artigos científicos, 

revistas científicas, dentro ou fora do ambiente virtual nos permitiram navegar por 

conhecimentos que já haviam sido discutidos e que se tornaram aporte para as 

nossas discussões. 

A pesquisa bibliográfica foi sendo desenvolvida com os temas: Modos de 

produção do conhecimento científico; A História da Química; História, Filosofia e 

Sociologia da Ciência. Assim, a pesquisa avançou num processo de idas e vindas, 

construção e reconstrução, através de todo percurso de leituras e orientações. 

O procedimento seguinte foi a elaboração de um quadro com a síntese do 

modo tradicional e o modo contemporâneo, trazendo as principais características que 

identificam cada um deles, através da definição de categorias que permitiram 

respaldo para as análises e discussões do objeto de pesquisa, com foco principal no 

campo da produção do conhecimento científico e suas transições epistemológicas e 

metodológicas. 

Foi fundamental a pesquisa bibliográfica para que a partir daí pudéssemos 

fazer as análises e interpretações com base em um referencial já consolidado, frente 

aos objetivos da pesquisa. 

 

Análise documental 

 
São pesquisas que apresentam o documento como objeto de sua investigação. 

A ideia de documentos vai além de meramente textos impressos ou escritos, 

envolvem um arcabouço maior de pesquisas e temos como exemplos: vídeos, 

fotografias, filmes, etc. Esses documentos carregam dados que representam 
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acontecimentos de um determinado contexto, de uma determinada época e, assim, o 

pesquisador pode explorá-los a fim de compreendê-los e extrair informações e 

questões de interesse. 

 
Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele 
informações, ele o faz investigando, examinando, usando técnicas 
apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e 
procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e 
posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na 
realidade, as ações dos investigadores – cujos objetos são documentos 
– estão impregnadas de aspectos metodológicos, técnicos e analíticos. 
(SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI 2009, p.4). 

 

O autor Oliveira (2007, apud Silva; Almeida; Guidani, 2009) faz uma 

importante distinção entre essas modalidades de pesquisa. Para essa autora, a 

pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de documentos de 

domínio científico, tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, 

dicionários e artigos científicos. Como característica diferenciadora, ela pontua que é 

um tipo de “estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente 

aos fatos/fenômenos da realidade empírica” (p. 69). 

Argumenta ainda que a principal finalidade da pesquisa bibliográfica é 

proporcionar aos pesquisadores e pesquisadoras o contato direto com obras, artigos 

ou documentos que tratem do tema em estudo: “o mais importante para quem faz 

opção pela pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas 

já são reconhecidamente do domínio científico” (p. 69). Ela se posiciona sobre a 

pesquisa documental: “a documental caracteriza-se pela busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, 

reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras 

matérias de divulgação” (p. 69). 

Tratando-se da nossa pesquisa documental foi realizada por meio dos dados 

fornecidos pelos Programas de Pós-Graduação em Química das seguintes 

Instituições: Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual da Bahia, tendo 

em vista um período de 10 anos, referindo-se a 2008 a 2018. 

 

Análise de dados 
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A intenção inicial era a realização de um estudo utilizando entrevistas com os 

professores dos programas em questão, sobre as visões que eles possuiam a respeito 

do conceito de investigação, bem como a análise dos documentos produzidos pelos 

discentes, a fim de cruzar os dados coletados por esses instrumentos. Porém, no 

decorrer da pesquisa, algumas dificuldades surgiram em relação à execução dos 

instrumentos relacionados à UFBA e isso de alguma forma enviabilizou o processo 

original. Podemos relacionar alguns problemas, como: 1) Deslocamento até a 

instituição que demandava altos custos; 2) Indisponibilidade da maioria dos 

professores devido às férias, viagens e ausência de tempo; 3) Acesso a todos os 

documentos produzidos nos cursos. Assim, optamos por realizar tão somente a 

analise documental que em nossa avaliação não comprometeu a leitura do contexto 

da pesquisa. Vale ressaltar que as mesmas dificuldades não foram encontradas em 

relação à UESB. 

Desta feita, foram utilizados documentos que estão disponíveis nas 

plataformas virtuais. Em relação à UESB utilizamos os documentos disponibilizados 

no próprio banco de dissertações do site do programa. Com relação a UFBA as 

informações foram recolhidas da Plataforma x tanto da área do ensino quanto da 

pesquisa. 

A análise com base apenas nos documentos disponibilizados virtualmente 

apresenta uma limitação em relação à visão do todo, já que nem todos estão 

publicados. Porém, dispomos de um quantitativo que representa a maioria dos 

documentos e, com isso, podemos nos referir à predominância daquilo que buscamos 

em nossos objetivos de pesquisa. Adotamos como base de dados escolhidas um 

número expressivo de pesquisas realizadas nos últimos 10 anos. 

Os documentos analisados possibilitaram nos aproximar dos objetivos e das 

perspectivas teórico-metodológicas que apoiaram nosso percurso. Nossa intenção 

caminhou no desejo de perceber o estado atual das produções científicas sobre 

produção de conhecimento cientifico, utilizando a área da Química e suas correlações 

com o Ensino.  

Debruçar sobre esses documentos nos permitiu problematizar a questão de 
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estudo levando em consideração que os documentos produzidos refletem, de fato, as 

características de cada programa. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado através de artigos, 

dissertações, teses e livros referentes ao tema central, nos lançamos ao desafio de 

promover as análises propondo como primeiro ponto de partida o instrumento 

representado na Figura 2, resultado da combinação de outros trabalhos de 

investigação de pesquisadores diversos que também tratam do tema, apresentando 

características que nos permitiu fazer uma síntese para que esse instrumento se 

tornasse suporte para embasar as discussões. Pareceu-nos bastante desafiador 

realizar tal trabalho já que os trabalhos disponíveis na literatura brasileira não tem 

apresentado esse propósito ou, ao menos em nossas buscas, não encontramos algo 

referido. A partir desse instrumento de síntese, obtivemos uma visão com ampla 

abrangência de características desses modelos de produção de conhecimento 

científico e então foram analisadas essas características dentro das produções nos 

últimos dez anos nas instituições já mencionadas. 

O instrumento apresenta-se dividido em 15 categorias que se relacionam a três 

visões de produção de conhecimento. As categorias refletem características que os 

modelos apresentam fruto de diversas pesquisas que tratam do tema e, com isso, foi 

possível categorizá-las para que, a partir de então, fosse realizada a análise com base 

em elementos já consolidados na área. 

Sendo assim, nas informações contidas nos documentos, buscou-se extrair as 

percepções contidas em cada programa pesquisado, destacando as questões-chaves 

que configuram as reflexões discutidas na atualidade. 

 

Etapas da pesquisa 
 

Os procedimentos metodológicos desenvolvidos foram realizados em diversas 

etapas, relacionando o teórico e o empírico. Como unidade de análise, elegemos duas 

Universidades públicas do estado da Bahia, sendo que ambas apresentam o curso de 

pós-graduação em Química. Assim, levantamos a seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual(is) modo(s) de produção de conhecimento científico são privilegiados nos 

cursos de pós em Química na Bahia? 
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Figura 2: Estrutura da pesquisa 

 
 

Fonte: Da autora. 
 

O capítulo 1, intitulado “ o contexto metacientífico” procura, ainda que breve, 

trazer às discussões os campos que vão se sedimentando como Epistemologia e 

Didática das Ciências e outros campos que carecem de maior atenção quando se trata 

de Epistemologia e Investigação científica. Tendo em vista que esta última relação 

ganhou forças em nossos debates quando apontaram para o campo da Sociologia da 

Ciência.  

O capítulo 2, intitulado “Modos de produção do conhecimento científico na 

contemporaneidade”, descreve os modelos contemporâneos de produção do 

conhecimento que começaram a ser discutidos a partir de meados do século XX em 

oposição ao modelo tradicional de fazer Ciência que passou a ser questionado por 

não responder mais aos anseios de uma sociedade que passou da era industrial para 

a era do conhecimento. 

O capítulo 3, denominado “A química e a produção de conhecimentos 

científicos: Perspectivas e desafios” apresenta o cenário da pós-graduação em 

Química, visão e objetivos no que compete como área do conhecimento e suas 

relações com a sociedade frente aos desafios que lhe são impostos, recorrendo 
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brevemente às suas origens, através de sua História.  

O capítulo 4, “Produção de conhecimento na pós-graduação em Química: 

UESB e UFBA”, busca compreender as características do processo investigativo que 

são evidenciadas nos cursos de pós-graduação em Química, através de referenciais 

teóricos que explicitam modelos considerados hegemônicos e novos modelos de 

produção do conhecimento. 

O capítulo 5, “Reflexões e desafios na Educação Científica na 

contemporaneidade”, traz ao debate as implicações que as mudanças no modo de 

investigação refletem para a Educação científica, considerando o contexto de 

sociedade em que vivemos, com novos desafios frente às questões sociais, políticas, 

ambientais e éticas. 
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CAPÍTULO 1 O CONTEXTO METACIENTÍFICO 

 

Neste capítulo trazemos a discussão no campo da produção de conhecimento 

científico para uma reflexão que envolve diversas áreas do conhecimento que se 

propuseram a compreender além de seus aspectos meramente disciplinares. A 

ciência tem sido recentemente repensada com base em vários critérios intrínsecos, 

como a sua epistemologia e a sua metodologia. Múltiplas visões vão surgindo acerca 

do conhecimento científico e como ele é produzido. Discussões entrelaçam diversos 

campos, dentre eles o Sociológico, Filosófico e Histórico na tentativa não da busca da 

verdade, mas na compreensão de como esse conhecimento produzido se relaciona 

com a sociedade, meio ambiente e a política. (PEREIRA, 2007) 

O século XX foi marcado por grandes mudanças econômicas, políticas, sociais 

e na maneira de pensar e produzir conhecimento científico. Na Ciência, podemos 

exemplificar com o desenvolvimento da física quântica, o surgimento da 

macrociência, o projeto Genoma, dentre muitos outros. Embates vigorosos no cerne 

das discussões sobre conhecimento científico aconteceram de maneira acirrada, 

foram críticas contundentes em oposição ao modo de fazer Ciência, principalmente 

ao modelo do Positivismo lógico. 

A intensidade desses debates chama a atenção para a mudança de paradigma 

que se estabeleceu considerando o novo contexto de sociedade. São áreas que se 

combinam, porém, cada uma mantendo suas peculiaridades. 

É uma tendência mundial que sociólogos, antropólogos, filósofos, 

historiadores, debatam sobre um determinado tema no que tange à Ciência, ou seja, 

apresentam interesses que vão além de uma Ciência teórica, mas como um fenômeno 

cultural que não nega as influências dos contextos políticos, econômicos, sociais, 

ideológicos. Cada um colocando sobre a mesa as suas cartas, argumentando, 

discutindo suas visões e, sobretudo, levantando questões de responsabilidade social 

e ética. 

Esse embate traz visões que coloca de um lado pesquisadores com uma visão 

mais internalista da Ciência, seguindo o entendimento de que a Ciência se reduz a 

um empreendimento cognitivo, pautada por critérios da racionalidade, da lógica, da 



25  

comprovação empírica e, por outro lado, aqueles que defendem uma visão mais 

externalista da própria Ciência seguindo o entendimento desta como um fenômeno 

social. 

No Brasil, esse tema também tem sido crescente e as discussões vêm ganhando 

espaço no debate científico. Isso é demonstrado através de número de publicações, 

discussões em congressos e também a introdução da disciplina Filosofia, História e 

Sociologia da Ciência em alguns cursos de pós-graduação. Assim, nesse cenário 

envolvendo grandes discussões, a nível global torna-se de grande valia que 

apontamos como prioridade em nossas instituições. 

No que concerne à Química, por característica de seu objeto, a reflexão na 

maioria das vezes se concentra entre o ideal da ciência pura e as demandas sociais. É 

um forte direcionamento para se pensar sobre essas questões através de seu campo 

sociológico.  

 
1.1 Breve cenário das Epistemologias do Século XX e da Contemporaneidade 

 

A Epistemologia tornou-se uma área relevante para a Ciência e a Filosofia, 

tendo como ponto central as discussões sobre o estudo crítico da construção da 

Ciência. Alinhada ao nosso tema de trabalho apontamos algumas concepções que 

endossaram o escopo sobre a produção de conhecimento científico. Não pretendemos 

apresentar as múltiplas concepções, nem tão pouco eleger aquela que representa 

como ideal de representação da Ciência, até porque não há um único modelo que 

represente um consenso entre os pesquisadores da área como ideal de verdade 

absoluta, pois há distintas interpretações que buscam explicar toda essa dinâmica do 

que é considerado científico.  

A partir do século XX as discussões se intensificaram no sentido de propor 

uma nova visão ao modelo de racionalidade até então aceito pela comunidade 

científica. Surgindo assim, as críticas às posições da epistemologia empirista-

indutivista, ou seja, a visão de que o conhecimento é derivado da experiência foi 

superada na epistemologia contemporânea, que passou a reconhecer o caráter 

inventivo, construtivo do conhecimento.  
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São concepções indispensáveis para a compreensão das múltiplas dimensões 

desse processo, que segundo Aduriz-Bravo (2001) cabe reiterar que a maior parte da 

epistemologia que circula na Didática das Ciências, dirigidas tanto ao ensino como a 

investigação, provém dessa segunda época (tradução nossa). Essas concepções 

apresentam características bem marcantes com relação ao pensamento predominante, 

podemos citar a negação da supremacia do objeto do conhecimento, bem como a do 

sujeito, a desmistificação da Ciência como algo pronto, acabado e imutável, a 

ocorrência do conhecimento acontece através da interação não neutra entre sujeito-

objeto, dentre outras.   

Essas concepções epistemológicas aparecem no contexto de uma oposição 

unanime ao positivismo lógico, que dominou o cenário epistemológico por quarenta 

anos (Aduriz-bravo, 2001 tradução nossa).   

 

Nessa perspectiva é fundamental apresentar algumas discussões que 

demostram a grande importância do cenário da epistemologia como contribuições ao 

desenvolvimento da Ciência. Assim, destacamos alguns pontos de três posturas da 

epistemologia do século XX, o Positivismo lógico e as discussões de Karl Popper 

(1902-1994) e Thomas Kuhn (1892-1994) sendo de inquestionável importância para a 

reflexão acerca noções de conhecimento e progresso científico. 

A Filosofia das Ciências, comumente confudindo por epistemologia, é uma 

corrente do pensamento humano derivada do idealismo alemão (ADÚRIZ-BRAVO, 

2001). Podemos considerar três períodos, épocas, importantes. A primeira 

corresponde ao positivimo lógico e à concepção herdada correspondente ao início e 

institucionalização da filosofia da ciência como campo disciplinar e disciplina 

autônoma, na década de 1920, com o círculo de Viena, até a publicação do livro de 

Tomas Kuhn, em 1962. 

A segunda é constituída pelo racionalismo crítico e pela nova filosofia da 

ciência, iniciado com as críticas ao positivismo lógico pelo círculo de Viena por 

Gaston Bachelard e por Karl Popper, até a absorção definitiva na sociologia da 

ciência do enfoque historicista e externalista, proposta por Tomas Kuhn, na década 

de 1980. 
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Figura 3: Periodização da epistemologia do Século XX 

 

 

Fonte: Adúriz-Bravo (2001) – com permissão do autor. 

 
A terceira época consiste no pós-modernismo e nas visões contemporâneas. 

Apresenta visões sociológicas de cunho externalista e relativista, demarcadas pela 

publicação do livro de Paul Feyerabend (1989). Esse período recebe influência dos 

estudos sociais da ciência, culminando com a guerra das ciências, marcado por 

variedades de escolas epistemológicas que debatem a especificidade da racionalidade 

científica. 

Outras visões contemporâneas (neoanalítica, estruturalista, semântica, 

evolucionista, axiológica, cognitiva) buscam um equilíbrio entre esses extremos e 

recuperam tópicos clássicos da epistemologia dentro de uma perspectiva semântica e 

centrada no conceito de modelo teórico. Essa corrente tem sido reiteradamente 

utilizada para a fundamentação da ciência escolar e uma teoria dos conteúdos 

escolares (IZQUIERDO-AYMERICH; ADÚRIZ-BRAVO, 2003, 2005; IZQUIERDO-

AYMERICH, 2005; ADÚRIZ-BRAVO, 2012). 

O Positivismo lógico, também conhecido como Circulo de Viena, fundado em 

1920, representou um dos maiores movimentos da Filosofia contemporânea, formado 

por cientistas, matemáticos, físicos e outros. Dentre seus principais representantes 

podemos citar Moritz Schlick (1882-1932), Hans Hahn (1879-1934), Rudolf Carnap 

(1891-1970) e Otto Neurath (1882-1945), defensores do poder da ciência através de 
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uma visão filosófica que contribuísse para que a construção do conhecimento 

científico fosse algo rigoroso, seguro e lógico se opondo principalmente à metafísica, 

já que está se encontra no campo não observável e, portanto, não deveria ser levado 

em consideração no campo da Ciência, pois não pode ser verificável. 

 A discussão principal veio reafirmar a importância do método científico, 

pautada por critérios da observação, levantamento de hipóteses e experimentação 

para dá ao conhecimento um status de verdade científica. Assim, propõem que a 

Ciência avança indutivamente partindo da experimentação que podem se repetir 

quantas vezes forem necessárias. Os dados obtidos quantitativamente através da 

experimentação são sujeitos à análise mediante a lógica formal. 

Para os positivistas lógicos o conhecimento adquire o valor científico quando 

passa pelo critério da verificabilidade e da demarcação, distinguindo o que é ciência 

do que não é ciência. Defendiam o uso de uma linguagem comum a todas as ciências, 

bem como o seu processo da unificação pela física. Suas características principais 

pautavam-se no cientificismo através dos procedimentos experimentais que eram 

considerados os únicos válidos, no empirismo em que todo conhecimento cientifico 

se baseiam na experiência e no Naturalismo onde se nega a realidade de qualquer 

ente não experimentável empiricamente. O conhecimento científico é visto como um 

conjunto de proposições a serem verificadas na realidade é objetivo, neutro e 

imparcial em sua investigação, por certo um conhecimento mensurável. 

A partir dessas e outras discussões há que considerar que as contribuições do 

Círculo de Viena foram decisivas para a imagem de Ciência e quanto essa visão 

trouxe implicações até os nossos dias. Contudo, diversas oposições surgiram de 

forma veemente as ideias desse movimento, dentre elas destacamos as ideias de 

Popper com o denominado racionalismo crítico e Thomas Kuhn com a Historiografia 

da Ciência e a chamada virada prática na ciência. 

Karl Popper em sua obra A lógica da investigação científica (2001) vem 

afirmar que o processo de construção do conhecimento não é consequência de uma 

simples observação de fatos e inferências de enunciados, propõe que as teorias são 

construídas como conjecturas ou suposições especulativas e provisórias que o 
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inteligencia constrói na tentativa de resolver problemas e fornecer uma explicação 

adequada do comportamento de alguns aspectos do universo.  

A epistemologia de Karl Popper se traduz, dentre tantos outros, a um 

pensamento anti indutivista contrapondo a ideia de que nenhuma teoria ancorada na 

indução poderia sustentar o conhecimento científico, tendo em vista que não há um 

número de observações possíveis que possam confirmar um enunciado universal. 

Por mais que casos individuais sejam estudados e que a partir da observação desse 

estudo se chegue a uma determinada lei, isso não garante uma segurança definitiva, 

ou seja, isso é logicamente impossível. De casos particulares não se pode induzir a 

uma lei universal. Segundo Popper (2001, p. 27), “[...] de um ponto de vista lógico, 

haver justificativa no inferir enunciados universais de enunciados singulares, 

independentemente de quantos resultados sejam estes; com efeito, qualquer 

conclusão colhida desse modo sempre poderá revelar-se falsa”. Popper (2001, p. 28) 

ainda destaca em sua afirmação exemplificando que: “[...] independentemente de 

quantos casos de cisnes brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de 

que todos os cisnes são brancos”. 

Só a falseabilidade de uma teoria científica pode ser comprovada, a veracidade 

não. O conhecimento não avança através da confirmação de leis, mas, descartando as 

que contradizem a experiência. Para Popper, a visão do cientista deve se caracterizar 

pela busca de problemas, ou seja, buscar por problemas que podem ir na contra 

corrente do saber estabelecido. Segundo MARCONI e LAKATOS (2007), Popper 

defende que toda pesquisa tem sua origem num problema para o qual se procura 

solução, por meio de tentativas (conjecturas, hipótese, teorias) e eliminação de erros 

A partir de então, eles têm que ser rigorosamente testados por observação ou 

experimentação. As teorias que falham nos testes devem ser eliminadas e 

substituídas por outras. 

O critério de demarcação proposto por Popper dá à ciência uma concepção 

crítica, visto que o cientista avalia uma teoria de acordo com a capacidade de ser 

exposta a todos os tipos de críticas.  Essa é uma concepção de ciência que considera a 

abordagem crítica sua característica mais importante. Para avaliar uma teoria o 

“cientista deve indagar se pode ser criticada, se expõe a críticas de todos os tipos e, 
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em caso afirmativo, se resiste a essas críticas" (Popper, 1982, p. 284). Procuram-se 

evidências empíricas para derrubar a hipótese, pois para ele, uma afirmação não 

refutável ela é dogmática, não científica. 

Thomas Kuhn, físico e filósofo da ciência tenta entender o que parece ser a 

dinâmica da produção do conhecimento.  A sua obra A estrutura das revoluções 

científicas (1962 e 1970) tornou-se revolucionária contribuindo para a ampliação do 

debate em áreas como a História, Filosofia e Sociologia da Ciência.  

Para Kuhn, a lógica científica indutivista do Positivismo lógico, bem como o 

racionalismo crítico proposto por Popper, não havia sustentação quando 

confrontados pelo crivo da história. Assim, as discussões apresentadas por ele 

estabeleceram uma dinâmica de pensamento que defende o desenvolvimento da 

ciência a partir de uma estrutura que reflete os rumos da história. Desenvolveu sua 

teoria acerca da História da ciência entendendo-a não como um processo linear e 

cumulativo, mas como uma sucessão de paradigmas que se sucedem entre si. 

[...] Kuhn encara a observação como antecedida por teorias e, portanto, 

não neutra (apontando para a inseparabilidade entre observações e 

pressupostos teóricos), acredita que não há justificativa lógica para o 

método indutivo e reconhece o caráter construtivo, inventivo e não 

definitivo do conhecimento. Esta posição, mais tarde, configurar-se-á 

como o que existe de consenso entre os filósofos contemporâneos da 

ciência. (OSTERMANN, 1996, p.184) 

 

Podemos definir de acordo ao pensamento de Kuhn, que o progresso do 

conhecimento científico é seguido por cinco etapas: 

I. Pré-paradigmática: Sem uma organização, formal, pré-ciência;  

II. Paradigmática: na qual se chega a realizações científicas reconhecidas 

universalmente que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções para uma determinada comunidade de praticantes da ciência.  

III. Ciência normal: tem-se o paradigma amplamente aceito pela 

comunidade científica, na qual as regras se mantêm;  

IV. Crise: surge as anomalias que abala a confiança no paradigma, ou seja é 

um momento de insegurança porque se descobrem fenômenos que não 

estão de acordo ao paradigma hegemônico. 
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V. Revolução: um paradigma mais antigo é total ou parcialmente 

substituído por um novo.  

 

Kuhn (1997) define a busca da verdade como a procura por um paradigma 

válido para explicar um determinado fenômeno. Um paradigma representa-se como 

um modelo de investigação através do qual os cientistas desenvolvem a sua 

atividade.  

A evolução da ciência acontece como uma sequência de períodos de ciência 

normal, no qual a comunidade científica adere a um paradigma, interrompido por 

revoluções científicas. Estas são marcadas através da ruptura com o paradigma 

dominante. Consideramos revoluções científicas aqueles episódios de 

desenvolvimento não-cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou 

parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior [...]” (KHUN, 

1975, p. 67) 

 

[...] as revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, 
também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da 
comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de 
funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, 
cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. Tanto no 
desenvolvimento político como no científico, o sentimento de 
funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito 
para a revolução. (KUHN, 2006, p. 126) 

 

No processo de transição, entre o antigo e o novo paradigma há uma 

concorrência pela preferência dos membros da comunidade científica e, segundo 

Kuhn, são incomensuráveis. A incomensurabilidade pode implicar a ideia de que 

paradigmas rivais representam mundos diferentes (KUHN, 1962, p. 190).  

 Nessa concepção, há uma superação pela filosofia da ciência contemporânea 

da visão do progresso científico como linear e contínuo, em detrimento de um 

processo revolucionário no qual uma teoria mais antiga é rejeitada e substituída por 

uma nova teoria,  explicando certos fenômenos que a antiga não explicava. 

Kuhn (1962, p. 69) afirma que o conhecimento de uma comunidade científica 

não depende exclusivamente da aprendizagem de regras ou metodologias abstratas, 

mas depende de um “conhecimento tácito” que deriva da própria prática. 
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Podemos resumir em poucas palavras diante das discussões apresentadas que 

o Positivismo lógico entende que a produção de conhecimento científico acontece por 

meio do acúmulo de dados, quanto mais observações forem feitas, mais se aproxima 

da verdade. Para Popper acontece através de conjecturas e refutações, ou seja, através 

de tentativas e erros, enquanto que para Kuhn se efetiva após uma crise científica, no 

surgimento de novos paradigmas, através das revoluções científicas, ou seja, na troca 

de um paradigma por outro.  

As abordagens aqui discutidas denotam a importância da epistemologia para 

a construção do conhecimento científico. Mesmo sem um consenso, as discussões 

apresentadas por cada epistemólogo são mais consistentes do que a visão empirista-

indutivista, o que tem implicações relevantes na pesquisa em ensino de Ciências, 

como no processo de investigação do conhecimento. 

Por fim, é importante salientar que não há um método único que oriente a 

atividade científica. Os novos conhecimentos são construídos, a partir da imaginação, 

da intuição, da criação e da razão. Assim, na concepção atual de epistemologia, as 

teorias científicas são criadas, inventadas ou construídas. Há um consenso em que a 

observação e a experimentação por si só não produzem conhecimento, a ciência não é 

descoberta, mas sim construída. 

 

1.2  Epistemologia, Didática e Investigação 

 

Neste nosso estudo identificamos a relação entre epistemologia e didática já 

muito explorada. Entretanto, a relação entre epistemologia e investigação é 

fracamente explorada. Reconhecendo o fato de que grande parte dos formadores dos 

professores é formada em programas de pós-graduação e, portanto, mais vinculados 

ao ambiente da investigação do que do ensino, este problema passa a ter grande 

importância. Por conta de seus percursos formativos, muitos professores não terão 

oportunidade de explorar temas da epistemologia e este fato poderá comprometer 

seu sistema de razão pedagógica. 

 
1.2.1 Epistemologia e a Didática das Ciências 

 



33  

 

Nesta seção buscamos afirmar as discussões de alguns pesquisadores, no 

tocante a relação entre a Epistemologia e a didática das ciências que já encontram 

bastante aporte teórico/metodológico em suas discussões. 

O século XX foi marcado pelos avanços significativos em diversas áreas do 

conhecimento científico. As metaciências (História da Ciência, Filosofia da Ciência e 

Sociologia das Ciências) entraram no debate, tornando-as essenciais no suporte à 

consolidação de áreas como a didática das ciências. Essas contribuições chegaram a 

campos como o ensino-aprendizagem, a organização dos currículos educacionais e a 

formação de professores. Assim, podemos afirmar que a Didática das Ciências teve 

grande evolução no que concerne às influências dessas áreas. As relações entre a 

didática das ciências e as metaciências são propostas por Aduriz-Bravo (2001) na 

Figura 2. 

 
Fonte: Aduriz-Bravo (2001, p. 60). 

 

Um primeiro argumento em defesa das metaciências é o valor intrínseco que a 

natureza da ciência tem para a educação de cidadãos (RIBEIRO, 2014; ADÚRIZ-

BRAVO, 2001). Em segundo, o seu valor instrumental, em propor modos de 

funcionamento do ensino das ciências. 

Figura 4- Relações entre Epistemologia e didática das Ciências 

Figura 5- Metaciências como estruturante do pensamento do professor 
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Fonte: Aduriz-Bravo (2001, p. 76). 
 

Para Adúriz-Bravo (2001), o conhecimento metacientífico tem implicações 

diretas para o pensamento do professor e as metaciências teriam um potencial de 

organizador do saber docente (Figura 3). 

Também para Adúriz-Bravo (2001), as metaciências organizam as relações 

entre conhecimento escolar e conhecimento científico (Figura 4). 

 
Fonte: Aduriz-Bravo (2001, p. 78). 

 

A inserção dessas áreas denota um interesse em discutir uma melhor 

compreensão da Ciência, combater visões distorcidas e simplistas, aprendizagem de 

conceitos e linguagem científica, assim como propor modelos didáticos científicos. 

Chama a atenção dentre esses interesses o que se chama crise no ensino de ciências, 

como consequências o analfabetismo científico e a evasão de alunos e professores da 

Figura 6- Metaciências e conhecimento escolar 
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área. 

Esta área tem crescido muito na comunidade de Educação Científica, tornando 

uma abordagem didática importante. Um dos grandes marcos deste campo foi a 

publicação do artigo de Michael Mattews (1995) intitulado “História, Filosofia e 

Ensino de Ciências: a tendência atual de reaproximação”1. Neste artigo, Michael 

Mattews propôs algumas bases de um campo de investigação que tem vindo a ser 

chamada de NOS (Nature of Science) e HPS (History and Philosophy of Science). 

Conforme afirma Mattews (1995, p.165) mesmo que 

 

A história, a filosofia e a sociologia da ciência não têm todas as 
respostas para essa crise, porém possuem algumas delas: podem 
humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, 
culturais e políticos da comunidade; podem tomar as aulas de 
ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o 
desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir para um 
entendimento mais integral de matéria científica, isto é, podem 
contribuir para a superação do mar de falta de significação que se diz 
ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e equações 
são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam; 
podem melhorar a formação do professor auxiliando o 
desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 
autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das 
ciências bem como do espaço que ocupam no sistema intelectual das 
coisas. 

 
 Com essa discussão não pretendemos aprofundar nas contribuições que cada 

área trouxe para a Didática da Ciência, mas refletir com base em alguns 

pesquisadores que são referências nesse tema. Em sua tese, “Investigação da 

Epistemologia a formação de professores de Ciências”, Aduriz-Bravo (2001, tradução 

nossa) traz em suas discussões alguns pontos que merecem destaque no que tange à 

didática das Ciências: 

 
• Propõe combinar pragmaticamente várias ferramentas 

epistemológicas. Enfatiza a complexidade do fazer científico. 

Essa visão complexa quebrou as tradicionais divisões nítidas 

entre os contextos da justificação e descoberta, entre o científico, 

individual e a comunidade e entre o discurso escrito e a forma de 

 
1 Este texto foi originalmente publicado na revista Science & Education, 1(1), 11-47, 1992. 
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fazer Ciência. (Izquierdo, 1992, 1999b, 2000a,). 

• Levanta o debate em torno das questões: Estatuto acadêmico das 

disciplinas e a Natureza dos saberes da didática das ciências; 

• A didática das ciências como disciplina autônoma, cujo objeto é a 
ciência escolar; 

• Elabora uma modelagem da estrutura e funcionamento da 

didatica da ciência com base em modelos epistemológicos atuais, 

que foi importado do domínio epistêmico das ciencias naturais. 

• Busca caracterizar modelos epistemológicos que surgem de uma 

visão contemporânea, que trazem as relações entre os fatos do 

mundo e o conhecimento científico. 

 
Tendo em vista algumas características citadas acima, tratamos aqui de expor 

as dimensões que estruturam e fundamentam a didática das Ciências, propostos por 

Aduriz-Bravo (2001) para dar conta dos muitos aspectos que constituem a área, 

levando em consideração os modelos epistemológicos atuais. Ele define nas 

seguintes dimensões: gnosiológico, praxeológico, axiológico e retórico. 

A dimensão gnosiológica trata da análise da organização do conhecimento. A 

dimensão praxeológica trata da análise da ciência a partir de sua prática. A dimensão 

axiológica trata de uma ferramenta para a compreensão da especificidade e 

autonomia da didática das ciências, que apresenta modelos distintos em relação a 

outras disciplinas, por seu objeto, perspectivas, métodos e modelos, assim como o 

ideal de valores e a que fins se destinam. 

 
1.2.2 Epistemologia e investigação 

 
 

Se a relação entre epistemologia e didática já é bem explorada, a relação entre 

investigação e epistemologia não recebeu o mesmo tratamento. Nessa seção 

procuramos discutir a problemática no que se relaciona à compreensão da ideia de 

investigação e as influências que as metaciências trouxeram a essa compreensão ou 

pode trazer para a consolidação da área. 

É sabido o quanto a forma de investigação vem se alterando com o passar do 

tempo, ou seja, alterando a própria definição de Ciência. Com esse estudo, 
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procuramos ampliar o debate mesmo que de forma modesta. 

O termo epistemologia, apesar de suas diversas significações, dentro de 

variados contextos, assume aqui uma perspectiva proposta por Olga Pombo em um 

dos seus apontamentos, denominado Conceitos de epistemologia e o enquadramento 

categorial da diversidade de concepção de ciência. Assumimos aqui a categoria proposta 

por ela que se distingue como epistemologia internalista e externalista. 

Compreender essas relações que se estabelecem entre epistemologia e 

investigação nos aponta a um longo caminho em que a ciência vem sendo construída 

desde a Antiguidade clássica aos dias atuais. Não pretendemos aqui encerrar todo 

esse caminho, mas ressaltar o período em que diversas concepções de ciência se 

estabeleceram trazendo múltiplas visões de fazê-la.  

A partir do final do século XIX, nota-se um movimento marcante no sentido 

de se questionar a produção de conhecimento científico. E nesse cenário, a história, 

filosofia e Sociologia da ciência relatam as transformações e novas conjecturas que ela 

foi se adaptando de acordo ao contexto, político, econômico, histórico e social.  

Nesse nosso contexto a Sociologia da Ciência se destaca, pois esta identifica as 

mudanças no cenário de investigação científica apontando os aspectos fundamentais 

que constituem como elementos imprescindíveis na construção da Ciência, dentre 

eles a sociedade, o ambiente, a tecnologia e a inovação. 

 

1.3 Sociologia da Ciência como base para os modelos contemporâneos 

 
Nesse cenário, observa-se que a crítica foi assumindo o lugar de princípios que 

no passado parecia incontestáveis. O pensamento moderno foi cedendo espaço ao 

contemporâneo e esse trouxe novos entendimentos acerca da prática científica. O 

mundo contemporâneo é um mundo profundamente transformado de maneira 

irreversível pelo impacto das ciências e tecnologias. Esse impacto vem 

transformando a estrutura da sociedade.  

Essas inquietações que já sinalizavam muito antes do contexto das guerras, 

trouxeram questionamentos que fizeram com que a ciência perdesse seu ideal de 

verdade absoluto e passou a apresentar incertezas e múltiplas formas envolvendo a 

prática científica. E, assim, os pensamentos se voltaram também para os objetivos da 
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prática científica e particularmente sua relação com a tecnologia e a sociedade. 

Vários estudos surgiram, principalmente no século XX, em diferentes áreas do 

conhecimento. Porém, é interessante perceber que apesar da Sociologia da Ciência 

não figurar como aquela que recebeu maior destaque dentre as abordagens 

contemporâneas que trata da NdC, nessa nossa discussão, ela se apresenta como 

fundamental para a compreensão dos modelos contemporâneos descritos, os quais 

são marcados pela relação intrínseca e extrínsica com a sociedade. Assim, olhando 

através das lentes da Sociologia da Ciência, temos as visões de Ciência que estão 

relacionadas a um conjunto de práticas que orientam a comunidade científica, 

descrevendo suas atividades num contexto institucional da Ciência, porém com um 

viés mais abrangente, a esfera social.  

Chama à atenção a busca por superar suas próprias fronteiras no campo 

sociológico, ou seja, a Sociologia da Ciência adentra campos que até então estavam 

no domínio da filosofia da Ciência e passa a discutir aspectos metodológicos frente às 

Hard Sciences, indo além das discussões de cunho organizacional da instituição dos 

cientistas. 

O pensar a Ciência em diversos campos de investigação, fez com que 

surgissem perspectivas voltadas para os aspectos sociais da Ciência, principalmente 

como o conhecimento científico é gerado e suas implicações para a sociedade. A 

Ciência nesse novo contexto traz discussões antigas sobre a perspectiva entre o 

entendimento e o uso que se tornou evidente, principalmente no contexto do pós-

segunda guerra mundial, em alguns países da Europa e, principalmente, nos Estados 

Unidos. 

Nessa esfera destaca-se o sociólogo americano Robert Merton, (1910-2003), 

considerado por muitos o pai da Sociologia da Ciência. Seus estudos trouxeram uma 

visão de Ciência que, por muito tempo, representou e ainda representa o pensamento 

da atividade científica como uma instituição social autônoma, independente, que, 

segundo ele, devia manter-se livre de influências e pressões externas, tais como as 

pressões políticas, religiosas e ideológicas. 

Merton, em sua tese de doutorado, desenvolveu um trabalho, intitulado 

Ciência, Tecnologia e Sociedade na Inglaterra do século 17 (1930). Neste trabalho, ele 
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investigava a origem social da Ciência moderna, demostrando as influências 

políticas, econômicas e sociais, como estas foram determinantes em seu 

desenvolvimento, atrelando também a ideia da emergência do capitalismo. 

Apresentando como causas principais: o papel da ética protestante na criação do 

Royal Society e salientando que certas normas de conduta puritanas favoreciam a 

produção científica dando à Ciência um caráter útil e prático; o aumento significativo 

dos processos tecnológicos devidos ao crescimento comercial; e a 

protoindustrialização estimulada por uma sucessão de conflitos militares. A tese 

acabou por incluir também a avaliação da influência de fatores econômicos na 

definição dos problemas de pesquisa pelos cientistas (LIMA, 1994). Assim, Merton 

apresentou as condições de uma determinada estrutura social na qual permitem a 

constituição da Ciência na sociedade como instituição legítima. 

A esse conjunto denominado de ethos científico, estas normas e valores da 

atividade científica, trazendo um discurso sociológico sobre a Ciência, apresentava o 

ethos como uma base para a produção do conhecimento científico. De acordo Reis, 

(2010, p. 27): 

 
Apesar de Merton considerar que os fatores sociais propiciaram o 
desenvolvimento da ciência moderna ele acreditava que a ciência 
como instituição social possuía um sistema racional que a tornava 
resistente a influências externas. De forma objetiva, para Merton, os 
fatores sociais possibilitaram o desenvolvimento da ciência, mas não 
interferia sobremaneira na sua racionalidade. 

 
A partir de meados do século XX, surgiram várias críticas às ideias de Merton, 

um dos destaques a princípio foi o físico e epistemólogo John Ziman que apresentou 

uma discussão de mudanças significativas na visão de produção e organização do 

conhecimento científico. Contudo, não uma crítica total às suas ideias, mas segundo 

ele um aperfeiçoamento do ethos científico mertoniano. Essas discussões trouxeram 

grandes contribuições ao pensamento da época, pois estava relacionado a fatores 

econômicos e políticos, como afirma Reis, (2010, 73): 

 
No entanto, mediante as transformações observadas na prática 
científica a partir da segunda metade do século XX, de uma ciência 
realizada em pequena escala (little Science), houve um crescimento na 
direção de uma “ciência maior” (big Science), na qual grandes 
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experimentos, vastas somas de dinheiro e numerosas equipes de 
pesquisas viam-se agora atreladas, muitas vezes, à produção 
industrial e altamente dependente de tecnologia.  

 

Em contraponto a essa visão de Ciência, diversos pesquisadores apresentaram 

uma visão de Ciência que afirmava que o conhecimento surge de questões sociais. 

Não pretendemos aqui trazer as diversas correntes que contrapõem a visão 

mertoniana, mas sim apontar uma discussão que obteve grande destaque nesse 

cenário, denominada “Programa Forte da Sociologia”, cujos representantes 

principais figuram os nomes de David Bloor (psicólogo e filósofo), Barry Barnes 

(sociólogo com formação em Ciências naturais) e Steven Shapin (historiador). 

Conhecida como escola de Edimburgo, seus pesquisadores ousaram ir além 

dos estudos institucionais e começaram a buscar explicações para a produção do 

conhecimento científico. Inquietos com a excessiva especialização disciplinar nos 

centros acadêmicos, tema discutido no ensaio “As duas Culturas”, em 1959, 

apresentado na Grã-Bretanha pelo Físico e escritor Charles Percy Snow (1950-1980), 

este fazia críticas ao distanciamento da comunidade científica aos pensadores das 

humanidades e da literatura, levantando, assim, a discussão sobre a importância da 

interdisciplinaridade. Em 1966, surge na Universidade de Edimburgo um grupo de 

pesquisadores, dentre eles os citados acima, denominados Sciences Studies Unit, com 

ênfase ao desenvolvimento de um programa relacionado ao ensino e pesquisa com 

relevância para os aspectos sociais, também atentos aos aspectos interdisciplinares. 

Assim, a sociologia da ciência nos moldes contemporaneos apresenta uma 

visão de que o conhecimento científico vai além do processo cognitivo, adentrando 

um processo que resulta de práticas sociais, cabendo, assim, a sua análise. 
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CAPÍTULO 2 NOVOS MODOS DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO 

 

Sabemos que a produção de conhecimento ocorre em espaços diversos, porém, 

nos centraremos nas Universidades como fonte primária dessa produção. Para 

discutir a produção de conhecimento científico nas academias e suas relações 

extrínsecas, entendemos a necessidade de trazer à discussão as experiências de países 

que vivenciaram essas mudanças, sinônimos de uma prática científica que 

revolucionou a visão sobre tecnologia e sociedade. E, nesse cenário, encontram-se 

alguns países da Europa e, principalmente, os Estados Unidos. Outro fator que se 

destaca nas nossas análises é o contexto pós-guerra do início do século XX, pois 

trouxe inquietações para aqueles que pensam a Ciência, os que fazem e a própria 

sociedade. 

Poderíamos descrever diversos modelos que tem sido discutido e 

implementados em diversos países, como forma de explicitar o quanto a produção de 

conhecimento científico tem adquirido contornos diversos. Entretanto, devido à 

natureza e ao tempo dedicado a essa pesquisa, inviabilizaria todo o trabalho. Assim, 

optamos pelos modelos que mais configuram nas discussões atuais, tendo como 

mecanismo de escolha a pesquisa bibliográfica em uma amostra aleatória de 

materiais científicos (artigos, dissertações, teses e livros) em uma busca em sites que 

contém material de pesquisa científica com publicação e/ou tradução no Brasil. (Ver 

apêndice A). 

 

Figura 7- Citações dos modelos contemporâneos 
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Fonte: Da autora. 

2.1 Pós-acadêmica 

 

Começo pelo que se denomina Ciência pós-acadêmica, com seu representante 

o físico e Epistemólogo inglês John Michael Ziman (1925-2005). Ele traz à discussão a 

complexidade da atividade científica num período em que a ciência mostrava sua 

força máxima, do pós-guerra, demostrando em seus estudos uma visão panorâmica 

da realidade de alguns países que se destacavam no avanço científico e tecnológico e 

foi sensível aos questionamentos de quem não mais acreditava na ciência tal qual se 

desenvolvia naqueles moldes, como uma instituição social, porém, fechada às 

influências externas e com as decisões da pesquisa centrada nas mãos dos cientistas. 

Zimam adentrou pelo campo da filosofia e sociologia da ciência, trazendo 

múltiplos questionamentos. “De que maneira os cientistas transmitem seus 

ensinamentos, se comunicam, promovem, criticam, honram, dão ouvidos e 

patrocinam uns aos outros?”, “Qual é a natureza da comunidade da qual eles fazem 

parte?” (ZIMAN, 1979 [1968], p. 13). E assim, Ziman foi muito além, tratou de 

aspectos, dentre eles: natureza do conhecimento científico; prática científica; 

organização e gestão do conhecimento; dentre outros temas. A profundidade de seus 

estudos destaca-o dentre aqueles pesquisadores que discutem as transformações 

ocorridas na prática científica contemporânea ocorrida nos últimos anos. Uma nova 

visão de ciência surge em contraste com o modelo proposto pelo norte-americano 
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Robert Merton (1910-2003), assinalado em 1942. Ziman (2000, p.67) vem afirmar que: 

 

Em menos de uma geração nós testemunhamos uma transformação 
radical, irreversível e mundial, na forma como a ciência é organizada, 
gerenciada e feita. Nós olhamos para essa transformação somente 
como se ela afetasse a vida científica cotidiana. Mas ela envolve 
obviamente uma mudança estrutural em altos níveis. Essas mudanças 
estão ocorrendo em todas as instituições epistêmicas - universidades, 
institutos de pesquisas, estabelecimentos do governo e laboratórios 
industriais. Elas são documentadas oficialmente em inúmeros 
relatórios, artigos de jornal, comentadas por artigos científicos 
notáveis e orientados politicamente. A ciência está sendo redefinida 
em todos os níveis e em relação a outros segmentos da sociedade.  

 

A maneira tradicional, internalista, de produzir conhecimento, não conseguia 

mais explicar os fenômenos que se apresentavam em uma nova sociedade, 

denominada pós-industrial ou sociedade do conhecimento (REIS & VIDEIRA, 2013, 

p. 584). Ou seja, ele visualiza uma ciência de caráter mais externalista que envolve 

aspectos históricos, sociológicos e políticos nas investigações, rompendo com a visão 

de Ciência como uma instituição neutra, fechada e universal. As discussões 

propostas por ele apresentam significativas mudanças no novo modo de produção e 

organização do conhecimento científico. Podemos afirmar que para ele na ciência 

pós-acadêmica a força da ciência está centrada na sua produção social e cooperativa 

de conhecimento, realizada em um espaço público, buscando o consenso entre os 

pares. A Ciência que, até então, era regida por um conjunto de normas e valores, 

denominado Ethos Científico, começou a ser questionada sobre sua neutralidade e 

isenção de valores.  

 

[...] As normas são expressas em forma de prescrições, proscrições, 
preferências e permissões, que se legitimam em relação à valores 
institucionais. Esses imperativos transmitidos pelo preceito, pelo 
exemplo e reforçados por sanções são assimilados em graus variáveis 
pelo cientista, formando assim sua consciência científica. (MERTON, 
1979, [1942], p. 39) 

 
 

E desta feita, Ziman explicita um novo Ethos com características de 

reconstrução e rejuvenescimento do Ethos mertoniano, nova forma de organização e 

gestão da atividade científica. Essas transformações, além de alterar aspectos 
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sociológicos, alteram também questões epistêmicas, implicando na elaboração e 

justificação de teorias. “Quando eu disse que a ciência era social, eu quis dizer que 

esse contexto inclui toda a rede de práticas epistêmicas e sociais onde as crenças 

científicas emergem e são sustentadas” (ZIMAN, 2000, p.10). Todo esse conjunto de 

mudanças na prática científica que ele sinalizou, denominou-se de ciência pós-

acadêmica. 

E nesse contexto, ele propõe um ethos científico, segundo o mesmo, não um 

novo ethos, mas reformulado, revisitado, em comparação ao ethos mertoniano. As 

normas que regulam as comunidades científicas, propostas por Merton, são 

denominadas pela sigla CUDOS e se destacam como: Universalismo, onde é prescrito 

que os critérios para as avaliações do que é produzido pela comunidade científica 

sejam universais, assim como haja impessoalidade nessas construções 

preestabelecidas. Outra norma é o Comunalismo. Trata-se das publicações estarem 

disponíveis a todos, sem benefícios a pessoas ou grupos, norma que prescreve que o 

conhecimento deve ser divulgado e não mantido em segredo. O desinteresse refere-

se à proposição da ciência como fim em si mesma, prioridade atribuída ao progresso 

do conhecimento científico em detrimento de quaisquer outros de natureza pessoal. 

Outra norma é o Ceticismo organizado que, segundo REIS (2011, p.5), os cientistas 

não aceitam nada cegamente. O conhecimento deve ser continuamente examinado 

em busca de erros com relação aos fatos e inconsistências de argumentação. 

E assim, Ziman com sua nova visão da prática científica, descreve como ele 

observa a construção do conhecimento em um novo contexto científico, político e 

social, denominado pela sigla PLACE: 

[...] produz conhecimento proprietário que não é necessariamente 
tornado público. É centrada em problemas técnicos locais, ao invés de 
gerais. Os pesquisadores industriais atuam sob a autoridade gerencial 
e não como indivíduos. A pesquisa é comissionada para alcançar metas 
práticas e não realizadas apenas na busca do conhecimento em si. 
Eles [os pesquisadores] são empregados como especialistas 
solucionadores de problemas e não pela sua criatividade pessoal. Não 
é por acaso, além disso, que esses atributos evidenciam o PLACE. Ele, 
e não mais o CUDOS é o que se tem para fazer a boa ciência 
industrial. (ZIMAN 2000, p. 78-79). 

 

Ziman afirma que a ciência praticada na academia contemporânea é dirigida 
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tanto pelo PLACE quanto pelo CUDOS. Portanto, esse sistema híbrido resultante 

denota como característica de uma ciência pós-acadêmica. 

 

2.2 Triângulo de Sábato 

 

Esse modelo apresenta como visão central a importância de incorporar ciência 

e tecnologia para o processo de desenvolvimento dos países, especificamente na 

América Latina, como estratégia para alcançar o desenvolvimento. Nesse cenário 

destacam-se Jorge Sábato, (1924-1983), físico, de nacionalidade argentina, pioneiro no 

estudo de políticas científico-tecnológicas para a América latina e Natálio Botana, 

(1937), cientista político, historiador, jornalista e professor. 

Esse modelo obteve sucesso ao explicar as relações entre Ciência, Indústria e 

Governo, influenciando as políticas científicas nos diversos países da América Latina 

na década de 1960 e 1970, afirmando serem estas políticas científicas responsáveis 

pelo desenvolvimento social e econômico. 

Esse modelo foi amplamente discutido, pois representava o pensamento de 

que para o desenvolvimento da América Latina, as interlocuções com o campo da 

ciência e da tecnologia eram fundamentais, principalmente para os países que 

apresentavam um setor produtivo e indústrias frágeis. 

Abaixo é representado graficamente o modelo que representa o  Triângulo de 

Sábato,  no  qual  o  governo  ocupa  o  vértice  superior,  enquanto  os  vértices  da  

base  são  ocupados  pela  infra-estrutura  científico-tecnológica  e  pela  estrutura  

produtiva. 
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Fonte: adaptado de Sábato e Botana (1968, p. 7). 

 

 
Segundo Saravia (2005, p. 1): 

 
O modelo demonstra a necessidade de um relacionamento 
harmônico, em cada país, entre o setor produtivo, o de infraestrutura 
científico-tecnológica e o Estado. Ao governo caberia adotar um papel 
de liderança na promoção de projetos de alta tecnologia, contribuindo 
com recursos. Às universidades e aos centros de pesquisa caberia 
apoiar, fornecendo pessoal treinado para trabalhar nos projetos e nas 
empresas privadas e entidades públicas envolvidas. Segundo Sábato, 
a aplicação do modelo possibilitaria maior eficiência na assimilação 
de tecnologia e na exportação de bens com maior valor agregado, 
permitindo que a conjugação ciência/tecnologia funcionasse como 
catalisadora da mudança social. 

 
Assim, esse modelo baseia nas intrarelações de dependências que são 

estabelecidas através de cada segmento que compõe o triângulo em que seus 

objetivos estão centrados num ideal tecnológico e inovador, como consequência 

desse ideal, espera-se que venha gerar progresso para todos os setores da sociedade. 

 
2.3 Tríplice Hélice: Universidade Empreendedora 

 

 
Outro modelo que entra nas discussões é o modelo da Tríplice Hélice. Este 

surgiu nos Estados Unidos, proposto por Henry Etzkowitz (1940) e Louis 

Leydesdorff (1948), na década de 1990 e foi inspirado nos trabalhos do Triângulo de 

Sábato, porém, com outras interpretações, também conceituado como Universidade 

Empreendedora. Esse modelo reconhecido internacionalmente traz à discussão a 

parceria entre Universidade-indústria-governo que apresenta um ideal de 

Figura 8-Triângulo de Sábato 
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crescimento econômico e desenvolvimento social tendo como base o conhecimento 

para gerar inovação. 

 
A universidade é o princípio gerador das sociedades fundadas no 
conhecimento, assim como o governo e a indústria são as instituições 
primárias na sociedade industrial. A indústria permanece como ator- 
chave e lócus de produção, sendo o governo a fonte de relações 
contratuais que garantem interações estáveis e intercâmbio. 
(ETZKOWITZ, 2009, p. 2). 

 
Observa-se uma nova reconfiguração nas Universidades como transmissora 

de conhecimento e ensino. ETZKOWITZ e ZHOU (2017, p.1) afirma que; 

 
A tese da Hélice Tríplice é que a universidade está deixando de ter 
um papel social secundário, ainda que importante, de prover ensino 
superior e pesquisa, e está assumindo um papel primordial 
equivalente ao da indústria e do governo, como geradora de novas 
indústrias e empresas. 

 

Nessa perspectiva, o modelo busca explicitar o papel da tríade para a 

economia, desenvolvimento social e econômico, tendo em vista o contexto, local, 

regional, nacional e multinacional, ou seja, o desenvolvimento científico e tecnológico 

advém das parcerias. 

 
Fonte: ETZKOWTZ (2003). 

 
Observa-se nesse modelo um complexo e profundo estreitamento das relações 

recíprocas entre as três instituições, em que assumem posturas distintas em 

determinados momentos. A universidade vai além de suas funções clássicas de 

ensino e pesquisa e assume também papel equivalente ao da indústria e do governo, 

perpassando por um viés mercadológico. 

Segundo Etzkowitz e Zhou (2017 p. 23), a Hélice Tríplice provê uma 

Figura 9- Modelo Tríplice Hélice 



48  

metodologia para examinar pontos fortes e fracos locais e preencher lacunas nas 

relações entre universidades, indústrias e governos, com vistas a desenvolver uma 

estratégia de inovação bem-sucedida. 

A inovação que anteriormente estava mais limitada ao desenvolvimento de 

novos produtos pelas empresas, agora, na sociedade do conhecimento, ganha uma 

dinâmica mais voltada à criação de empresas, crescimento econômico e alta 

tecnologia. 

A ideia é que com esse arranjo sistêmico, haja cooperação entre si e as 

potencialidades de cada instituição sejam usadas para gerir o crescimento em suas 

áreas. A universidade precisa estar envolvida numa cultura de transformação, ter 

uma visão estratégica para que possa utilizar a sua produção, desde a formação de 

pessoal especializado de alto nível, quanto na própria pesquisa e desenvolvimento 

de tecnologias. 

É a universidade assumindo novo papel perante a sociedade na tentativa de 

aproximação que traga benefícios econômicos e de desenvolvimento, enquanto que 

as empresas buscam novas alternativas de competição para manter-se no mercado. O 

governo é o facilitador, disponibiliza o capital de risco ou inicial da pesquisa para 

começar os empreendimentos e atividades regulatórias, seja por meio de programas 

de incentivo à pesquisa, seja reduzindo as burocracias necessárias para desenvolver e 

implementar as inovações. 

A combinação dessas hélices objetiva o desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação. Há um movimento em direção a uma Universidade 

empreendedora. Para tanto, é necessário, entre outras ações, constituir um ethos 

empreendedor entre administradores, corpo docente e estudantes (ETZKOWITZ, 

2009, p.37). Apesar de ser um modelo recente, ele ganhou destaque 

internacionalmente e se espalhou pelo mundo, devido ao seu potencial significativo 

de gerar inovação numa sociedade que assume o conhecimento como a base para o 

progresso. 

 
2.4 Tecnociência 

 
Discute-se também o conceito de Tecnociência que tem como seu maior 
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expoente, o filósofo e matemático espanhol Javier Echeverría (1948). Em seu livro La 

Revolucion tecnocientífica (2003), ele defende a tecnociência como uma revolução na 

atividade científica, na própria prática. Em análise do autor, ele apresenta a 

Tecnociência propriamente dita a partir da década de 1980, como resultado da 

Macrociência de décadas anteriores, tendo como berço os Estados Unidos. Esse novo 

modo de fazer ciência traz uma nova estrutura da prática científico-tecnológica. Não 

estamos diante de uma revolução epistemológica, nem metodológica, ainda que 

houve grandes mudanças no conhecimento e nos métodos científicos, mas diante de 

uma revolução praxiológica (ECHEVERRÍA, 2003, p.12, tradução nossa). 

Segundo seus autores essa revolução tecnocientífica transformou radicalmente 

a ciência, envolvendo aspectos econômicos, políticos e sociais. Para Echeverría (2003, 

p. 13), a tecnociência é uma confluência de cinco grandes culturas: a científica, a 

engenharia, a empresarial, a política e a militar. Para Koslowski (2015), a tecnociência 

é uma nova realidade, possibilitada por vários elementos ou subsistemas que, juntos, 

formam uma nova realidade combinatória que foi gerada por meio de uma nova 

prática nascida nos meados do século XX de fazer ciência aplicada. Ou seja, houve 

mudanças no modo de fazer ciência como era praticada até a década de 40 do século 

XX. Para Echeverria, essa mudança na prática científica se deu de modo evolutivo na 

Segunda Guerra Mundial, nos projetos científico-tecnológicos de grande porte como, 

por exemplo, o projeto Manhattan, que possibilitou a criação da bomba atômica.  

Sendo assim, a tecnociencia é um produto do pós-guerra, com grandes 

mudanças na atividade científica e com um diferencial de financiamento, pois os 

investimentos deixam de ser apenas governamentais e nota-se investimentos 

financeiros de fontes diversas, incluindo especialmente as empresas privadas. A 

pluralidade dos agentes que compõem a pesquisa nos chama atenção, pois tem-se 

uma rede de atores que participam do projeto com interesses diversos. Sobretudo, 

destaca-se os interesses econômicos, políticos, já que a tecnociência não tem por 

objetivo a ampliação do conhecimento científico, mas possui a finalidade do controle 

social, ou seja, propiciar um desenvolvimento em áreas diversas, como a econômica, 

política, militar, bélica, de saúde, dentre outras. 
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Las tecnociencias modifican el mundo social, no sólo la naturaleza. Lo 
principal es la transformación del mundo que producen, y en 
particular, del mundo social. El conocimiento científico es un medio 
para modificar la correlación de fuerzas en una guerra, para obtener 
beneficios económicos en el mercado, para mejorar la salud de un 
país, etc. Dicha transformación se logra desarrollando (I + D) los 
resultados de la investigación científica y tecnológica mediante 
empresas, organizaciones militares, instituciones políticas, etc., que 
son las que producen la transformación social al basar sus acciones y 
estrategias en los resultados de la tecnociencia. (ECHEVERRÍA, 2003, 
p.150). 

 
A Tecnociência põe também em discussão o pensamento que a filosofia da 

ciência apresenta em relação à produção do conhecimento científico confrontando as 

posições assumidas por ela, que considera aspectos puramente cognitivos de uma 

ciência tradicional e, tendo em vista esse novo contexto, necessita desafiar-se, indo 

em direção a aspectos de uma ciência que passa a se comprometer com aspectos que 

vão aproximar a teoria e a intervenção na realidade, ou seja, uma ciência social. 

Assim, a filosofia da ciência necessita incorporar em suas discussões, elementos 

axiológicos e praxiológicos da atividade científica, enfrentando os desafios de 

reconhecer e compreender as mudanças no ethos científico, enfatizado por diversos 

pesquisadores que discutem os Estudos Sociais da ciência. 

 
2.5 Quadrante de Pasteur 

 

Proposto por Donald E. Stokes, em 1997, o Quadrante de Pasteur traz um 

novo olhar sobre os objetivos da pesquisa e suas relações com a tecnologia. Cientista 

político e educador, ele propõe a discutir a dicotomia que visivelmente imperava nos 

países considerados potências científicas, que emergiram no contexto pós-segunda 

guerra mundial, liderados pelos Estados Unidos. Stokes analisou as tensões que se 

configuravam e chamou a atenção para a separação que se estabelecia entre a 

pesquisa voltada para o entendimento e a pesquisa voltada para fins práticos. Ele 

considerava como um paradoxo a comunidade científica sair em defesa de um 

modelo que prioriza a ciência básica como base para o desenvolvimento tecnológico, 

enquanto desconsidera a importância da pesquisa aplicada nesse contexto de 

relações de desenvolvimento econômico, político e social. 
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As críticas de Stokes foram em direção a duas máximas propostas por 

Vannevar Bush (1948): I) a pesquisa básica é realizada sem pensar em fins práticos; 

II) A pesquisa básica é precursora do desenvolvimento tecnológico (STOKES, 2005, 

p.18). 

 
Na verdade, as dúvidas a esse respeito têm surgido em todos os 
principais países industrializados. Ninguém mais acredita que um 
pesado investimento na ciência básica, pura, guiada apenas pela 
curiosidade, assegurará por si só a tecnologia exigida para competir 
na economia mundial e satisfazer toda gama de necessidades da 
sociedade. (STOKES, 2005, p.97). 

 
Stokes tornou-se figura importante e seus estudos ganharam notoriedade 

quando ele propôs um quadrante para demostrar as características e objetivos dos 

modelos de pesquisas, representado pela pesquisa básica e aplicada, porém seu 

grande insight foi propor um quadrante onde trouxe a confluência desses dois 

modelos.  

Denominado quadrante de Bohr, tem-se o primeiro quadrante, ao lado 

superior esquerdo, onde ele representa a construção do conhecimento científico 

baseado na busca pela explicação, movido pela curiosidade, com o intuito de avançar 

o conhecimento. 

 Com fim em si mesmo, ou seja, sem pretensões de utilidade prática imediata. 

Como o nome sugere, Bohr desenvolveu suas pesquisas do desenvolvimento de um 

modelo atômico de forma independente, hoje, é evidente o quanto essa pesquisa 

tornou-se relevante, porém, no momento ele buscava somente a explicação dos 

fenômenos. 

 
Figura 10- Modelo Quadrante de Pasteur de inspiração da pesquisa científica 
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Fonte: Stokes (1997). 

 

O quarto quadrante, denominado de quadrante de Edison, autodidata 

americano, famoso por suas invenções, chegando a patentear mais de mil invenções, 

criou vários dispositivos de comunicação e moldou os sistemas de energia elétrica 

utilizados até hoje. Stokes traz à discussão nesse quadrante a preocupação do 

pesquisador buscar somente uma aplicação imediata, sem se importar muito com as 

explicações dos fenômenos. Portanto nesse quadrante observa-se alta relevância para 

aplicações e pouca relevância para o conhecimento fundamental. 

O terceiro quadrante, ou quadrante inferior esquerdo, Stokes reservou para as 

pesquisas particulares, em que não há uma motivação clara para a busca de novos 

conhecimentos e nem de seu uso. 

Porém, chamando a atenção nesse sistema de coordenadas, onde a pesquisa 

não apresenta mais um caráter linear, surge o segundo quadrante, ou quadrante 

superior direito, que foi denominado como quadrante de Pasteur. Suas pesquisas na 

área dos microrganismos, da microbiologia, contribuíram para o desenvolvimento de 

vacinas, possibilitaram também o avanço na área da fermentação na produção de 

vinho e da cerveja e diversas contribuições nos conhecimentos da química orgânica. 

Pasteur demostrou uma ciência que desfazia as grandes tensões entre uma ciência 

exclusivamente pura ou aplicada. Ficou nítida a possibilidade de ambas coexistirem 
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num mesmo ambiente de pesquisa, onde a pesquisa que tem como objetivo avançar o 

conhecimento e o entendimento da natureza, assim como ter aplicações imediatas 

com relevância econômica e social. Ou seja, uma pesquisa de cunho explicativo, 

inspirada pelo uso. E assim, Stokes em suas discussões trouxe a possibilidade da 

coexistência de pesquisas científicas que, ao mesmo tempo, possam ser voltadas para 

o entendimento quanto para a solução de problemas práticos. 

  

2.6 Modos 1, 2 e 3 

 
 
2.6.1 Modo 1: Investigar é buscar explicação científica 

 
O modo 1, assim denominado por Gibbons, em contraposição ao modelo 

proposto por ele, modo 2, da prática científica contemporânea, é regido pelo que se 

chama de ciência clássica ou tradicional. A “ciência tradicional” é compreendida aqui 

como a indagação da Natureza e da sociedade com a finalidade de alcançar um 

conhecimento objetivo, a busca da verdade, baseado nos princípios filosóficos do 

empirismo, do positivismo lógico e nos aspectos sociológicos. 

Esses aspectos são evidenciados através da proposição de um ethos científico, 

entendido como um conjunto de normas e valores que descrevem a atividade do 

cientista. Ou seja, um modelo de ciência pautado na racionalidade dos ideais 

iluministas, visando o progresso da ciência, linear.  Conhecimento desinteressado é 

produzido, por consequência, gera a aplicação e então a tecnologia. 

Assim, com essa ideia de linearidade, tem-se o entendimento que esse modelo 

é o ideal, pois basta que o governo financie as investigações e o progresso científico e 

tecnológico viriam como resultado. Dessa forma, os investimentos financeiros em 

pesquisas estariam garantidos. Tem-se uma instituição autônoma, cujos interesses 

são intrínsecos à própria prática científica. Essa visão autônoma da ciência muito diz 

respeito à ciência do pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos, com a 

divulgação de um famoso relatório denominado Science, the endless frontier, em 1945, 

solicitado ao engenheiro e diretor do Escritório de Pesquisa Científica e 

Desenvolvimento, Vannevar Bush, pelo então presidente Roosevelt que morreu antes 



54  

que o relatório fosse entregue. Dessa forma, seu sucessor, o presidente Truman, o 

recebeu.  

O nível de conhecimento de Bush chamava a atenção do presidente, pois ele 

era pioneiro na computação, no apoio profissionalizado à pesquisa científica e 

tecnológica e em assuntos de guerra, articulando e exercendo influencias nesse 

contexto. O sucesso de seu trabalho levou o presidente a querer aplicar o 

conhecimento aplicado na guerra aos tempos de paz.  

E, assim, ele demonstrava em seu relatório, como objetivo principal, que as 

pesquisas se desenvolvessem com a mesma eficiência e rapidez que em tempos de 

guerra para que pudesse trazer benefícios em diversas áreas da sociedade, tais como 

saúde, educação e segurança. O relatório trazia a visão de ciência e tecnologia, com 

importância na ciência básica, realizada sem preocupações com aplicações práticas, 

afirmando que o avanço do conhecimento científico acontecia através do 

entendimento da natureza e que as pesquisas deveriam ter esse objetivo.  

Bush defendia a importância do financiamento das pesquisas por parte do 

governo, dando valor à pesquisa básica como propulsora do progresso tecnológico, 

pois via que muitas realizações de sucesso no período da guerra derivavam da 

ciência básica. Outro aspecto relevante foi a preocupação com o aumento em 

quantidade e qualidade na formação de pesquisadores, laboratórios e programas de 

pesquisa.  

Vale salientar o quanto esse relatório influenciou as políticas de ciência e 

tecnologia, tanto nos Estados Unidos como em diversos países, inclusive no Brasil. 

Aqui, os militares foram responsáveis por dar impulso a esse processo, criando o 

instituto tecnológico da Aeronáutica (ITA), que apresentava forte influência do 

modelo americano, direcionado para o progresso da nação. No mesmo período 

foram fundadas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948. 

Em seguida, foram criadas duas agências de fomento à pesquisa: O Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq), fundado em 1951, e a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Fapesp), em 1960, dentre outros. Observou-se um grande 

esforço nessa área, traduzindo como ideal para o crescimento econômico e social, 

Figura 11- Modelo linear de Investigação 
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através da pesquisa e do ensino. 

  
 

Fonte: Stokes (1997) 

 

Tem-se o modelo que justifica maior investimento em pesquisa básica, onde 

está mais direcionado aos cientistas. Acontece de forma unidirecional, ou seja, a 

partir de conhecimentos oriundos da pesquisa básica. O termo Science push se traduz 

como o modelo de pesquisa que é empurrado pela descoberta científica, orientada 

pela curiosidade. Como justificar que o estado financie as pesquisas sem que exerça 

influências em suas escolhas? Em seu relatório, Bush (1990, p.18-19) declara: 

 
Uma das peculiaridades da ciência básica é a variedade de caminhos 
que levam ao avanço produtivo. Muitas das descobertas mais 
importantes resultaram de experimentos levados a cabo em função de 
propósitos muito diferentes. Estatisticamente, é certo que descobertas 
importantes e extremamente úteis resultarão de alguma fração dos 
empreendimentos na ciência básica; porém, os resultados de qualquer 
investigação em particular não podem ser acuradamente previstos.  

 

Com essa afirmação, Bush deixa claro que a característica de imprevisibilidade 

da pesquisa não deixa margem para que o estado interfira nas decisões de seus 

problemas. Assim, a visão de ciência como instituição social autônoma é estabelecida 

nesse contexto americano, constituindo-se como modelo para diversos países. E com 

esse discurso Bush garantia financiamento para a pesquisa fundamental. 

Assim, o M1 ou tradicional é baseado na explicação com uso do conhecimento 

que são produzidos a partir de teorias que estão relacionados à proposição de 

controlar e predizer fenômenos naturais e sociais. Buscam soluções para os 

problemas que emergem do interesse do pesquisador ou da própria comunidade 

científica. Os métodos que regem, validam e legitimam são provenientes das 

disciplinas científicas estabelecidas formalmente. A boa ciência surge de suas normas 

cognitivas e sociais que determinam a solução para seus problemas de pesquisa, 
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determinando quem deve ou não praticar a ciência e quais as práticas são científicas 

ou não. Portanto, várias características são marcantes nesse modelo, dentre elas 

podemos citar a disciplinaridade, a hierarquia e a homogeneidade. 

 
2.6.2 Modo 2: Investigar é resolver problemas 

 
Modo 2 de produção do conhecimento também se destaca como um modelo 

contemporâneo. Proposto por Michael Gibbons et al. (1994), traz a discussão sobre a 

interação aberta entre ciência e sociedade. Segundo os autores, o modelo emergente 

não consiste em uma forma de banir o modelo tradicional de fazer pesquisa, 

chamado por eles de modo 1, mas ambos podem coexistir em seus determinados 

espaços. Contudo, o modo 2, chama a atenção para um novo contrato que se 

estabelece entre ciência e sociedade, indo muito além de uma ciência cognitiva, 

intelectualista, tem-se como relevante a complexidade crescente e os riscos desse 

processo. Essa ciência contextualizada que surge devido às demandas impostas pela 

própria sociedade, representa um novo momento que está diretamente ligado às 

configurações que a sociedade passou. 

Segundo Daniel Bell (1973), no século XX, tem-se a sociedade pós-industrial, 

que adquiriu um expressivo volume de conhecimento, assumindo assim o lugar da 

produção de bens materiais característicos da sociedade industrial. A sociedade que 

financiava a pesquisa e em troca tinha o conhecimento público, passou a dialogar 

com a ciência, vindo a modificar-se à medida que o processo foi tornando-se mais 

interativo. 

Ou seja, para eles, emerge uma nova prática nascida em meados do século XX 

de fazer ciência aplicada, que possui a natureza do conhecimento socialmente 

distribuído, como principal característica a sua transdisciplinaridade. Esse modelo de 

Ciência é heterogêneo e estruturalmente transitório, abrange uma complexa rede de 

atores, com responsabilidade e reflexividade social. “La producion de conocimiento 

socialmente distribuído está adquiriendo la forma de uma red mundial com um numero de 

interconexiones que aumenta continuamente al crearse nuevos puntos de produción.” 

(GIBBONS, 1998, p.39). 

Segundo seus autores, surgiu a necessidade de mudar a forma como o 



57  

conhecimento é produzido, principalmente nas universidades. Pereira (2007) afirma 

que poder-se-á dizer que este conceito de Modo 2 de produção do conhecimento 

científico e tecnológico se caracteriza não só por ter a visão focada no contexto, mas 

também por centrar nas pessoas. Desta forma, percebe-se o contraste com o modelo 

tradicional, o qual era centrado nas instituições. 

A nítida dicotomia que se estabelece entre os dois modelos traz como 

característica principal a resolução de problemas práticos propostos pelo M2, ligada 

a uma rede de interações, de pessoas e instituições, levando em consideração a 

diversidade de conhecimentos que se entrelaçam para gerar um conhecimento 

robusto, que está ligado a interesses diversos. 

A complexidade da rede desse modelo de produção de conhecimento 

científico posiciona-os no campo das incertezas, num processo de construção, devido 

à sua característica mais aberta e dinâmica. 

 
2.6.3 Modo 3: Investigar é prospectar problemas futuros 
 
 

O Modo 3 de produção de conhecimento apresenta algumas versões, porém 

seu foco principal de discussão é o uso intensivo do conhecimento, agregando 

variadas comunidades, a fim de solucionar problemas de ordem social, econômica, 

cultural, éticas e ambientais. Segundo Acosta e Manosalva (2013), a emergência desse 

modelo está atrelada a alguns fatores como: a crise ecológica planetária, as críticas ao 

uso do conhecimento na sociedade globalizada e a inadequação de modelos proposto 

para o aumento da competitividade internacional. Este modelo apresenta uma 

proposta considerada futurista, ou seja, desejável, pois o mesmo não se vê ainda 

evidenciado. Para seus pesquisadores constituem um modelo capaz de promover um 

desenvolvimento inteligente, ou seja, econômico, social e cultural dos povos, através 

da articulação sistemática dos diversos atores, como Universidades, Centros de 

pesquisas, Estados, as Empresas e comunidades sociais. Nessa articulação deverá 

acontecer um espiral de relações que contribuem para solucionar os problemas da 

humanidade e envolver as comunidades sociais no processo de construção do 

conhecimento. 

Na literatura, quando se discute o modo 3 em consonância ao modo 2 de 
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Gibbons, têm-se um modelo que busca ampliar o espectro da produção de 

conhecimento científico agregando fatores de relevância para o bem-estar social 

como um todo. Este modelo geralmente deriva do modo 2, porém, apresentando 

diversas vertentes a depender da visão proposta por cada pesquisador. Percebe-se 

que são discussões que vão além das missões de formar profissionais para o 

mercado, comercialização do conhecimento, dentre outras. 

À medida que o modo 3 considera também fatores de natureza ambiental, 

econômica, politica e ética, agregando comunidades no processo de produção de 

conhecimento, acreditando que essas também podem participar da gestão do 

conhecimento, buscando solucionar problemas da humanidade e empoderamento 

das comunidades. 

 
Hoje, enquanto são descobertos avanços científicos de amplitude sem 
precedentes, é evidente a necessidade de um vigoroso debate 
democrático, fundamentado no conhecimento adequado dos fatos 
relativos à geração e uso do conhecimento científico. A comunidade 
científica e os tomadores de decisão devem desenvolver esse debate 
para fortalecer a confiança e o apoio público à ciência. Para abordar 
problemas éticos, sociais, culturais, ambientais, econômicos e de 
saúde, bem como questões de igualdade de gênero, é essencial 
intensificar os esforços interdisciplinares, reunindo especialistas das 
ciências sociais. O fortalecimento do papel da ciência, para que possa 
contribuir para a construção de um mundo mais eqüitativo, próspero 
e viável, exige um compromisso de longo prazo de todos os agentes 
públicos e privados, mediante aumento do investimento, 
reformulação prioridades em investimentos, bem como uma troca de 
conhecimentos científicos (UNESCO, Conferência Mundial sobre 
Ciência, 1999). (Tradução nossa) 

 

Analítico quando trata da cultura da gestão do conhecimento. Pérez Lindo 

(2016) afirma o Modo 3 de produção de conhecimento como uma estratégia 

apropriada que permite avaliar o capital intelectual disponível e resolver de maneira 

inteligente os problemas de atraso e pobreza. (Tradução nossa) 

Segundo Pérez Lindo, 2016: 

 
Argumenta-se com teorias e experiências que existem possibilidades 
de adotar um modelo de desenvolvimento com uso intensivo do 
conhecimento, mas que é necessário um consenso estratégico dos 
atores e uma abordagem multidimensional das articulações entre 
universidades, Estado, sociedade civil e economia. (Tradução nossa) 

 



59  

Exaustivo tendo em vista que considera a multiplicidade de saberes que são 

resultado de uma demanda de comunidades sociais, não apenas de cientistas, 

governo e empresas, mas, sobretudo, privilegiando os atores sociais e o entorno 

natural, tornando-os gestores do conhecimento. Nesse sentido, o modo 3 é 

transcultural, pois a heterogeneidade e a diversidade organizacional são 

enriquecidas pela presença das comunidades às quais os problemas são afetados, que 

se tornam pesquisadores, co-inovadores e, portanto, co-produtores de conhecimento 

(PUENTES, 2015). 

 

Como afirma Valdeléon e Monosalva, (2013): 

 

O conhecimento produzido no modo 3 não é especificamente 
redutível à forma científica, ou à forma empírica ou vernacular; longe 
disso, esse novo tipo de conhecimento adquire uma nova natureza 
diferente da episteme disciplinar ou transdisciplinar, sendo altamente 
eficaz porque consegue fazer a síntese de conhecimento. A inovação 
social da comunidade, por exemplo, diante de uma demanda 
específica, consegue sintetizar entre o conhecimento tradicional das 
comunidades e as diferentes disciplinas científicas para encontrar 
uma solução eficiente e escalável para um problema social específico. 

 

 O M3 de conhecimento evidencia-se por buscar o compromisso e reconhecer 

às comunidades nos processos de pesquisa e intervenção atrelados as demandas 

sociais para que essas possam se materializar. Este modelo daria diretrizes para a 

realização de trabalhos contextualizados com diferentes comunidades com enfoque 

para a natureza social das instituições de ensino superior visando o trabalho 

colaborativo para responder aos problemas sociais.  

 
Producir conocimiento en modo 3 implica considerar la reflexión 
sobre la construcción social y política que está implícita en la 
naturalización de los procesos, los procedimientos, las leyes, las 
prácticas, en las que se apoya el vínculo entre conocimiento y 
mercado; planteando en una reflexión crítica e histórica sobre el tipo 
de relaciones entre seres humanos, de las cuales cada uno de estos 
actos técnicos está constituida y que su cumplimiento no es el fin, es 
simplemente un medio para el encuentro, la creación y la posibilidad 
humana, si así los buscan los sujetos involucrados en su realización. 
(ACOSTA e MONOSALVA, 2013, p.21) 
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2.7 Quadro síntese sobre modelos de produção de conhecimento científico 

 
Essas discussões sobre as novas tendências de produção de conhecimento nas 

universidades vêm, aos poucos, ganhando destaque no cenário nacional, refletindo 

interesses diversos que se concretizam com as políticas de ciências e tecnologia do 

país. Diversos pesquisadores brasileiros já discutem sobre essa nova dinâmica.  

Na literatura percebemos que vários pesquisadores desenvolvem sínteses com 

as principais características dos modelos descritos até aqui. Essas sínteses são, muitas 

das vezes, apresentadas através de quadro como vemos um exemplo abaixo. 

E nesse contexto buscamos aprofundar nossos estudos nas diversas 

características que cada modo apresenta de maneira que pudessemos obter um 

instrumento mais próximo à visão geral dos modelos já propostos e, com isso, 

transformá-lo em um referencial de análise das produções científicas realizadas nos 

cursos de pós-graduação em química. 

 
Figura 12- Modo 1, 2 e 3 de produção de conhecimento científico 
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Fonte: Elaborado por Roa-Mendoza, adaptado de Acosta, 2006; Acosta & Carreto, 2013; Gibbons, 
Limonges, Nowotny, Schwartman & Trow, 1997. 
 

A denominação Modo refere-se a uma forma de produção do conhecimento, a 

um complexo de ideias, métodos, valores e normas que cresceram até controlar a 

difusão do modelo newtoniano para mais e mais áreas de pesquisa para garantir sua 

conformidade com aquilo que se considera como uma prática científica saudável. 

(GIBBONS et al., 1994, p. 13 tradução nossa). 

 

Figura 13- Matriz síntese sobre visões da produção de conhecimento científico 

CATEGORIAS M1 M2 M3 U 
N 
I 
V 
E 
R 
S 
I 
D 
A 
D 
E 
 
 

C 

ORGANIZAÇÃO Disciplinar Multi e Transdisciplinar Transcultural 

ESTRUTURA Hierárquicas Heterárquicas Heterárquicas 

INSTITUCIONAL Homogêneo Heterogêneo Heterogêneo 

RECOMPENSA Estratificado Consensual Consensual 

ATORES Internos Rede Rede 

ABRANGÊNCIA Universal Local/regional/global Local/regional/Global 

CONTROLE DE 
QUALIDADE 

Comunidade científica C. Ampliada De Pares. C. Ampliada De Pares 

PRODUTIVIDADE Publicações PI/ Publicações Acadêmicas PI/ Publicações Acadêmicas 
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INTERESSE Desinteressado Empreendedor Articulador O 
N 
T 
E 
M 
P 
O 
R 
Â 
N 
E 
A 

BENEFÍCIOS Social Social/econômico/político Social/econômico/político 

FINANCIAMENTO Público Público/Privado Público/Privado 

OBJETO DE PESQUISA Decisão do Pesquisador Demanda Social Demanda Social 

CONHECIMENTO Linear 
Multidirecional/multimoda

l 
Multidirecional /multimodal 

NATUREZA Básica Aplicada Estratégica 

VISÃO Internalista Externalista Externalista 

OBJETIVO Explicação Aplicação Integração e aplicação 

Fonte: Elaboração própria, baseada nas obras de Gibbons e et al., 1997; Costa, 2006; Acosta & Carreño, 
2013. 

 
 A partir do instrumento construído, discorremos sobre cada categoria descrita 

acima a fim de traduzir de forma clara o perfil de cada modelo de produção do 

conhecimento científico que se configura dentro de um contexto social, econômico e 

político. 

 
2.7.1 Organização: da disciplinaridade para a transdisciplinaridade 

 
Quando se trata de modelos contemporâneos, a principal característica é a 

transdisciplinaridade, pois os modelos exigem conhecimentos de diversas áreas em 

torno da pesquisa. Há uma abertura na comunicação das diversas áreas do 

conhecimento já que a mesma busca solucionar problemas. Os pesquisadores da área 

apontam a transdisciplinaridade como uma maneira viável de enfrentar os 

problemas da tão discutida relação entre ciência e sociedade. As discussões sobre 

esse termo vieram com o trabalho de Piaget em 1969. 

 
Finalmente, no estágio das relações interdisciplinares, pode-se 
esperar a sucessão por uma fase superior, que seria a 
“transdisciplinar”, a qual iria não somente alcançar interações ou 
encontrar conexões entre a pesquisa especializada, mas iria situar tais 
ligações no interior de um sistema total, sem fronteiras estáveis entre 
as disciplinas. (PIAGET, 1972, p.144). 

 

Hoje, o termo transdisciplinaridade faz parte do pensamento contemporâneo, 

principalmente dos que discutem Ciência com uma perspectiva mais global. Em seu 

trabalho, Nicolescu (1999) afirma que “transdisciplinaridade, conforme indica o 

prefixo ‘trans’, envolve aquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através 

das diferentes disciplinas e além de toda e qualquer disciplina”. 
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Gibbons et al. (1994) trata do tema transdisciplinaridade no M2 de produção 

do conhecimento, tema bastante explorado, mas que apresenta algumas diferenças 

no conceito e na própria maneira de relacionar com ciência e sociedade. O M2 se 

apresenta com características bem distintas do M1, apesar de seus pesquisadores 

afirmarem que este não substitui o modo 2, ou seja, ambos podem desenvolver-se 

simultaneamente. Segundo Gibbons (1994, p.5), algumas características da 

transdisciplinaridade são: “Possui um sistema distinto para guiar os esforços na 

solução de problema; desenvolvem distintas estruturas teóricas, métodos de pesquisa 

e meios para praticá-los; não utiliza o mesmo sistema de comunicação que o M1”. 

Desta forma, a transdisciplinaridade vai além da disciplinarização porque agrega 

uma heterogeneidade dos atores das pesquisas dentro do contexto de aplicação, cada 

um com sua expertise contribuindo para o desenvolvimento dessas pesquisas, o que 

denota a transdisciplina como algo ligado à unidade do conhecimento. 

Assim, a transdisciplinaridade vem em contraponto à maneira como o 

conhecimento é produzido no modelo hegemônico, sobretudo nas Universidades, 

tendo em vista sua organização, retratando um conhecimento eminentemente 

disciplinar, especializado. 

 
2.7.2 Estrutura: Da hierarquia para a estrutura transitória 
 

A estrutura apresentada define-se como transitória ou não, ou seja, não há um 

modelo rígido, os grupos que desenvolvem as pesquisas podem manter-se com o fim 

da pesquisa ou se desfazer com o seu término, enquanto que por outro lado a 

hierarquia prevalece por longos períodos. 

Por hierarquia entende-se a estrutura que ocorre de forma verticalizada, com 

grupos subordinados e grupos que mantém uma superioridade nas decisões 

tomadas, enquanto que as estruturas heterárquicas não acontecem a verticalidade, os 

grupos mantém poder de decisão de forma igualitária. 

 
2.7.3 Institucionalidade: da homogeneidade para a heterogeneidade 

 
 

Percebe-se que, de forma gradativa, a sociedade vai se reconfigurando, em 
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seus aspectos homogêneos para uma dinâmica heterogênea no que tange à produção 

do conhecimento científico e tecnológico e, dentro desse contexto, a Universidade se 

torna como lócus principal. Gibbons et al. (1994), afirma que a expansão do 

conhecimento das duas últimas décadas relaciona-se diretamente ao processo de 

produção compartilhada, socialmente distribuído, em que diferentes atores estão 

envolvidos. 

O modo contemporâneo traz as marcas da heterogeneidade, pois as pesquisas 

se desenvolvem em diversos setores. Dentre eles, podem estar: empresas de rede, 

empresas multinacionais, ONGs, laboratórios, universidades, empresas de alta 

tecnologia, dentre outros. A heterogeneidade é explicada por Gibbons (1994, p.167) 

como a junção de múltiplas habilidades e experiências para suportar um problema 

particular. 

As parcerias que são criadas, principalmente através de Universidades-

empresas buscam romper com as barreiras do público-privado, principalmente no 

que compete a investimentos em pesquisas, onde os benefícios gerados são para os 

diversos atores que compõem essas parcerias que, na maioria das vezes, são 

estratégicos para a competitividade do mercado. 

Portanto, nota-se claramente as diferenças entre M1 e M2 quando se trata da 

dinâmica institucional de organização dessa produção de conhecimento científico, 

observando que o modelo tradicional ocorre a homogeneidade, as pesquisas são 

desenvolvidas geralmente sem influências externas, no interior das universidades. 

Essa abertura à parceria é justificada pela escassez ou insuficiência de financiamentos 

que as Universidades enfrentam para tocar seus projetos de alto custo. 

O contexto é a característica marcante desses modelos contemporâneos, que 

está relacionado ao sistema institucional, representando, assim, a ideia de rede, não 

linear, sendo que o processo de cooperação entre as instituições participantes da 

investigação acontece de maneira colaborativa. Contexto de aplicação equivale ao 

ambiente em que “os problemas científicos surgem, metodologias são desenvolvidas, 

resultados são disseminados, e usuários são definidos” (NOWOTNY, SCOTT, 

GIBBONS, 2003, p.145), enquanto que no modelo tradicional prevalece o contexto 

acadêmico, geralmente interno, onde os problemas são definidos e resolvidos pelos 
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interesses da comunidade científica. 

 

2.7.4 Sistema de recompensas: do prestígio ao consenso 
 

Ao analisar o sistema de recompensas, observa-se que os cientistas mais 

famosos e experientes são recompensados de maneira desproporcional em relação 

aos desconhecidos ou novos cientistas que recebem menos crédito. Esse fenômeno é 

descrito por Merton como “Efeito Mateus”. Essa menção refere-se à passagem bíblica 

escrita pelo evangelista que diz: “A quem muito tem, mais lhe será ofertado e a quem 

pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado”. O mundo científico tende, portanto, 

a dar créditos às pessoas que já possuem destaque e reconhecimento em detrimento 

das menos conhecidas ou famosas, o que acaba gerando uma estratificação da 

comunidade científica. Por outro lado, tem-se aposição bem paga na hierarquia da 

administração. 

 
2.7.5 Atores: da solidão do pesquisador para construção de Stakeholders 

 
Quanto aos atores na construção do conhecimento científico, identificam-se 

características bem distintas entre M1 e M2, a começar pelo cenário que cada um se 

estabelece. No ambiente do M1 tem-se o cientista, muita das vezes solitário, em seu 

laboratório, que agrega uma pequena comunidade de pares, dentro da mesma área 

de atuação, que exercem entre si uma colaboração, ao mesmo tempo em que são 

responsáveis pelo processo de avaliação e validação do conhecimento produzido. É 

ele quem decide o que vai ser pesquisando, possuindo autonomia nas escolhas de 

temas depesquisas. 

Em contrapartida os atores participantes da pesquisa do M2 passam a ser um 

grupo que apresentam interesses comuns, diferente do que ocorre no modelo 

tradicional com atores internos participando da investigação. O pesquisador torna-se 

um solucionador de problemas, ou seja, ele vai além de promover somente a 

explicação de fenômenos e passa a ter responsabilidade social, enquanto que o 

pesquisador no modo 1 é livre em suas escolhas e decisões e faz uso de sua 

criatividadepessoal. 

Além do pesquisador, forma-se um grupo, denominado geralmente por rede 
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de atores, ou stakeholders, que desenvolvem interesses por diversas áreas, como por 

exemplo: ambiental, saúde, econômica e etc. Essa rede participa das várias etapas da 

produção científica, bem como do processo de difusão e das prioridades da 

investigação. Ou seja, são sujeitos ativos na solução de problemas, sejam eles a nível 

regional, nacional ou internacional. 

 
De acordo com Lowe e Gonzalez-Brambila (2007) apud Oliveira e 
Velho (2007) é possível que os acadêmicos envolvidos em pesquisas 
com potencial de exploração comercial dediquem uma parcela maior 
do seu tempo, dentro dos escritórios de transferência de tecnologia 
(ETT), administrando suas invenções protegidas, oferecendo 
consultorias, auxiliando no processo de licenciamento das suas 
patentes ou até mesmo criando uma pequena empresa, ao invés de 
conduzir suas atividades de ensino e pesquisa. 

 

Quando se trata de atores na produção de conhecimento científico, 

principalmente quando se está relacionado P, D & I a presença dos Stakeholders 

chamam a atenção, devido ao fato de exercerem importantes influências em todo o 

projeto. Os Stakeholders apresentam-se como um grupo dem diverso, como 

indivíduos, grupos ou organizações que geralmente  são participantes ativos no 

projeto ou, apenas, tem interesses que podem afetar positivamente ou negativamente 

os projetos e seus resultados.  

Para propor, planejar, implementar ações de melhorias, realizar feedback em 

diversos contextos organizacionais, a definição do papel deste é fundamental. 

 

Figura 14- Stakeholders do Público das instituições de ensino superior 
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Fonte: adaptado de Burrows (1999). 

 

Podemos demonstrar com o exemplo abaixo como geralmente estão 
organizados: 

 
 

 
Fonte: Adriana Solé. 

 
 

2.7.6 Interesse: do autointeresse para os múltiplos interesses 

 

Figura 15- Estrutura dos Stakeholders 
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O interesse é uma das características que mais gera discussão quando se trata 

do confronto entre os modos de produção de conhecimento científico. O conceito de 

ciência desinteressada do modo tradicional, parece não convencer alguns 

pesquisadores do modo 2. A ciência é um empreendimento humano, assim, pensar 

em sua neutralidade denota certa ingenuidade para a maioria dos pesquisadores. O 

modelo contemporâneo assume os ideais voltados para aspectos econômicos, 

políticos, sociais, considerando, também, a comercialização da pesquisa. Portanto, 

afirma Oliveira e Velho (2007) que 

 
Dessa forma, a norma da ciência que tradicionalmente condena a 
motivação do pesquisador pelo resultado financeiro - a norma do 
desinteresse proposta por Merton (1970) – está sendo modificada de 
forma a permitir o desenvolvimento de um tipo de ciência 
empreendedora. Essa transição estaria ocorrendo a partir de 
oportunidades cognitivas, de rearranjos institucionais e de uma 
mudança normativa que, por sua vez, tem efeitos cognitivos sobre a 
agenda de pesquisa futura. 

 

Para Ziman (1991), o desinteresse muito se relaciona ao conceito de 

autonomia, assim os pesquisadores acadêmicos deveriam definir sua agenda de 

pesquisa com base nos valores intrínsecos e não em “interesses externos” para que 

estes interesses não enfraqueçam a Ciência. 

O interesse de desfrutar os benefícios comerciais, em muitos casos, leva ao 

paradoxo da preservação do sigilo ou, por outro lado, da ampla divulgação das 

descobertas e avanços científicos. 

Para Ziman, o desinteresse se traduz  que o cientista deve tornar público seu 

trabalho acadêmico “sem nenhum interesse material que possa prejudicar seus 

achados e adotar uma postura humilde, neutra e impessoal” (1996, p. 751), referindo-

se ao modelo  canônico. 

 
2.7.7 Abrangência: do universal ao situado, contextualizado 

 
A produção do conhecimento contemporâneo reconhece os conhecimentos 

tácito, situado e Know-How como representante da realidade que esse conhecimento 

está sendo produzido. Pensar numa abrangência universal como pretende o modo 

tradicional, para a maioria dos pesquisadores da visão contemporânea, parece ser 
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algo inviável, pois desconsideram os contextos, as relações sujeito-objeto, dentre 

outras. O know-how traz o conjunto de conhecimentos práticos relacionados com 

inovação, habilidade e eficiência na execução de determinado serviço. 

 
2.7.8 Financiamento: do público à diversificação de fontes 

 
O financiamento no modelo contemporâneo geralmente é proveniente de 

fontes diversas, não ficando somente a cargo do Estado já que as pesquisas possuem 

características mais abertas, ou seja, buscam outras fontes externas para 

desenvolverem suas pesquisas que muitas das vezes os valores de investimentos são 

altos. Em alguns países, na atualidade, tem-se uma diminuição dos recursos públicos 

e as universidades sentem a necessidade de buscar recursos externos. 

Desde meados do século XX, observou-se uma forte demanda por 

investimentos nas áreas de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), em diversos países, 

inclusive o Brasil, trazendo, assim, uma aproximação com indústrias, empresas, setor 

privado em geral, a fim de propiciar um maior número de produtos. Por 

consequência, foi gerado um grande número de patentes que, segundo os 

pesquisadores, tem-se efetivo retorno para a sociedade. 

Gibbons (1994) explica que a infraestrutura criada para gerar conhecimento 

depende da formação de parcerias em que há a coexistência de diversas organizações 

que carregam diferentes expectativas, demandas e regras operandi. Enquanto que na 

pesquisa básica prevalece quase que exclusivamente os investimentos públicos. 

 
 
2.7.9 Produtividade: da publicação à propriedade intelectual 

 
Em relação às publicações que os modelos apresentam, temos como forte 

processo de divulgação da atividade científica, o sistema de avaliação dos programas 

de pós-graduação que tem exigido que professores/pesquisadores publiquem uma 

gama de artigos para que seus cursos sejam bem avaliados no ranking de publicações 

em relação a outros países. Enquanto isso, o modelo contemporâneo observa uma 

crescente valorização do uso do sistema de propriedade intelectual (PI) como 

mecanismo de regulação desse processo colaborativo, sendo a patente a sua forma 
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mais conhecida. 

As agendas de pesquisa são construídas com base em parâmetros de 

avaliação, em que os pesquisadores estão mais concentrados em publicações a nível 

nacional e internacional. Além disso, com a pesquisa aplicada se visualiza a 

aproximação da Universidade com o setor produtivo através da criação de fatores de 

comercialização e proteção da pesquisa universitária, baseados na política de Ciência 

e Tecnologia (C&T) e de ensino superior. 

No que diz respeito à disseminação do conhecimento acadêmico à sociedade, 

alguns pesquisadores têm indicado a possibilidade de que haja redução no número 

de artigos publicados sobre pesquisas cujos resultados sejam passíveis de proteção 

por direitos de propriedade intelectual. Muito embora os resultados apresentados 

nos documentos de patente possam ser publicados imediatamente após o ato do 

depósito junto ao organismo competente, há o receio de que o tempo gasto para a 

publicação desses resultados aumente de modo a permitir que sejam conduzidos os 

trâmites do processo de proteção; ou ainda, que os pesquisadores desistam da 

publicação para manter alguma vantagem em busca da comercialização dos 

resultados da pesquisa (BLUMENTHAL et al., 1996). Esse comportamento levaria à 

violação da norma do comunalismo (MERTON, 1970), segundo a qual é obrigação 

precípua do pesquisador colocar seus resultados de pesquisa à disposição dos 

colegas através da publicação, para que possam ser criticados e usados para futuras 

pesquisas. 

 
2.7.10 Avaliação: por pares à comunidade ampliada e responsabilidade social 
 

A avaliação no modo contemporâneo passa a ser certificada por uma 

comunidade ampliada de pares, estando relacionado ao controle de qualidade das 

suas pesquisas, trazendo assim, diversos critérios para avaliação, incluindo a 

responsabilidade social. Essa avaliação exige que outros membros da comunidade 

científica e atores externos à ela, participem também desse processo, pois todos os 

envolvidos tem a contribuir, seja nas questões acadêmicas, internas, seja nas questões 

que contemplam os interesse externos, interesses econômicos, políticos e sociais, 

tendo em vista os resultados obtidos da pesquisa. Ou seja, estão envolvidos 
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diretamente no processo de avaliação da produção de conhecimento. Também os não 

produtores de conhecimento, implicando uma maior responsabilidade social. 

Outro fator que se destaca nesse cenário é devido ao aumento da consciência 

pública sobre diversos temas, como: meio ambiente, reprodução, saúde, dentre 

outros, o que estimula uma maior participação social e o conhecimento ser 

produzido nesse modelo de colaboração.  

Alguns autores apontam como melhor “juiz” para avaliar, o mercado, pois é 

ele que com seu voto de compra, pode avaliar os resultados da produção, se tiveram 

êxitos ou não. Percebe-se, assim, que tão somente a avaliação de pares, como é 

verificado no modo 1, já não é suficiente dentro desse contexto. 

 
2.7.11 Objetivos: da explicação para a prospecção de problemas futuros 
 

Quanto aos objetivos da pesquisa, claramente se observa a distinção que 

ambos apresentam, pois a visão contemporânea objetiva a solução de problemas 

práticos e, em contrapartida, temos a visão de ampliar o “conhecimento em geral e ao 

entendimento da natureza e de suas leis” (STOKES, 1997, pp. 17-18), proposto pelo 

modelo de ciência básica. 

A aplicação é característica fundamental nesse contexto, “volta-se para alguma 

necessidade ou aplicação por parte de um indivíduo, de um grupo ou da sociedade” 

(STOKES, 1997, p. 24). 

Observam-se mudanças na prática acadêmica: a atividade científica passa a 

buscar relações com órgãos da economia, da política e da própria sociedade. Ou seja, 

atividade científica que busca a responsabilidade social, envolvendo todos os 

participantes das pesquisas em seus sistemas de avaliação e validação do 

conhecimento, assim percebe-se uma alteração na sua produção, em seus objetivos, 

transmissão e usos. 

Dessa forma o objetivo da pesquisa básica consiste no entendimento e o da 

pesquisa aplicada na utilização (STOKES, 1997, p.25). 

 

2.7.12 Escolha do objeto: da mente do pesquisador para a demanda social  
 

Quando se trata dos objetos de pesquisa, o modelo contemporâneo tem tanto a 
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escolha do objeto de pesquisa quanto o uso dos resultados finais considerados dentro 

do processo de pesquisa (NOWOTNY; SCOOT e GIBBONS, 2003). Por outro lado, 

estes são escolhidos pelos pesquisadores a partir de contextos disciplinares, 

prevalecendo assim a manutenção da liberdade acadêmica, isto é, a escolha do 

problema e técnicas de investigação que favorecem a “originalidade‟ (ZIMAN, 1999, 

p.751). 

As pesquisas realizadas no M1 tem em seu objeto de estudo fruto da 

curiosidade do pesquisador, das escolhas individuais, decisão vinda das influências 

dos orientadores, sobretudo as linhas de pesquisa são estabelecidas com base na 

formação do próprio cientista. 

Novos contextos vão surgindo e esse cenário vai sofrendo alterações e 

assumindo, em alguns casos, uma escolha de caráter mais institucional e grupal, com 

editais de fomento à pesquisa. Outros casos são decisões relevantes dos próprios 

alunos que viram uma oportunidade de construir um conhecimento que veio de uma 

necessidade da sociedade, buscando produzir um conhecimento de utilidade 

imediata. 

 
2.7.13 Natureza da pesquisa: Básica, aplicada, colaborativa,  estratégica 

 

Quando se trata da dualidade ciência básica e ciência aplicada é um tema que 

carrega grandes discussões ao longo dos anos. Há quem defenda uma ciência básica, 

também denominada de fundamental, pura, modo 1, onde os cientistas são movidos 

pela aquisição e explicação de novos conhecimentos e o desenvolvimento de teorias. 

De acordo com Antônio Carlos Gil, em seu livro “Métodos e técnicas de pesquisa 

social”, a pesquisa científica básica deve ser motivada pela curiosidade e suas 

descobertas devem ser divulgadas para toda a comunidade, possibilitando assim a 

transmissão e debate do conhecimento. No entanto, na ciência aplicada os cientistas 

são movidos para a aplicação de conhecimentos e resolução de problemas básicos. 

 

2.7.14 Visão: Dos aspectos internos aos externos 

 
A maneira de enxergar a investigação científica coloca em lados distintos as 
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visões de como esse processo se desenvolve, tendo em vista suas construções 

históricas. O final do século XX é marcado por uma intensificação na análise da 

ciência como uma prática social, denominada visão externalista, valorizando 

sobremaneira às dimensões sociais da ciência. 

Indo em defesa da autonomia da ciência na produção de conhecimento 

científico, que segundo seus defensores deve ser desenvolvida com base em seus 

próprios métodos, leis e objetos, sem relação com fatores externos a ela, tem-se a 

visão internalista. Enquanto que, por outro lado, a perspectiva externalista vai em 

direção aos aspectos sociais da ciência, compreendendo a produção do conhecimento 

científico em suas relações humanas, envolvendo dimensões sociológicas, filosóficas, 

psicológicas e históricas, como afirma o epistemólogo francês Koyré, que só se 

entenderá a ciência e o seu progresso se se entender a cultura humana na qual ela 

nasceu, a cujas necessidades respondem as técnicas a que dão origem e que, por sua 

vez, interferem nas próprias condições humanas. 

 
2.7.15 Conhecimento: Da linearidade à multilateralidade 

 

O M1 apresenta um conhecimento que está relacionado para o progresso da 

humanidade. Em alguns casos, busca controlar e predizer fenômenos naturais, 

compreender determinados processos sociais. A ciência é vista como produtora de 

conhecimento objetivo, a base para a origem da tecnologia. Assim, a tecnologia 

torna-se como uma forma de dependência da ciência, subordinada. Esse processo no 

qual o conhecimento científico é transformado em tecnologia e sua absorção pela 

sociedade é desenvolvido pelo que chama processo linear. Ou seja, iniciando-se com 

a ciência até produzir bem-estar social (ciência básica, ciência aplicada, 

desenvolvimento tecnológico, inovação, difusão da inovação, crescimento econômico 

e benefício social). 

No que se refere aos modelos contemporâneos, tem-se como característica a 

não linearidade, a pesquisa ocorre de forma interativa, concebem a produção do 

conhecimento científico de forma muito mais complexa, envolvendo as inter-relações 

entre conhecimento científico, tecnologia e inovação. 

 
Uma figura central nesse debate foi Nathan Rosenberg, que afirmou 
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que i) a “descoberta” baseada em pesquisa não é uma fase preliminar 
da inovação; ii) a inovação não é um processo seqüencial, mas um 
que envolve múltiplas interações e retro-alimentações para criação de 
conhecimento; iii) inovação é um processo de aprendizagem que 
envolve muitos insumos e a pesquisa não é necessariamente um 
deles; iv) a inovação não depende de processos de invenção e tais 
processos(que envolvem P&D formal) tendem a ser realizados para 

solucionar problemas em atividades correntes de inovação e não para iniciar 
a uma atividade de inovação. (ROSENBERG, 1976, 1982; KLINE & 
ROSENBERG, 1986). 

 

Assim, nas últimas décadas se intensificaram os debates e as formas como 

esses conhecimentos operam em contextos sociais determinados. 

 
2.8 Terceira missão: uma nova visão de Universidade 

 
Quando se trata da missão da Universidade parece muito claro afirmar ensino 

e pesquisa. É sabido que sua missão gerou e tem gerado grande progresso para a 

humanidade e as implicações desse conhecimento alcançaram proporções 

inimagináveis. Porém, essa missão tem sido repensada levando em consideração o 

contexto da sociedade, da economia, da política e da cultura. 

Sustenta-se, entretanto, que o mais importante disso tudo é que a ideia de uma 

terceira missão sirva para orientar a universidade no sentido de assumir maior 

visibilidade e estimular o uso do conhecimento gerado internamente para o 

desenvolvimento social, cultural e econômico (GÖRANSSON; MAHARAJH; 

SCHMOCH, 2009 apud GIMENEZ, 2017).  

O debate sobre A Terceira Missão vem ganhando espaços em diversos países, 

tendo como referência o modelo norte-americano. Essa discussão chama a atenção 

para um modelo que reafirma o pensamento dos aspectos sociais da Ciência. 

Contudo, a relação entre a Terceira missão e universidade busca ir além de uma 

quantificação de resultados dessa relação, quando se trata de números de patentes, 

transferência de tecnologias, de royalties, licenciamentos, dentre outros.  

É importante ressaltar que o conceito de Terceira missão não está definido 

como um modo de produção, mas uma nova organização universitária. Procura-se, 

assim, alcançar toda a sociedade com questões mais amplas, de interesses diversos, 

como questões sociais, econômicas, políticas, éticas e ambientais. Transcende 
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barreiras geográficas e políticas com o foco para o desenvolvimento nas esferas local, 

regional e global. Porém, nota-se no debate que o desenvolvimento assume posturas 

diferenciadas a depender do contexto de cada país, principalmente quando se trata 

de países em desenvolvimento. 

A importância da terceira missão reside na possibilidade de estimular e 

orientar a exploração e aplicação de conhecimentos para o desenvolvimento social, 

cultural e econômico, trazendo benefícios para toda a sociedade. 

A Figura 15 retrata as diversas atividades científicas relacionadas à Terceira 

Missão no que diz respeito à interação universidade-sociedade. 

 
A metade superior da figura representa os recursos que as 
universidades dispõem, enquanto a parte inferior refere-se às 
atividades que as universidades realizam. É possível verificar que as 
capacidades das universidades de pesquisa estruturam-se a partir de 
duas grandes áreas: (i) instalações físicas; e (ii) capacidades de 
conhecimento, cujo desenvolvimento ocorre em função das missões 
básicas que são o ensino e a pesquisa. (GIMENEZ, 2017, p.) 

 

Figura 16- Estrutura conceitual para analisar as atividades da Terceira Missão 

 
 

Fonte: (MOLAS-GALLART et al., 2002, p.21 apud GIMENEZ, 2017). 

 
Para que a Terceira missão atinja seus objetivos, o ensino, a pesquisa e a 

comunicação dos resultados necessitam interagir na direção externa à academia. Essa 
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troca de interação e troca de conhecimentos pode ser realizada com empresas e 

outras organizações públicas ou privadas e com a comunidade ou, em termos mais 

amplos, com a sociedade (MOLAS-GALLART et al., 2002 apud GIMENEZ, 2017). 

Quanto à capacidade de conhecimento e as instalações físicas, GIMENEZ, 2017 

afirma: 

 
As instalações físicas compreendem a infraestrutura disponível para 
o ensino e a pesquisa, tais como: laboratórios, bibliotecas, 
equipamentos de teste, recursos de informática, salas de aula, 
auditórios, entre outros. As capacidades de conhecimento englobam 
os “estoques de conhecimento” (MOLAS-GALLART et al., 2002, p. 
20), seja tácito, que inclui as habilidades e expertises dos professores e 
pesquisadores, seja o conhecimento codificado (todo o tipo de 
relatórios, patentes, softwares, processos, método). 

 

A Figura 16 traz as inter-relações propostas por Schoen et al. (2006) apud 

Gimenez (2017), descrevendo as dimensões e subdimensões, representando um radar 

da Terceira Missão. 

Quando se trata da dimensão econômica, a subdimensão Recursos Humanos 

chama a atenção por um determinado aspecto relacionado à receptividade de 

mercado aos diplomados nas Universidades. Sabemos que esse aspecto é um grande 

problema, principalmente em países da periferia do conhecimento, onde tem um 

grande potencial de recursos humanos, porém, a infraestrutura no desenvolvimento 

das pesquisas não possui um potencial suficiente para que absorva essa demanda e, 

portanto, muitos se veem obrigados a migrar para outros países considerados de 

centro. Estudos afirmam que “fluxo de conhecimento é um sinal de aceitação dos 

currículos e da qualidade do ensino promovido pela universidade” (INZELT et al., 

2006, p. 134 apud Gimenez, 2017).  

Portanto, as formas como a universidade se organiza para oferecer ensino e 

realizar pesquisa estão intimamente relacionadas com as oportunidades de emprego 

aos graduados e pós-graduados, afirma Gimenez (2017). Como exemplos tem-se 

absorção do número de doutores por diversos órgãos, como indústrias, governos e 

outros; a absorção de estudantes por indústrias que mantem parcerias com as 

Universidades; absorção de pessoal nos escritórios de transferências de tecnologias 

(ETT) e muitos outros. 
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A subdimensão propriedade intelectual está relacionada a geração de valor, 

por isso, constitui-se como um tema bastante amplo que envolve desde o direito 

autoral ao do software. 

 
Os escritórios de transferência de tecnologia (ETTs) comumente 
elaboram relatórios com os números de patentes, de licenciamentos, 
com os valores auferidos, entre outros. Os spin-offs representam 
formas de compartilhamento de conhecimento com sociedade por 
intermédio do empreendedorismo. Os indicadores sugeridos são: 
número de spin-off criados como resultado direto das atividades de 
pesquisa da instituição; pessoal de apoio (número de funcionários 
envolvidos); estruturas e instrumentos de suporte ao 
empreendedorismo: incubadoras; incentivos para a criação de fundos 
de apoio; capital semente e outros (INZELT et al., 2006 apud 
GIMENEZ, 2017). 

 
Na subdimensão econômica, também se trata da obtenção de recursos 

financeiros oriundos de fontes diversas, como indústrias, organizações não 

governamentais, através de: contratos de pesquisa; prestação de serviços – 

consultorias e aconselhamentos; realização de cursos para funcionários de empresas; 

bolsas e outros recursos que estudantes (da graduação ou da pós-graduação) 

recebem da indústria. (GIMENEZ, 2017, p.136). Assim como os valores recebidos por 

docentes e pesquisadores para cobrir despesas de viagens, aluguel de instalações etc. 

Os indicadores devem apurar os números, o volume, as receitas e outros (INZELT et 

al., 2006 apud GIMENEZ, 2017 p.136). 
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Fonte: Inzelt et al. (2006, p.130, tradução nossa). 

 
No próximo quadro proposto pela pesquisadora, Gimenez (2017) busca 

sintetizar as possibilidades de realização da terceira missão com as relações ensino, 

pesquisa ou ambos. 

Não pretendemos aprofundar nessas dimensões, porém apresentar de 

maneira mais geral os compromissos propostos pela terceira missão que se constitui 

como um ideal em construção. 

Assim, para que se compreenda o modelo de terceira missão é necessário 

entender os enfrentamentos dessas questões. É um repensar a Universidade, sua 

missão, seus objetivos, seus propósitos, com base em seu contexto social, local, 

regional e global. 

Quando a Universidade entende as demandas da sociedade e se reconfigura 

para entender seus propósitos e prioridades, surgem os desafios para todos aqueles 

que compõem o cenário da instituição. 

Figura 17- Radar da Terceira Missão 
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Figura 18- Dimensões da terceira missão 

 
 
Fonte: Gimenez (2017) 
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CAPÍTULO 3 A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM 
QUÍMICA 

 

Nesse capítulo venho discutir os avanços e desafios na produção dos 

conhecimentos em química na atualidade, no contexto das universidades, que tem 

sido confrontado com as transformações científicas, econômicas, políticas, 

tecnológicas e sociais. Universidade compreendida nessa discussão como uma 

instituição responsável pelo processo de criação e disseminação de novos 

conhecimentos e de novas tecnologias. 

 
   
3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA E FILOSÓFICA DA INVESTIGAÇÃO QUÍMICA 

 
Faremos uma leitura panorâmica da História e da Filosofia da química 

identificando os principais traços da investigação em química. O campo da Filosofia 

da Química centraliza sua discussão sobre o pensamento químico, métodos e 

natureza da investigação e conceitos fundamentais. Apesar de ser um campo 

historicamente recente, iniciado a partir de 1990, vem crescendo muito rápido em 

número de publicações, artigos e monografias (SCHUMMER, 2006). 

 Buscamos nesse tópico estabelecer um diálogo deste campo com os 

processos de investigações na química. Para tanto, recorremos a autores como 

Joachim Schummer, Bernadette Bensaude-Vicent, Jeffrey Kovac e Jesper Sjostrom. A 

partir daí, ao explorar a literatura, identificamos as seguintes características as quais 

serão problematizadas nas sessões abaixo: 

• Caracter pragmático, ou seja, do domínio do útil, da intervenção e não 

apenas da explicação fundamental; 

• Simbiose entre várias instituições, ou seja, a investigação em química é 

intrinsecamente um stakeholder; 

• Estreita relação com a indústria. Investigação prática conectada com a 

indústria; 

• Investigação em múltiplas interfaces; 

• Investigação com objetivos implícitos; 
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• Investigação sem crítica e auto-reflexão; 

• Investigação na interface entre ciência e técnica: tecnoquímica; 

• Investigação para além da explicação; 

• Investigação pluralista e a ciência mais produtiva; 

• Investigação de fronteira: inter, multi e transdisciplinar. 

 

Essas características permite-nos inferir aspectos relevantes que essa ciência 

nos traz, fazendo-nos pensar a química que vem sendo produzida dentro do nosso 

contexto de pesquisa e como os filósofos da química discutem esses temas. 

 
3.1.1 Investigação pragmática: Com foco em síntese nos últimos 200 anos. 
 

Quando se discute a produção de conhecimentos nas academias na área da 

química, torna-se imprescindível falar de suas origens, que, diferentemente de outras 

áreas do conhecimento, teve início com relações do pensamento filosófico e produção 

de processos e materiais de utilidade prática. A longa evolução da Química, desde a 

descoberta do fogo, a manipulação de metais, o pensamento filosófico da estrutura 

da matéria, a alquimia, a química se estabelecendo como ciência, surgimento de áreas 

específicas como química orgânica, química inorgânica, físico-química e demais 

áreas, nos faz entender a dimensão extraordinária que essa Ciência se tornou e sua 

importância para o desenvolvimento econômico e social dos países que a viram como 

oportunidade de dedicarem seus estudos e aplicações dessa ciência. Podemos 

ressaltar alguns países como, por exemplo, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, 

que, durante séculos, mantiveram-se no auge do desenvolvimento no que compete à 

Química. Contudo, o que deve ser destacado foi a relação que esses países 

estabeleceram entre Universidades e indústria. 

A Inglaterra, em meados do século XIX estava em pleno desenvolvimento na 

indústria Química devido à larga escala da produção no setor têxtil, de sabões, de 

vidros, corantes e na siderurgia. Produzia milhares de toneladas de soda cáustica e 

ácido sulfúrico, isso a tornava líder na indústria química em relação a outros países.  

Diante dessa discussão sobre o corpo teórico da química, surgem os 

argumentos embasados no pragmatismo químico. Vemulapalli (2008) argumenta que 

os químicos escolhem as teorias mais convenientes para cada situação. 
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A experimentação, para os químicos, está voltada para a síntese e a análise 

químicas e as teorias servem como ferramentas para a pesquisa experimental. Kovac 

(2002) defende que o raciocínio prático dos químicos os faz considerar 

eventualidades na situação explorada, enquanto o raciocínio somente teórico focaliza 

universalidades. Desse modo, na química, o foco está na experimentação. Em virtude 

disso, quanto maior a experiência do químico em atividades práticas, maior sua 

intuição prática e maior sua desenvoltura em analisar sistemas não ideais (sistemas 

não teóricos). (PORTO, 2010). 

 

 

3.1.2 Investigação em simbiose entre instituições: Stakeholders instrinsecamente 
 

Diversos países estabeleceram um império fruto da simbiose entre a 

Universidade e diversas instituições, principalmente a indústria. Essa relação 

produziu resultados que marcaram a história tanto da Química como da economia e 

da sociedade de muitos países. 

No século XIX, a Alemanha desenvolveu-se no setor de corantes sintéticos e 

depois em diversos campos. Vários fatores influenciaram nessa soberania alemã, 

dentre eles notava-se que as indústrias geralmente eram fundadas por químicos. 

Podemos citar também a grande revolução através dos processos de síntese 

em que muitos químicos, através de seus experimentos, ditaram um novo rumo para 

a química orgânica tal como conhecemos hoje. Atividades como a preparação de 

sabonetes feitos com gordura e álcalis em 1816 pelo químico Michel Chevreul; a 

síntese da ureia, um componente da urina criado a partir do sal inorgânico cianato de 

amônio, em 1828, por Freidrich Wohler; a produção de um corante orgânico 

denominado de mauveína de forma acidental ao tentar fabricar o quinino, um 

alcalóide com funções medicinais, em 1856, por William Perkin; dentre outros 

avanços. 

Todos esses exemplos trouxeram grandes contribuições para o 

desenvolvimento da indústria química na primeira metade do século XIX, porém, as 

descobertas aumentaram de forma significativa e cada vez mais representando a 
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relação química-indústria. A príncipio nas áreas de sabão, corantes, têxtil e siderurgia 

na Inglaterra.  

Na primeira metade do século XX, esse desenvolvimento da indústria química 

orgânica ocorreu nos Estados Unidos com a descoberta, por exemplo, de diversos 

plásticos, como o náilon, o teflon e o poliéster. Época marcada também pela 

substituição do carvão pelo petróleo como fonte principal de matéria-prima para o 

uso na indústria química orgânica. 

  Outro marco importante nessas relações referia-se ao ensino de química que 

também ganhava destaque na Alemanha como resultado do modelo de pensamento 

alemão em suas universidades que alinhavam ensino e pesquisa visando à formação 

profissional. Em destaque, citamos a Universidade de Giessen, fundada em 1820, 

sendo referência para outras universidades que estavam surgindo na própria 

Alemanha e em outros países. 

 
Entre os autores que escreveram sobre o impacto do ensino da 
química na Alemanha, é unânime a ideia de que o destaque da 
indústria química alemã foi resultado de seus esforços no 
treinamento de cientistas (Aftalion, 1991) e da relação simbiótica 
entre universidades e indústrias de corantes, que eram fortemente 
baseadas na ciência (science-based) e utilizavam alcatrão de carvão 
como matéria-prima (ROSENBERG, 1998) 

 

3.1.3 Investigação acadêmica conectada com a indústria 
 

A partir da literatura estudada nos inquietamos com situações que 

identificamos dentro do contexto apresentado: Qual a relação intrínseca entre a 

química e a indústria? Os campos disciplinares da orgânica e da físico-química ao 

surgirem tiveram fortes relações com o sistema produtivo? 

Como base, utilizamos os livros: “A história da química”, de Bernadette 

Bensaude- Vincent e Isabelle Stengers, 1992; “História da química”, de Juergen H. 

Maar, 2004, dentre outros.  

Também como referência, fizemos uso dos estudos sobre a escola de formação 

de químicos de Justus Von Liebig. Alemão, professor e pesquisador, um homem a 

frente de seu tempo, que abandonou os estudos na juventude devido ao sistema 

pedagógico adotado e a grade curricular que não comtemplava seus interesses de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ilon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teflon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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aprendizagem, tornando-se depois um dos maiores nomes da química do século XIX. 

Aclamado por suas descobertas em diversas áreas, principalmente como um dos 

pioneiros na sistematização da química orgânica e aplicação desse conhecimento a 

outras áreas como a biologia, revolucionou no que hoje é conhecido como agricultura 

moderna, fundou o laboratório de ensino para jovens químicos, ou seja, 

institucionalizou o laboratório com o uso didático, dentre outras. 

 
A importância e o significado da farmácia para a formação de 
químicos, bem como a criação de instalações de laboratório são 
marcos atualmente reconhecidos pelos historiadores, e é nesse 
contexto que a carreira e o empreendedorismo de Liebig devem ser 
definidos. (DEROSSI; FREITAS-REIS, 2018, p. 92)  

 

Quanto ao Brasil, diferentemente dos países citados acima, não teve um 

avanço tão rápido na área da Química. Assim, antes da sua institucionalização como 

ciência, no século XX, verificaram-se determinados fatos que demostraram indícios 

que a química já estava presente, mesmo que de forma discreta, como descrevem 

Oliveira e Carvalho (2006): 

 
Na carta de Pero Vaz de Caminha (1500) foram relatados, além da 
nudez das índias e de suas pinturas, alguns ouriços que os índios 
levaram aos portugueses. Esses ouriços eram o urucu (vermelho). A 
tintura dos indígenas era feita com o corante extraído de suas 
sementes e a extração era feita geralmente com óleo de andiroba. 
Outro corante muito usado pelos indígenas era obtido da seiva do 
fruto do jenipapo que após reagir com as proteínas da pele 
produziam a cor preta. Mas foi o pau-brasil o produto de maior valor 
levado para a metrópole, nos primeiros anos da colonização. O 
corante extraído da árvore foi usado tanto para tingir roupa como 
para tinta de escrever. 

 

Porém, somente com a chegada da família real ao Brasil, a partir de 1808, 

notaram-se iniciativas para o desenvolvimento das ciências em geral, inclusive na 

área da Química. Foram criados cursos superiores, a indústria açucareira e as 

descobertas de minas de ouro e diamantes também impulsionaram a uma 

necessidade de técnicas e mão-de-obra especializada. Houve o aparecimento dos 

primeiros químicos brasileiros, dentre eles destacam-se: Vicente Coelho de Seabra 

Silva Telles, com enfoque em seus trabalhos na Química europeia; João Manso 
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Pereira, seus trabalhos versavam sobre a produção de aguardente e rum, 

demostrando as técnicas para obtenção desses elementos com qualidade e tratava 

também de outros temas como a fabricação da pólvora; José Bonifácio de Andrada e 

Silva com suas contribuições na área de ensino e pesquisa; e José Vieira Couto 

desenvolveu vários trabalhos com o salitre. 

 

Portanto, esse era um momento mais que propício, na verdade havia 
uma necessidade premente de investir em laboratórios e escolas que 
ensinassem a “Arte da Química” a fim de atender as demandas de 
análise e controle dos produtos naturais da colônia/corte, tais como 
minérios, pedras preciosas, substâncias com potencias farmacológicos 
advindos principalmente da vasta flora nacional. (SANTOS et al., 
2010) 

 

A partir daí a química foi ganhando espaço, inserção da química nos 

currículos, criação de laboratórios ligados a fábricas e indústrias, livros impressos 

sobre a química, a chegada de mão-de-obra especializada e intelectual para o Brasil.  

A história revela motivos para afirmar que a Química esteve quase sempre 

atrelada a questões de caráter prático, experimental, empírico e sua história com a 

indústria química apresenta elementos que apontam para esses fatos. A Alemanha é 

um exemplo de como a simbiose entre a química acadêmica e a indústria pode 

revolucionar o mundo, sendo usada em benefícios da humanidade, como no caso, a 

síntese da amônia, que possibilitou a fabricação de fertilizantes, assim como, usada 

também para destruição, como a produção de armas químicas na primeira guerra 

mundial, com a produção do gás cloro.  

É contraditório como alguém, no caso o químico alemão Fritz Haber, pode 

estar dos dois lados nesse contexto intrigante de um dos capítulos da história da 

química. Diversas pesquisas de natureza básica foram desenvolvidas com grande 

notoriedade e êxito, o que evidencia sua importância, porém pesquisas realizadas 

com um viés de utilidade também se tornaram notórias, ou seja, um alinhamento 

entre a química praticada nas Universidades e a indústria. Os fatos de toda essa 

história trazem para a química a felicidade e a infelicidade de colocar na sua conta 

aquilo que, por um lado, trouxe o desenvolvimento e o progresso, por outro lado, 

destruição. 
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É notório que a Química tem alcançado do micro ao macro um entendimento 

do seu objeto e isso está ligado à sua institucionalização como Ciência. Ou seja, 

buscou romper com as barreiras de áreas como: alquimia, farmácia, medicina, 

metalurgia e buscou seu status de ciência racionalmente organizada, independente. 

O caminho foi longo até chegar à Universidade, como atividade acadêmica, no século 

XVIII, pois também precisava adequar as suas atividades ao ambiente, como 

descreve Maar (2004), pois, no lugar de elegância literária e de belas bibliotecas, ela 

oferecia a fuligem, o mau cheiro e a poeira dos fornos, destiladores e outros 

equipamentos. O laboratório assim surgia para desenvolver atividades a princípio de 

demonstração e mais tarde para pesquisas. 

Nesse cenário chama a atenção como disciplina nas instituições alemãs, do 

século XIX, a Cameralística, cuja finalidade no período absolutista e mercantil da 

época era a inserção da química em questões administrativas e econômicas ligadas ao 

Estado. 

 

Meinel, 1988, p. 97 (apud Maar, 2004), analisando o papel e 
desempenho da cameralística, explica porque essa disciplina foi tão 
útil para a química na sua evolução como disciplina universitária: (1) 
os cameralistas enfatizaram o papel da química na sociedade; (2) eles 
incluíram a química nos objetivos econômicos e administrativos mais 
amplos dos Estados; (3) dessa forma justificaram o desejo da química 
de ser uma atividade acadêmica independente; (4) eles sublinharam a 
importância de uma produção tecnológica ou industrial 
cientificamente fundamentada; e (5) mostraram à sociedade novas 
perspectivas de desenvolvimento, que poderia ser atingido através 
das universidades ou por profissionais por ela formados.  

 

Na atualidade centram-se as discussões para a maneira que a química é 

organizada, produzida e os mecanismos que irão gerar a inovação. De acordo com as 

pesquisas, congressos e discussões sobre o tema, tem-se um grande consenso em 

buscar compreender a necessidade de inovação, como prioridade para o 

desenvolvimento da Química no Brasil.  

No início do século XXI, foi elaborado um programa denominado “O futuro 

da pesquisa no Brasil: Perspectivas e necessidades da química para a próxima 

década” pela Sociedade Brasileira de Química–SBQ e o Centro de gestão de estudos 
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estratégicos com o objetivo de analisar a configuração atual do processo de formação 

e organização da pesquisa na área de química e sua adequação às perspectivas e 

necessidades para as atividades econômicas e para o delineamento de políticas 

sociais no Brasil, segundo Andrade, Curi e Vieira (2005). E, assim, com o apoio de 

pesquisadores, especialistas, empresários e agentes governamentais foram 

elaboradas propostas que visavam identificar o atual estágio de desenvolvimento da 

química, especialmente quanto à formação de recursos humanos e aos mecanismos 

de interação entre a organização da pesquisa e os programas de inovação e de 

serviços. 

E, dentro dessa visão, buscamos traçar um alinhamento entre os objetivos da 

química para este século e os modelos contemporâneos de produção de 

conhecimento científico, problematizando com o contexto em que a química está 

sendo produzida. 

A química é, por natureza, uma ciência prática, espelhada em uma indústria 

intimamente conectada (SJOSTROM, 2007). Essa conectividade com a indústria a 

diferencia das outras ciências, revelando uma característica para a área que permite 

discutir a importância dessa simbiose e como isso deve ser estabelecido para avanços 

e benefícios de ambas. De acordo com Aftalion (2001) apud Sjostrom (2007), “a 

química não pode ser dissociada da indústria química, que é sua gêmea”. Essa 

relação historicamente estabelecida como mostra no capítulo 3, tópico 3.1, discutida 

anteriormente, nos aponta para uma química atual que foi distanciada no que 

compete a essa relação, ou seja, o modelo tradicional predominante tanto de 

pesquisa, quanto de ensino, nega muitas vezes essa característica, tornando a 

química mais disciplinar, positivista, principalmente em países subdesenvolvidos 

como é o caso do Brasil. Podemos afirmar isso, tendo como base a afirmação de 

Kovac (2001), a indústria química de enorme sucesso, que começou a se desenvolver 

no meado do século XVIII, com a produção em grande escala de ácidos, álcalis e 

pólvora, tinha uma relação simbiótica com a química acadêmica.  

 
3.1.4 Investigação em múltiplas interfaces 

 

Com os novos modelos de produção do conhecimento científico que foram se 
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estabelecendo a partir de meados do século XX, chama à atenção dos filósofos da 

química a maneira como essa relação vai se impondo, sobretudo para a química 

acadêmica, que passa por uma transformação na sua configuração interna e externa. 

Termos como, financiamento privado, empresas, patentes, Stalkeholders, startups, 

dentre outros, adentraram o universo acadêmico e promoveram uma revolução no 

ethos da pesquisa, em destaque para os países mais desenvolvidos, colocando a 

comunidade científica em um dilema, em que por um lado temem a perda da 

autonomia e por outro lado, tem-se a fé na ciência negociada, com benefícios mútuos, 

e em especial para a sociedade.  

Esses modelos reforçam a simbiose existente historicamente na química 

gerando grandes embates no que diz respeito à identidade da própria ciência. O 

grande desafio segundo os filósofos da química recai na tradição em que as ciências 

naturais não têm “interfaces” para este tipo de interação com grupos de partes 

interessadas e para conciliar valores não científicos, por exemplo, éticos, valores e 

objetivos científicos. (BÖSCHEN et al. 2003, p. 94 apud Sjostrom, 2007). Dentro dessa 

perspectiva torna-se imprescindível a inserção e reflexão dos dilemas éticos por parte 

da comunidade científica em todas as áreas da pesquisa aproximando de temas como 

a mercantilização do conhecimento, a tensão entre os ideais da pesquisa pura e 

aplicada, questões ambientais, de saúde, dentre outros, ou seja, a comunidade 

científica necessita rever seus valores pessoais e da própria comunidade, a fim de 

abstrair uma visão mais holística e que lhe permita uma aproximação maior com 

vários segmentos da sociedade.  

 
3.1.5 Investigação com objetivos implícitos 

 

Outro ponto discutido pelos filósofos da química é sobre os objetivos da 

pesquisa química nem sempre serem claros (SJOSTROM, 2007). Os valores básicos da 

química estão ligados aos seus objetivos e metas. Estes raramente são discutidos em 

profundidade ou mesmo explicitamente expressos dentro da comunidade química, o 

que pode causar problemas para a identidade disciplinar. Portanto, Schummer (1999) 

defende um discurso objetivo explícito da química e pensa que, sem ela, a química 

corre o risco de perder sua autonomia como ciência. Sem objetivos explícitos, uma 
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ciência pode ser facilmente influenciada por interesses externos. Além disso, os 

estudantes públicos e potenciais recebem uma imagem pouco clara da ciência. 

Schummer escreve: “Do ponto de vista da filosofia da ciência, é extremamente difícil 

entender o que é a química. […] As principais dificuldades em compreender a 

química surgem do fato de que […] não temos uma ideia clara sobre os objetivos da 

química”. (SCHUMMER, 1999) 

No entanto, acreditamos que os principais objetivos da química acadêmica 

hoje – no discurso geral da sociedade – são apoiar inovações e educar os alunos para 

tarefas de pesquisa e engenharia na indústria. Este último pode ser exemplificado 

pelas seguintes citações da Real Academia Sueca de Ciências da Engenharia: os 

objetivos da educação química são criar alta competência e educar um pequeno 

grupo de especialistas, bem como conscientizar e compreender, por parte do público 

em geral, quão importantes e úteis são os produtos da indústria química 

[Ingenjörsvetenskapsakademien 1993, p. 30; minha tradução]. “A educação química 

deve […] criar principalmente generalistas para as necessidades da indústria” (Ibid., 

p. 72; tradução minha).. Não há ênfase nessas citações em outros objetivos possíveis 

para a química, como para fornecer uma compreensão mais ampla do mundo 

circundante ou para apoiar a fundação de uma sociedade democrática.  (SJOSTROM, 

2007). 

Os pressupostos, objetivos e implicações da pesquisa química e sua aplicação 

técnica devem ser mais transparentes para vários atores sociais (SJOSTROM, 2007 

tradução nossa). Quando analisamos essas características, percebemos que a Química 

vai muito além do que uma lógica interna de organização exige tanto do ensino 

quanto da pesquisa uma compreensão de sua complexidade que necessita de um 

aprofundamento de todas as questões que permeiam a sua ciência, para que a partir 

daí seja revelado seu grande potencial transformador e criativo, rompendo com 

tradições extremistas e alcançando o máximo de sua força para a sociedade como um 

todo. Sjostrom (2007, p. 92) declara: 

 

Em um artigo sobre a futura educação química no nível universitário, 
Krageskov Eriksen (2002) argumenta - mais sistematicamente que 
Bunnett - a necessidade de três tipos de conhecimento em educação 
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química: (1) conhecimento químico "ontológico", ou seja, química 
real; (2) conhecimento "epistemológico", ou seja, perspectivas 
filosóficas e sociológicas sobre a prática química; e (3) conhecimento 
"ético", ou seja, reflexão sobre o papel da química na sociedade. Esses 
três tipos de conhecimento são necessários para educar os químicos 
refletores, que são necessários na "sociedade do risco". 

 

Essas características nos apontam que podemos estabelecer a Química e a 

educação em Química no intervalo entre o M1 e M2, porém, como sugere Sjostrom 

(2007), está faltando, ou seja, uma ênfase no que é útil para o público e a sociedade 

civil, um M3 de pensamento. 

 

O objetivo fundamental da química estaria então além de procurar os 
segredos da natureza (Modo 1) e resolver problemas para a indústria 
ou o estado (Modo 2); em vez disso, o objetivo seria contribuir para a 
compreensão de coisas que são importantes em uma democracia 
funcional, para identificar estado de coisas que são insatisfatórias, e 
para encontrar soluções em questões globais (Modo 3).  (SJOSTROM, 
2007, p.90, tradução nossa). 

 

3.1.6 Investigação sem crítica e auto-reflexão 
 

Em segundo, num nível disciplinar, o discurso da química é baseado no 

objetivismo, reducionismo molecular e racionalismo (SJOSTROM, 2007). O discurso 

químico em nível social baseia-se no discurso modernista, ou seja, a ideia de que a 

ciência gera progresso e melhorias constantes para a sociedade moderna (LIEDMAN, 

1997 apud SJOSTROM, 2007, tradução nossa). 

A grande preocupação dos filósofos da química reside nessas questões que 

para eles necessitam ser introduzidas tanto na área de ensino como na pesquisa. 

Essas visões são partes importantes da natureza da química, mas tornam-se 

problemáticas quando pesquisadores e educadores químicos não estão abertos à 

reflexão filosófica. (SJOSTROM, 2007, tradução nossa). O autor ainda afirma que os 

objetivos da pesquisa e da educação química são muitas vezes pouco claros, o que 

hoje em dia muitas vezes leva a uma ênfase nas necessidades da indústria, sugerindo 

para a química um novo discurso enfatizando o papel da química como uma 

atividade cultural dentro de um contexto cultural mais amplo. 

A Química passa a ser mais problematizadora e reflexiva à medida que integra 
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temas de interesses que envolvem toda uma cultura local e global, como Química 

Ambiental, Química Verde, Educação em Química, ou seja, uma Química mais 

sustentável. A integração de meta-perspectivas (filosóficas, históricas e 

socioculturais) na pesquisa química e na prática educacional – além de fornecer um 

discurso da química como Bildung aos praticantes – melhora a imagem da química e, 

em longo prazo, cria um discurso mais reflexivo e problematizador. (SJOSTROM, 

2007, tradução nossa). 

O ponto de inflexão se dá na busca por uma Ciência que seja mais crítica, que 

supere uma visão tão somente positivista e/ou técnico/instrumental para visão que 

exiga a crítica e a responsabilidade social como fator intrínseco a atividade do 

cientista, tendo claros os objetivos de sua pesquisa e os impactos dela decorrentes. 

A carência de debates parece retardar o processo de superação de um ensino e 

pesquisa com um viés mais positivista, sobretudo nos países subdesenvolvidos como 

é o caso do Brasil. Estabelecer a discussão epistemológica que envolve diversos 

campos ainda é vista como algo complexo e distante. 

Ir além do positivismo […] significa conectar-se ao contexto cultural mais 

amplo, o reino de valores, significados e propósitos e estar preocupado, mais do que 

antes, por exemplo, sobre a imagem da química, os desafios que os químicos 

enfrentam como cidadãos e os problemas e as oportunidades que os químicos podem 

encontrar na educação liberal. (BRANDT, 2003, p. 342 apud SJOSTRON, 2007, 

tradução nossa). 

Outro aspecto que se destaca é a preocupação com a imagem pública da 

Química denotando uma tentativa de desmistificação do que foi sendo construindo 

no contexto do pós-guerra onde a química passou, em parte, a ser responsabilizada 

por vários problemas ambientais. Segundo Lemes e Porto (2013), atualmente esta 

imagem está relacionada à neutralidade, à geração de progresso constante, de 

melhorias para a sociedade moderna e à valorização das entidades submicroscópicas 

em seu laboratório, em detrimento da vida real.  

Finalmente, a integração de meta-perspectivas (filosóficas, históricas e 

socioculturais) na pesquisa química e na prática da educação não apenas forneceria a 

abordagem Bildung em química aos profissionais; poderia também melhorar a 
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imagem pública atualmente racionalista e reducionista demais da química e, em 

longo prazo, criar um discurso mais reflexivo da química. (SJOSTROM, 2007 

tradução nossa).  

 

3.1.7 Investigação na interface entre ciência e técnica: tecnoquímica 
 

Em terceiro, devido à capacidade de sintetizar novas moléculas e estruturas, é 

interessante discutir se a química é uma ciência ou uma tecnologia, ou sua 

identidade seria mais bem pensada como tecnociência. (SJOSTROM, 2007) Isso se 

deve ao fato de sua enorme capacidade de criar, manipular novas substâncias, bem 

como seu contexto de aplicação que são fundamentais para o avanço de diversas 

áreas como a biotecnologia, farmácia, medicina, engenharia química, tecnologia de 

alimentos, dentre outras. Com essa discussão sobre ser ciência ou tecnologia, há 

aqueles que preferem denominar a química como uma tecnociência. Os químicos 

tentam não apenas entender e explicar, mas também mudar o mundo. (SJOSTROM, 

2007 tradução nossa) 

Bensaude-Vicent e Loeve (2007) expõem o termo Tecnociência como bastante 

controverso, ou seja, um tema que apresentou diversas discussões desde um conceito 

depreciativo até um conceito relacionado a evolução e progresso. As autoras tratam 

do tema dentro de um contexto filosófico que, para elas, não ganhou grande 

relevância na comunidade científica, ou seja, ainda não se assume o termo de forma 

explícita, sobretudo no campo filosófico. Porém, sustenta a necessidade de estudar os 

seus objetos dentro de uma perspectiva epistemológica, ontológica, política e ética. 

O termo tecnociência nos chama bastante atenção no universo da Química 

dadas as suas características. Quando se entende a Tecnociência relacionada a 

grandes projetos, com finalidades práticas, cabe destacar o poder que esse 

condicionamento entre ciência e tecnologia impõe as pesquisas. Há uma 

aproximação de áreas, que vai além da pesquisa tradicional, ocorrendo assim 

grandes mudanças na prática científica. Os produtos dessas pesquisas se convertem 

em um meio para outras finalidades (econômicas, políticas, bélicas, sociais), ou seja, o 

conhecimento deixa de ser entendido como um fim e um bem em si mesmo.  
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Tem-se um grande desafio à filosofia da química na discussão desse tipo de 

racionalidade, trazendo questões que possam ser refletidas pela comunidade 

científica que constituem dilemas poucos explorados atualmente. A Tecnociência 

pode destruir a autonomia científica? Qual o limite entre ela e a ciência pura? Qual o 

impacto para a sociedade, além da geração de riquezas? Quais as consequências no 

âmbito dos valores, da ética, das questões ambientais? 

A partir desses questionamentos percebemos o quanto se apresenta distante 

em nossos currículos e programas de química as questões que já fazem parte da 

realidade da sociedade. A tendência por um conhecimento aplicado exige um olhar 

atento para essa nova configuração que agrega modelos computacionais, sistêmicos e 

evolucionistas, aproximando diversos campos, dentre eles, a física, a química e a 

biologia. Podemos citar como exemplo o grande desenvolvimento das tecnologias 

genéticas que teve suporte fundamental da química.  

 
3.1.8 Investigação para além da explicação 

 

Outro ponto importante também é que “a química está mais próxima do 

experimento do que a física; os químicos devem "pensar com as mãos" mais do que a 

maioria dos outros cientistas”. (KOVAC, 2002 apud SJOSTROM, 2007, tradução 

nossa). Utiliza-se assim de uma razão prática, complementar à razão teórica 

(KOVAC, 2002). Dados seus fatos históricos, a química carrega em sua identidade as 

raízes da experimentação cujo laboratório representava o espaço onde a investigação 

ocorria de maneira que se observavam os resultados de forma controlada, mesmo 

antes de torná-la ciência, partindo do pressusposto que esta se originou a partir da 

alquimia. O laboratório químico tornou-se o modelo para todas as outras ciências do 

laboratório quando substituíram "experimentos de pensamento" por experimentos 

reais (SCHUMMER, 2004, tradução nossa). 

Nye (1993, p. 4) argumenta que a identidade disciplinar da química primitiva 

“está em seu reconhecimento geral como uma arte de prática laboratorial útil na 

medicina, indústria, fabricantes e agricultura” (SJOSTROM, 2007, tradução nossa). 

Esse caráter teórico-prático gerou uma grande aproximação da química com várias 

outras áreas devido à sua capacidade de adentrar outras ciências, com isso apresenta 
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um grande diferencial, tornando-a uma ciência complexa que, por vezes, remete a 

sua própria comunidade científica o temor pela sua perda de identidade. 

 
3.1.9 Investigação pluralista e a ciência mais produtiva 
 

Surpreendetemente, a química não é apenas a maior ciência, é ainda 
maior que o total de todas as outras ciências naturais, incluindo suas 
várias tecnologias relacionadas que, como ciência da computação, 
tecnologia da informação e biotecnologia, floresceu bastante nas 
últimas duas décadas. (SCHUMMER 2004, p.397, tradução nossa) 

 

Figura 19- Publicações indexadas pelas principais revistas abstratas em 2000 e 1979 

 

. 
Fonte: Schummer (2003) e Tague et al. (1981). 

 

Diante das diversas atividades desenvolvidas pelos químicos, os químicos 

analíticos aprimoram os métodos analíticos, os químicos quânticos tentam resolver as 

equações de Schroedinger, os físicos medem reações químicas, os químicos 

tecnológicos desenvolvem e aprimoram novos processos industriais e assim por 

diante (SCHUMMER, 2004 tradução nossa). A produção de novas substâncias com 

certeza é a atividade mais desenvolvida pela comunidade dos químicos. 

Em suas discussões, Schummer (2004) faz um contraponto ao que afirmam 

segundo ele que alguns filósofos da ciência, em relação à experimentação, partem do 

princípio que a experimentação é um instrumento para validar uma teoria, 

argumento usado através do raciocínio dedutivo, ou seja, uma teoria prevê que um 

determinado evento ocorra em determinadas circunstâncias. É tarefa de o 

experimentador desenvolver habilmente um ambiente laboratorial correspondente e 
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verificar se o evento realmente acontece como previsto pela teoria ou não. 

(SCHUMMER, 2004) O mesmo rechaça esse pensamento afirmando, que as 

propriedades dos materiais da química são classificadas pelas condições 

experimentais (fatores contextuais) e não pelo comportamento do objeto ( LEMES; 

PORTO, 2013). 

 

 

 

3.1.10 Investigação de fronteira: inter, multi e transdisciplinar 
 

Outro ponto importante é a fragmentação da disciplina em um grande 

número de subdisciplinas quanto ao desaparecimento de fronteiras para outras 

disciplinas clássicas são características da química moderna (SJÖSTRÖM, 2006a). 

(REINHARDT, 2001, p. 3 apud SJOSTROM, 2007). Com essa afirmação, podemos 

destacar a química clássica como disciplinar, apresentando-se em sub-disciplinas 

como a orgânica, a inorgânica, a físico-química, química analítica e bioquímica, por 

exemplo. A química clássica é ententida, segundo Sjostrom (2007), por possuir um 

autovalor disciplinar além de sua utilidade, denominada de ciência acadêmica.  

A Figura 19 retrata a influência que a física e a biologia tiveram na mudança 

estrutural da química. Essas influências foram tão evidentes que se tornou 

preocupação para a comunidade científica da química no que compete à sua 

identidade como ciência autônoma. A física influenciou tanto as teorias quanto os 

métodos experimentais de química, e é a base para a revolução na instrumentação. 

(SJOSTROM, 2007, tradução nossa). Quanto à Biologia, juntamente com a medicina, 

adentraram ao campo da química ao ponto de determinar alguns problemas de 

pesquisa. Sjostrom (2006) afirma que, além disso, o desenvolvimento de genes e 

tecnologias de computadores tiveram grande influência na pesquisa prática de 

química.  
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Figura 20- A “knowledge map” for chemistry 

 

Fonte: Sjostrom (2006). 

 

Tradicionalmente, a química “pura” é vista como situada entre a física e a 

biologia. Na Figura 19, um “mapa do conhecimento” um pouco mais complexo é 

mostrado. Nas fronteiras desenvolveram-se subdisciplinas, como físico-química e 

bioquímica. Esses dois – junto com a química orgânica, a química inorgânica e a 

química analítica – são frequentemente vistos como as cinco subdisciplinas clássicas 

da química. Como resultado da “fisificação” e “bioficação” da química, novas 

subdisciplinas fundamentais, como química teórica e química macromolecular, 

complementaram as cinco clássicas. (SJOSTROM, 2006, tradução nossa) 

Essas aproximações conduziram a química para um contexto mais próximo da 

sociedade e de suas aplicações, sendo essa nova fase denominada de pós-acadêmica, 

tendo como marco principal o pós-segunda guerra mundial, num processo em que as 

fronteiras se tornaram cada vez menos distintas e novos campos foram surgindo a 

partir das interfaces de diversas áreas, originando, assim, novas metadisciplinas e 

novas ciências. Sjostrom (2006) aponta algumas características que definem a química 

pós-acadêmica:  

• Áreas interdisciplinares: ciências dos materiais e ciências biomoleculares 

(química como disciplina de serviço); 

• Foco do aplicativo: obscurecendo a fronteira entre ciência e tecnologia; 

• Centros de pesquisa interdisciplinares e programas de pesquisa 

patrocinados pela indústria. 
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Hoje, são campos orientados a aplicações, como nanotecnologia, tecnologia de 

polímeros, biotecnologia e biomedicina, considerados quentes. Todos esses campos 

são orientados a problemas e interdisciplinares. (SJOSTROM, 2006 tradução nossa). 

 

Figura 21- A revised – more modern – “knowledge map” for chemistry 

 

Fonte: Sjostrom (2006). 

 

A Figura 21 mostra um mapa do conhecimento mais moderno. No limite entre 

a química aplicada e a física, encontra-se a ciência dos materiais. Da mesma forma, a 

biotecnologia está situada na intersecção entre química aplicada e biologia. De um 

modo mais geral, são as duas superciências, as ciências materiais e as ciências 

biomoleculares, que encontramos nas interseções. Na interseção entre as duas 

superciências, evoluiu o campo da bionanotecnologia. (SJOSTROM, 2006, tradução 

nossa).   

“No século XX, o surgimento de campos inter ou transdisciplinares rotulados 

com o sufixo chemistry indica que a maioria dos químicos estava envolvida em 

atividades que pertenciam ao território de várias disciplinas."  
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Figura 22- A knowledge map for molecular sciences and metadisciplines 

 

Fonte: Sjostrom (2006). 

 

A Figura 22 acima mostra um modelo sobre as ciências moleculares. No meio 

encontra-se o núcleo do conhecimento químico (isto é, síntese química, teoria 

química e desenvolvimento do método químico). Este último deve ser entendido 

amplamente para abranger instrumentos, química computacional e tecnologia de 

processo. Nas fronteiras, encontram-se as superciências das ciências materiais e 

biomoleculares, respectivamente. Segundo Sjostrom, (2006) as fronteiras difusas 

entre a química e outros campos do conhecimento nessas superciências são 

simbolizadas pelo círculo roxo, cobrindo a área de conhecimento da química clássica. 

. 

 

3.2 SETOR INDUSTRIAL E ACADÊMICO BRASILEIRO DE QUÍMICA  

  

A indústria química é caracterizada por desenvolver processos químicos que 

formam novas substâncias, tendo em vista uma produção em larga escala. Os passos 

iniciais da Indústria Química no Brasil se desenvolveram com a produção de açúcar, 

principalmente no solo nordestino, através da criação da primeira casa de engenho 

em 1520. Com o passar dos anos, várias outras indústrias foram surgindo para 

disponibilizar seus produtos: sabão, hidróxido de cálcio, salitre, pólvora, aguardente, 

medicamentos, álcool e muitas outras, com destaque para os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro.  O grande desenvolvimento ocorreu a partir de 1970, com destaque 

para a criação dos polos petroquímicos na cidade de Mauá (SP), em 1972, por 
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investidores estrangeiros e Camaçari (BA), em 1978, pelo governo brasileiro, visando 

o desenvolvimento do setor e do Nordeste. Já em Triunfo (RS), ocorreu em 1975, 

também pelo governo brasileiro.   

Com o tempo, ela foi se estabelecendo com a criação de indústrias nacionais e 

também com as indústrias privadas, principalmente as norte-americanas e as alemãs, 

em diversos setores, principalmente, o petroquímico e o farmacêutico.  

Entre altos e baixos, a indústria química foi se desenvolvendo no país, ora com 

os problemas do mercado interno, ora do mercado externo. Hoje, a sua importância é 

inquestionável. Constitui-se numa importante indústria de base que abastece todo 

parque industrial do país. Temos no gráfico abaixo a representação dos diversos 

setores que a indústria química se subdividiu e o seu faturamento no período de um 

ano, assim como os setores que concentram maiores circulação de capital. 

 

Figura 23- Faturamento líquido da indústria química brasileira por segmento em 2018 

 

Fontes: Abiquim e associações dos segmentos 
específicos. 

 

A indústria química ao longo dos anos vem mostrando sua força e assumindo 

um faturamento expressivo no mercado nacional. De acordo com relatórios da 

ABIQUIM, a indústria química brasileira é a oitava maior do mundo. No Brasil, é 

responsável por 10% do PIB industrial, o que a coloca como o terceiro maior 

segmento na manufatura do País. O setor responde por 2 milhões de empregos, 

diretos e indiretos. 
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A Figura 23 representa a importância deste setor para a economia nacional, no 

período entre 1995 até 2017. 

 
Figura 24- Participação da indústria química no PIB total 

 

Fonte: Abiquim. 

 

Contudo, observando o gráfico acima percebemos que o setor vem 

apresentando uma queda, principalmente quando se compara o ano de 2004 em que 

a participação foi de 3,6% em relação ao ano de 2017 com a participação de 2,4%. A 

justificativa para esse declínio reside principalmente na falta de investimentos no 

setor. Alguns gargalos são sentidos no que se refere a esse quadro, podemos citar os 

relatórios da ABIQUIM: Ambiente de negócios de baixa competitividade; alto custo 

das matérias-primas básicas e falta de contratos de longo prazo; Alto custo de 

energia; Custos logísticos; Custos burocráticos elevados. 

Na prática, o setor químico brasileiro vive um ciclo vicioso, que funciona da 

seguinte maneira: os altos custos com insumos e infraestrutura tiram 

competitividade da indústria química brasileira. A queda de competitividade, por 

sua vez, abre espaço para o aumento das importações e para a queda da 

rentabilidade. Altos custos e competição desigual provocam aumento do nível de 

ociosidade da indústria e, por conseguinte, inibem os investimentos e provocam 

fechamento de unidades. 

Esses fatores levam a um desequilibrio para o país em relação às importações 

e exportações realizadas, provocando um desajuste para os setores de bens e serviços 

e, por consequência, às implicações para o emprego e a renda. Segundo a ABIQUIM 
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o déficit da balança comercial de produtos químicos no Brasil atingiu US$31 bilhões 

em 2019, resultado de US$ 44,1 bilhões em importações e US$ 12,6 bilhões em 

exportações. A Figura 24 representa esta evolução entre os anos 1991 a 2017. 

 

 

Figura 25- Balança comercial de produtos químicos 

 

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2017. 

 

Contudo, se há gargalos, há oportunidades também. Estas, segundo dados 

descritos nos relatórios da ABIQUIM, estão relacionadas a grandes questões, como: 

reservas de óleo e gás; uso de energia de fontes renováveis; incentivo ao 

desenvolvimento sustentável dos demais setores; Química 4.0; oportunidades 

setoriais; e o tamanho da economia brasileira. 

Por fim, outra questão de grande relevância e que constitui um grande desafio 

para área da química industrial trata-se da sustentabilidade, como mostra o gráfico 

abaixo: 
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Figura 26- Grandes desafios da sustentabilidade do setor industrial químico 

 

Fonte: ABIQUIM. 

 

Quando observamos a Figura 25, percebemos que a Química é a grande 

protagonista  no cenário mundial quando se há uma preocupação com temas como a 

sustentabilidade. Isso devido a seu caráter de transformação e criação faz com que 

esse potencial venha trazer esperança para a humanidade. A sustentabilidade deve 

representar a busca constante pelo bem-estar da humanidade, a satisfação das 

necessidades sociais e econômicas, sem  comprometer o progresso, do ambiente e 

sucesso das gerações futuras.  

É bom não esquecer que o Brasil está entre os dez países no mundo com a 

maior indústria química instalada e que a instalação desta indústria foi importante 

na criação de empregos e de riqueza interna, assim como na obtenção de divisas pela 

exportação. Isto não teria ocorrido sem o grande aumento na formação de químicos 

de todos os níveis, assim como de profissionais de áreas em que a Química 

desempenha um papel fundamental. Desta maneira, as instituições brasileiras que se 

dedicam à formação de químicos e profissionais afins têm sabido cumprir bem sua 

função neste aspecto. (FILGUEIRAS, 1998) 

Depois de pontuarmos de maneira breve alguns pontos importantes da 

indústria química nos atentaremos para uma breve discussão a respeito do outro 

polo que é o setor acadêmico. Ele é responsável pela geração e disseminação dos 

conhecimentos na área, bem como a formação de futuras gerações no país. 

A partir das primeiras décadas do século XX com o surgimento de algumas 

Universidades no país, surgiam os primeiros cursos destinados à formação de 
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químico. Segundo Filgueiras (1998), ensinava-se a Química já estabelecida, com a 

finalidade de formar profissionais capazes de dominar processos analíticos ou 

sintéticos, de transformação ou controle, importantes na indústria nascente que se 

instalava no país. 

A química acadêmica passou por mais algumas décadas sem um 

desenvolvimento que resultassem em grande relevância para o país. Porém, no 

contexto pós-segunda guerra mundial, o Brasil viu-se diante da necessidade de 

investir em Ciência e tecnologia. Várias ações posteriores resultaram em grandes 

avanços nessa área, a criação do CNPq e da CAPES marcaram esse período de 

meados do século XX. 

 Na química, essas iniciativas impulsionaram para um grande salto, devido 

também à outras ações que foram adicionando ao setor no decorrer do século, como 

por exemplo, 

 
i) o programa de colaboração celebrado entre o CNPq e a “National 
Academy of Sciences, NAS”,dos Estados Unidos, no final da década 
de 60, cujo objetivo principal era modernizar a Química no País e 
produzir um salto qualitativo em áreas de pesquisa consideradas de 
vanguarda na época; eii) o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico eTecnológico, PADCT, criado pelo Governo Brasileiro na 
primeirametade da década de 1980 que, além dos recursos nacionais, 
recebeu significativo apoio financeiro do BIRD. No Programa inicial, 
Química e Engenharia Química era uma das nove áreas prioritárias. 
(ANDRADE, et al., 2005, p.1 ) 

 

E neste século, quando a comunidade científica brasileira de química discute 

as ações e os objetivos que esta deve seguir para que possa ser cada vez mais 

relevante para o país, os fatores fundamentais estão relacionados à relação com a 

sociedade, a indústria e o desenvolvimento sustentável.  

No documento produzido pela Diretoria e o Conselho Consultivo da 

Sociedade Brasileira de Química, SBQ, em 2002, visando promover ações para o 

desenvolvimento da quimica no país, através do ensino de graduação e pós-

graduação, um dos seus eixos mobilizadores tratava-se de estabelecer uma 

aproximação entre academia e a atividade econômica.  

Atualmente, a ciência brasileira está diante de uma mudança de paradigma: se 
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na década de 60 bastava ao professor universitário fazer pesquisa, na década de 80 a 

publicação de papers era condição obrigatória para ser considerado pesquisador. 

Várias vezes, nas últimas cinco décadas, o desafio (perguntas) apresentado aos 

professores pesquisadores mudou. Provavelmente, em breve, a "pergunta da vez 

será": quantos empregos a sua pesquisa gerou? Nesse momento próximo, a sintonia 

da pesquisa científica e tecnológica com a sociedade será inevitável. No caso 

específico da área de Química, por ser um ramo da ciência a serviço da humanidade, 

a sintonia é indissociável. (ANDRADE et al., 2005) 

 A Figura 27 retrata toda essa mudança de paradigma que a comunidade está 

enfrentando. É um tema bastante controverso entre os pesquisadores que tem gerado 

grandes inquietações, porém, ainda é pouco discutido no Brasil, principalmente na 

área de ensino. 

O trabalho que o pesquisador desempemha, seja na área de pesquisa ou 

ensino, está diretamente ligado a questões socias, econômicas e políticas, a própria 

cronologia histórica demostra que a ciência está condicionada a essas mudanças e, ao 

que parece, torna-se inevitável devido a esses contextos. A complexidade de tais 

fenômenos reside nas forças extermas ao meio acadêmico que hoje se impõe com um 

pensamento que vai além de uma ciência como instituição autônoma. 

Com o gráfico seguinte é possível perceber o momento histórico em que há 

exigências em relação ao número de públicações. O interessante é que a comunidade 

científica de alguma forma sempre conseguiu responder essas exigências impostas ao 

longo do tempo, porém, a qualidade dessas respostas é que devem ser analisadas. 

Dessa forma pensamos: em quanto tempo a comunidade científica estará 

respondendo as últimas perguntas? 
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Figura 27- Evolução das perguntas aos professores cientistas 

 

 
Fonte: Guarieiro et al (2018) adaptado do ref. I 

 

Segundo Andrade e et al. (2018), a área de Química é uma das que apresenta 

maiores taxas de crescimento na formação de mestres e doutores, bem como no 

número de publicações de artigos em periódicos científicos de reconhecida 

qualidade. Porém, existem áreas estratégicas que demandam um investimento muito 

expressivo na formação de recursos humanos em todos os níveis, uma dessas áreas 

trata-se da inovação.  

As ações associadas a este eixo são: estímulo ao acesso direto ao doutorado 

por alunos que participaram do programa de iniciação científica; incentivo às 

atividades conjuntas da Graduação e da Pós-graduação; promoção de intercâmbio da 

Química entre as IES e também com o nível médio; o pós-doutorado deve ser 

considerado um processo de formação continuada, abrangendo estágios posteriores 

ao doutorado; incentivo a programas para formação de docentes de 3º grau; 

realização de Semanas Nacionais de Química e Olimpíadas de Química com a 

participação de estudantes do nível médio, de graduação, pós-graduação e 

professores, como forma de mobilização e integração entre os vários níveis de ensino. 

(ANDRADE et al., 2018) 



107  

Por fim, no que se referiu aos dois setores da química, chegamos ao ponto de 

intersecção que buscávamos nessa relação que se estabeleceu desde suas origens. O 

que observamos é que de alguma maneira sempre houve uma relação de 

interdependência entre esses setores. Porém, não suficiente para gerar aquilo que a 

sociedade necessita. Desta feita, a perspectiva é que essa relação complexa seja ainda 

mais consolidada em nossos dias.  

 
A constatação de nossa relevância científica não está, ainda, associada 
a nossa relevância econômica. Trata-se, portanto, de identificar ações 
e mecanismos capazes de associar esses setores para, ao menos, 
propiciar parcerias rotineiras entre o que se pesquisa e a forma como 
a pesquisa é desenvolvida e as perspectivas de seu sucesso como 
projeto empresarial de desenvolvimento de produtos ou processos 
inovadores. ANDRADE e et al (2005 p. 5)  

 
 

O caminho que está sendo pensado e construído aponta para um 

estreitamento nessas relações, pois as demandas impostas pela sociedade refletem 

nas necessidades de tratar com questões mais amplas como energia, alimentos, 

química fina e outros. Isso se traduz numa aproximação que, a nosso ver, parece ser 

indissociavél no que compete a esse enfrentamento. 

Sinisterra et al., (2013) caracteriza cinco desafios e reflexões para a comuni-

dade científica, industrial e governamental brasileira: 

 

1.  Faz-se necessário promover na formação dos químicos contemporâneos a 

cultura de excelência acadêmica, relevância científica, proteção do 

conhecimento, transferência de tecnologia e geração de spin-offs, para que se 

possa alcançar um processo de inovação mais dinâmico e eficaz; 

2.  Fomentar e consolidar a cultura da gestão estratégica da propriedade 

intelectual na academia e nas empresas, de forma a permitir uma maior 

geração de novos processos e produtos que gerem emprego e renda no país;  

3.  Fortalecer e dar continuidade às políticas públicas para aumentar a 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade das ciências, bem como a 

cooperação nacional e internacional com foco em áreas estratégicas como 

nanotecnologia, biotecnologia, energia, química verde, química ambiental, 
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materiais e uso sustentável da biodiversidade; 

4.  Buscar o ponto de equilíbrio entre a proteção e a divulgação aberta do 

conhecimento gerado pela universidade, bases fundamentais para a geração 

de riqueza para o país com fundamental papel na difusão da ciência e 

tecnologia; 

5.  Estabelecer um sistema organizacional da química brasileira que permita 

mapear, classificar, priorizar e valorizar o know-how e o capital humano na 

área da química, tornando mais dinâmico o processo de transferência de 

tecnologia e geração de novos empreendimentos contemporâneos, 

competitivos internacionalmente, de forma a adensar a cadeia produtiva da 

química e a permitir a redução do desequilíbrio da balança comercial 

brasileira. 

 

3.3 Breve histórico da pós-graduação no Brasil 
 

 No cenário da década de 60 do século XX, apresenta-se a pós-graduação no 

Brasil, de forma institucionalizada, no sentido diferenciado lato sensu e scricto sensu, 

com o parecer nº 977/65 do Conselho federal de educação, mais conhecido pelo 

nome do seu relator, o Newton Sucupira, cujo objetivo estava atrelado à formação de 

especialistas, pesquisadores e professores para o ensino superior. Esse período é 

marcado dentro de um contexto histórico na Universidade que vivia seu processo de 

modernização.  

A regulamentação da pós-graduação ocorreu somente após a reforma 

universitária, acontecida em 1968. Foi neste ano, no auge da ditadura militar, que o 

governo impôs uma profunda reforma no ensino superior, pressionado por 

movimentos sociais e estudantis. Essa importante reforma apoiou-se no modelo 

norte-americano substituindo o modelo de cátedras pela organização departamental. 

Instituiu a contratação de professores em tempo integral e substituiu o sistema 

tradicional de cursos seqüenciais pelo sistema de créditos. Criaram-se os níveis de 

mestrado e doutorado, com muita semelhança à estrutura americana. Regulamentou-

se mais rigorosamente a especialização, sendo que o mestrado e o doutorado tinham 
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muita liberdade, no seu início de implantação (BALBACHEVSK, 2005). 

Nesse cenário, faz-se necessário, mesmo que sem aprofundamentos, pontuar 

que a pós-graduação foi estabelecida num contexto de mudanças políticas e 

econômicas do país que exigiam transformações societárias para uma nova realidade. 

Diversos órgãos se destacaram nesse processo, dentre eles o Conselho Federal de 

Educação – CFE, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq. 

Estes regeram esse processo, sendo fundamentais para o legado da pós-graduação no 

Brasil. Bem como uma série de marcos regulatórios são identificados: a Lei Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB, lei 4.024 de 1961 (art.69), [...] (MOROSINI, 

2009) sendo um deles. 

No contexto político cabe ressaltar que a sociedade brasileira estava vivendo 

sob o regime militar, com diversas crises internas, sendo o período mais conturbado 

da história nacional. Nesse contexto, a sociedade se polarizou entre aqueles que, à 

esquerda, buscavam ajustar o modelo econômico à ideologia política e os que, à 

direita, procuravam adequar a ideologia política ao modelo econômico. No primeiro 

caso, tratava-se de nacionalizar a economia; no segundo, o que estava em causa era a 

desnacionalização da ideologia. (SAVIANI, 2008, p. 293).  

No tocante ao desenvolvimento econômico, havia a necessidade de recursos 

humanos para impulsionar os setores da economia. O Brasil clamava pela 

qualificação de mão-de-obra em virtude do seu forte desenvolvimento, decorrente da 

sua industrialização e do seu envolvimento comercial com os países mais 

desenvolvidos do mundo, tais como os Estados Unidos. 

A modernização do Brasil nos anos de 1960 deu-se dentro de um contexto de 

integração entre países periféricos e países centrais. Essa integração implicava a 

expansão de mercados consumidores nos países periféricos e o fomento dos centros 

produtores de Ciência e Tecnologia (países centrais). O objetivo das nações mais 

desenvolvidas era o aumento de mercados consumidores e o desestímulo à 

concorrência científica ou tecnológica. (MORITZ; MORITZ; MELO, 2011) 

Nos aspectos internos da Universidade, via-se a necessidade de integração das 

atividades da pós-graduação, tendo em vista a capacitação docente como 
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fundamental para a formação de recursos humanos nos mais diversos setores. 

 
A importação de teóricos e de teorias, esta “ciência de reprodução”, 
só foi implantada em razão da visão de modernização da 
intelectualidade orgânica da elite, que consistia em tentar reproduzir 
no Brasil marcas dos países “adiantados”, principalmente os EUA, no 
intuito de tornar o país subdesenvolvido o mais parecido com o país 
desenvolvido. (SANTOS, 2003, p. 629) 

 

É notório o quanto a pós-graduação evoluiu de forma significativa e isso se 

deve aos investimentos, leis de incentivo e o desempenho de diversos órgãos do 

governo e de agências de fomento e pesquisa que foram determinantes para esse 

progresso. Podemos citar a grande influência dos órgãos governamentais como o 

MEC e MCTI e as agências de fomento como a CAPES e o CNPq. 

 Podemos destacar, com grande relevância, o surgimento da CAPES como 

avaliadora e financiadora da pós-graduação como um todo. Esse órgão do Ministério 

da Educação passou a desenvolver um sistema de qualificação e avaliação dos cursos 

que foram sendo criados com a colaboração e participação da comunidade científica.  

Na atualidade, esse órgão traz como objetivo principal da pós-graduação: 

 

Formar mestres e doutores capazes de enfrentar novos desafios 
científicos com independência intelectual, contribuindo para o 
progresso científico, tecnológico, econômico e social do Brasil como 
nação independente, imersa em um mundo globalizado em rápida 
evolução. A pós-graduação deve ser estabelecida em um ambiente 
onde se estimule o avanço e o desbravamento das fronteiras do 
conhecimento, sem imposição de barreiras disciplinares, com atenção 
à sociedade, promovendo o diálogo entre pares em nível nacional e 
internacional. (CAPES/2021-2024) 

 

Em formação nos últimos anos, a Figura 28 demonstra a evolução entre os 

anos de 2017 e 2019 relacionando quantidade de programas e cursos. Os cursos 

representam os índices de mestrado, doutorado e mestrado profissional. 
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Figura 28- Dimensão do sistema nacional de pós-graduação 

 
Fonte: CAPES. 

 

Mesmo com esses números, o Relatório final 2019 cujo documento define as 

diretrizes para o quadriênio 2021-2024 aponta as seguintes informações: 

 

Com uma média atual de 7,6 doutores/100 mil habitantes, pode-se 
concluir que a formação de mestres e doutores para o País ainda é 
insuficiente, se considerarmos o estudo de 2015 (“Mestres e Doutores 
2015: Estudos da demografia da base técnico-científica brasileira”) 
que mostra uma média bem superior nos países desenvolvidos como 
o Reino Unido (41), Portugal (39,7) e Estados Unidos (20,6). Portanto, 
o Brasil precisa ampliar os investimentos na formação qualificada de 
recursos humanos, infraestrutura e continuidade de ações para 
alcançar o nível de doutores por 100 mil habitantes dos países 
desenvolvidos. (CAPES/2021-2024) 
 

 

Abaixo, a Figura 29 representa as áreas da pesquisa que mais se destacam no 

cenário da pós-graduação no Brasil: 
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Figura 29- Areas de destaque da ciência brasileira 

 
Fonte: CAPES. 

 

O Relatório 2019 da CAPES apresenta também algumas áreas que constitui 

temas complexos e de grande relevância social que consiste dos cenários atuais e que 

o Brasil responde a essas exigências. 

 

[...] cabendo citar algumas áreas onde o Brasil se tornou referência 
mundial em geração de conhecimento: medicina tropical, 
odontologia, parasitologia, agricultura tropical, diversidade cultural e 
social, energia, biocombustíveis, estudos sobre violência social e 
biodiversidade e, mais recentemente, na pesquisa sobre o vírus da 
Zika e microcefalia. Além disso, vários setores tecnológicos nacionais 
também ocupam posição de destaque e reconhecimento internacional 
como a exploração de petróleo em águas profundas, a indústria de 
papel e celulose, a produção de aeronaves, as plataformas offshore, a 
indústria mecânica e metalúrgica, os biocombustíveis, a automação 
bancária, dentre outros. (CAPES/MEC, 2019) 

 

Por fim, é importante ressaltar que os planos que os órgãos responsáveis vêm 

elaborando para o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil refletem uma 

política de que busca a consolidação, internacionalização e inovação que os 

aproximem dos setores da sociedade. Vários são os desafios apresentados, dentre 

eles podemos apontar as assimetrias regionais, atualização dos procedimentos e 

critérios do modelo de avaliação, a interdisciplinaridade, recursos humanos 
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autônomos e criativos, impactos econômicos e sociais, transferência de tecnologia, 

dentre outros. 

 

 

 

É importante destacar também que o Plano Nacional de Pós-
Graduação (PNPG –2011/2020) e o Plano Nacional de Educação 
(PNE–2014/2024) estabeleceram metas quantitativas e qualitativas 
quanto a formação de mestres e doutores no país. O PNPG 
estabeleceu como meta no decênio (2011-2020) titular 57 mil mestres e 
19 mil doutores, além de 6 mil mestres oriundos dos cursos de 
mestrado profissional. O PNE prevê elevar a qualidade do ensino 
superior e aumentar a proporção de mestres e doutores no sistema 
federal para 75%, sendo que pelo menos 35% sejam doutores. Além 
disso, prevê também aumentar o número de doutores e mestres e 
formar 60 mil mestres e 25 mil doutores. Aumentar a proporção dos 
professores da educação básica com pós-graduação (50%),também 
consta da meta 16 do PNEe o PROFIQUI deve cumprir esse papel. 
Como descrito, a área tem desempenhado um papel fundamental na 
formação de mestres e doutores, tanto no aspecto quantitativo, 
quanto qualitativo, corroborando assim com os objetivos do PNPG e 
do PNE. (CAPES/MEC, PNPG –2011/2020) 

 

 

3.3.1 A PÓS GRADUAÇÃO COMO LOCUS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

NO BRASIL 

 

A pós-graduação no Brasil, assim como em outros países, nasceu da 

necessidade de ampliar e aprofundar em conhecimento não se limitando a 

graduação, com objetivos sociais, políticos e econômicos. É importante ressaltar 

também que  sempre foi natural do ser humano essa busca incansável pela 

especialização, principalmente quando seu conhecimento aprofundado gera efeitos 

para si ou para a sociedade, bem como se amplia devido ao acúmulo de 

conhecimento nas áreas de cada Ciência e o avanço das técnicas. 

Mesmo com uma chegada um tanto tardia, a pós-graduação no Brasil se 

caracterizou como sinônimo de avanços científicos e tecnológicos, qualificação do 

corpo docente das Universidades Brasileiras, sendo imprescindível para crescimento 

dos diversos setores da sociedade.   
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A pós-graduação no Brasil chega institucionalizada na década de 60 do século 

XX sendo influenciada, segundo Santos (2003 p. 629), por duas tendências: a 

européia, principalmente na USP, e a norte-americana, no ITA, UFV e UFRJ, sendo 

esta última a que deixou mais principais marcas. 

Devido à influência norte-americana ter exercido um papel de destaque, os 

estudos que tratam da história da pós-graduação no Brasil centram suas discussões 

em torno dessa vertente e discutem alguns elementos que foram determinantes nesse 

contexto. 

Segundo o Parecer nº 977/65, publicado no site da CAPES, a Universidade 

americana  era destinada não somente à transmissão do saber já constituído, mas 

voltada para a elaboração de novos conhecimentos mediante a atividade de pesquisa 

criadora. Ou seja, o lugar em que a pesquisa é incorporada à prática pedagógica.   

 

O desenvolvimento sistemático da pós-graduação nos Estados 
Unidos pode ser considerado como produto da influência germânica 
e coincide com as grandes transformações da universidade americana 
nas últimas três décadas do século passado. É quando a universidade 
deixa de ser uma instituição apenas ensinante e formadora de 
profissionais para dedicar-se às atividades de pesquisa científica e 
tecnológica. (PARECER nº 977/65) 

 

É bom destacar que anterior à institucionalização da pós-graduação, todo o 

processo que ia se construindo em torno das instituições educacionais, segundo 

Morosini (2009), mantinha-se como organizações baseadas em um modelo 

napoleônico, voltado ao ensino profissionalizante, em unidades isoladas, privativas 

do governo central e dirigidas à formação da elite.  

 

Nos anos de 1930, adota-se a concepção da universidade como 
justaposição de cursos superiores, normatizada pelo Estatuto das 
Universidades Brasileiras – tentativa de conciliação dos altos estudos 
como profissionalização, por meio da criação (frustrada) da 
Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Este Estatuto determinava 
que uma universidade adviesse da junção de três cursos como direito, 
medicina e engenharia, reunidos sob a direção de uma reitoria. O 
modelo de universidade era ainda de inspiração francesa, de uma 
instituição para a formação cultural, na qual a pesquisa era 
desenvolvida em raríssimas instituições. (MOROSINI, 2009) 
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Esse cenário vai mudando como resultado de diversas questões políticas e 

econômicas que vão se configurando no Brasil. Contudo, as instituições educacionais 

continuam sendo o local privilegiado para a realização de pesquisas. Morosini (2009) 

aponta que é a partir de 1950 que se tornam nítidas as estratégias de formação de 

condições promotoras da pesquisa na universidade brasileira norteadas pelo espírito 

nacionalista e de superação da dependência econômica do país.  

E nesse novo cenário, os moldes com que as instituições educacionais se 

conduziam vão dando lugar a um novo modelo educacional cujos objetivos 

passaram a aproximar a pesquisa do ensino. E a pós-graduação vem se afirmar 

dentro desse contexto modernizante. 

 

A reforma universitária de 1968 (Lei no 5.540), com apoio em um 
modelo humboldtiano normatiza a universidade como concepção de 
produção de conhecimento-pesquisa indissociável ao ensino. Este 
modelo é concretizado numa estrutura de inspiração norte-americana 
que busca a racionalização dos meios através dos departamentos 
universitários e identifica os títulos de mestrado e de doutorado 
como critérios para ingresso e ascensão na carreira docente. É a partir 
da Reforma de 1968 que o modelo de Instituição de Educação 
Superior (IES) passa a ser a universidade e esta é definida como a 
instituição produtora de conhecimento, via pesquisa. (MOROSINI, 
2009) 

 

Adotar o modelo norte-americano era para o Brasil sinônimo de progresso. 

Essa influência foi vista de forma positiva para uns, enquanto que para outros se 

tratava de uma dependência cultural, como relata Santos (2003): 

 

Segundo Ernst Hamburger, “a regulamentação da pós-graduação no 
Brasil foi copiada até nos mínimos detalhes da norte-americana” 
(Hamburger, 1980, p. 84). Góes, em 1972, fez grandes elogios à 
decisão de se adotar o modelo norte-americano de pós-graduação no 
Brasil, afirmando que este era “sem dúvida, no mundo desenvolvido, 
o que alcançou os mais elevados padrões e deu os melhores frutos em 
termos quantitativos e qualitativos”  

 

Ainda no parecer 977/65, descreve que tomaremos como objeto de análise a 

pós-graduação norte-americana, cuja sistemática já provada por uma longa 

experiência tem servido de inspiração a outros países. O que nos chama atenção 
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nessa relação, trata-se de como ele foi desenvolvido no Brasil, pois há que se 

considerar o ideal de pragmatismo dos cientistas norte-americanos. Santos (2003) 

descreve: 

 

A constatação do valor dado à utilidade prática do conhecimento 
revela o paradoxo do padrão da pós-graduação de origem com o 
academicismo dos mestrados brasileiros, diferença essa que tende a 
ser minimizada com o advento do mestrado profissional. 

 

Desta feita, devido à influêmcia norte-americana ter sido mais relevante, 

podem suscitar algumas questões. Por que a relação ensino-pesquisa não se 

concretizou de forma tão intensa nos programas? Por que as produções científicas 

não trouxeram tanto desenvolvimento econômico e social? Por que as pesquisas não 

caminharam para um ideal mais pragmático? Por que a ênfase nas publicações? 

Essas são algumas questões que nos fazem refletir com base na produção de 

conhecimento científico gerado na pós-graduação no Brasil como um todo. 

 Porém, sem aprofundar nessa discussão, Saviani (2008, p. 310) relata que a 

influência europeia também foi decisiva: 

 

A experiência de pós-graduação brasileira resultou, pois, dessa dupla 
influência: o modelo organizacional americano que foi articulado, no 
funcionamento efetivo do processo formativo, com o modelo europeu 
pautado pela exigência do trabalho teórico autonomamente 
conduzido. Daí termos chegado a um modelo brasileiro de pós-
graduação, sem dúvida bem mais rico do que aqueles que lhe deram 
origem, pois promoveu a fusão entre uma estrutura organizacional 
bastante articulada, derivada da influência americana, e o empenho 
em garantir um grau satisfatório de densidade teórica, decorrente da 
influência europeia. 

  

Entre essas influências, a pós-graduação buscou preparar grupos 

cientificamente capacitados para atender às demandas do avanço da ciência e 

tecnologia, à docência nas  universidades e às necessidades do campo produtivo 

nacional, no país.  O momento no campo científico pode ser traduzido como: 1) 

desenvolvimento do ensino/pesquisa; 2) internacionalização da ciência; 3) 

qualificação de pessoal de alto nível; 4) a universidade como espaço privilegiado da 

pesquisa; 5) socialização da produção do conhecimento em nosso país. 
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Com a sua própria história é possível observar que todo seu contexto de 

desenvolvimento esteve atrelado a questões econômicas, políticas e sociais. A 

formação de pessoal de alto nível estava relacionada com o quanto esse pessoal 

podia contribuir para o crescimento e desenvolvimento do país através da produção 

de conhecimento científico para os diversos setores da economia. O Parecer Newton 

Sucupira do Conselho Federal de Educação – CFE No 977, de 1965, regulamenta a 

Pós-graduação com vistas a: 

 

”formar professorado competente que possa atender à expansão 
quantitativa do nosso ensino superior, garantindo, ao mesmo tempo, 
a elevação dos atuais níveis de qualidade; estimular o 
desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação 
adequada de pesquisadores; assegurar o treinamento eficaz de 
técnicos e trabalhadores, intelectuais do mais alto padrão para fazer 
face ao desenvolvimento nacional em todos os setores (BRASIL/CFE, 
1965).” 

 

Todo esse relato mostra de fato o quanto a ciência no Brasil foi e continua 

sendo carregada pelas influências externas, sendo elas politícas, econômicas, sociais 

e, até mesmo, as influências internacionais que, na maioria das vezes, ditam os 

problemas de pesquisa, sejam eles de interesse nacional ou não.  

 

3.3.2 No contexto da pós-graduação em Química 
 

A grande evolução dos cursos de pós-graduação em química também data da 

década de 1960 com o foco central nas áreas de Produtos Naturais, Terras Raras e 

Química Analítica Clássica. Assim como os órgãos citados anteriormente foram 

fundamentais para o desenvolvimento da pós-graduação como um todo, no contexto 

da química foi de grande relevância. Além deles ANDRADE E ET AL (2005) ressalta 

dois programas que foram fundamentais no caso específico da química: 

 
i) o programa de colaboração celebrado entre o CNPq e a “National 
Academy of Sciences, NAS”, dos Estados Unidos, no final da década 
de 60, cujo objetivo principal era modernizar a Química no País e 
produzir um salto qualitativo em áreas de pesquisa consideradas de 
vanguarda na época; e ii) o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, PADCT, criado pelo Governo Brasileiro na 
primeira metade da década de 1980 que, além dos recursos nacionais, 
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recebeu significativo apoio financeiro do BIRD. No Programa inicial, 
Química e Engenharia Química era uma das nove áreas prioritárias. 

 

Nesse contexto de desenvolvimento da Química, segundo Andrade e et al. 

(2005), o impacto do PADCT na Química e na Engenharia Química do País foi 

significativo e amplo. Observou-se grande desenvolvimento em diversas esferas 

através de investimentos em projetos, formação de recursos humanos, infraestrutura, 

grupos de pesquisa dentre outros. Todo esse esforço culminou com um expressivo 

crescimento nas taxas de formação de mestres e doutores e um número expressivo de 

publicações de artigos em periódicos de grande expressão a nível nacional e 

internacional. 

No que compete aos programas, era verificado que os programas se 

concentravam em uma determinada região como afirma Andrade e et al (2005) , 

cerca de 90% dos cursos de Pós-graduação e dos grupos de pesquisa em Química 

localizam-se nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, com maior concentração na região 

Sudeste que, sozinha, reune maisde 50% dos cursos e grupos de pesquisa. Porém, 

observando os dados da atualidade é perceptível o grande salto em relação a essa 

discrepância.  

 
Desde a criação dos primeirois cursos de pós-graduação na área de 
Química, a média de crescimento do número de programas da área 
foi de cerca de 8-9 programas/década, até o final do século passado. 
A partir do ano 2000 os programas triplicaram, principalmente 
devido à expansão do sistema universitário federal, via Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais, associado ao apoio fundamental da CAPES ao crescimento, 
consolidação e internacionalização do sistema de pós-graduação 
brasileiro. (CAPES, 2019) 
 

 
Tabela 1 - Histórico da criação dos programas de pós-graduação da Área de Química. 

 
Fonte: MEC/CAPES-Química 
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Tabela 2 - Distribuição dos programas de pós-graduação da Área da Química por região. 

 
Fonte: Documento da área – Química  MEC/CAPES. 

 
A formação de pessoal de alto nível sempre foi um dos objetivos que mais se 

destacaram no programa, sendo uma das áreas que apresenta maior crescimento na 

formação de mestres e doutores no Brasil. As tabelas abaixo trazem o quantitativo 

desses dados em um determinado período. 

Os recursos humanos formados nos programas acadêmicos na área 
de Química foram principalmente incorporados no setor de 
educação, principalmente no ensino superior dentro da expansão do 
sistema universitário brasileiro. [...] Para os próximos anos, a pós-
graduação na área de Química deverá intensificar a formação de 
recursos humanos qualificados para atuar nos setores não 
educacionais, buscando consolidar a inovação. (CAPES/MEC–
Química, 2019). 

 
Tabela 3 – Evolução do número de matriculados e titulados no mestrado e 
doutorado no período de 2013 a 2017. 

 
Fonte: Documento da área –Química  MEC/CAPES. 

 
Tabela 4 – Evolução do número de matriculados e titulados no mestrado profissional no 
período de 2013 a 2017. 

 
Fonte: MEC/CAPES- Química. 

 
Os dados para mestrado profissional estão apresentados na Tabela 3 e 
observa-se que o número de matriculados é relativamente constante e 
o número de titulados tem oscilado e atingiu um valor máximo em 
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2016 com 21 egressos. O aumento significativo no número de 
matriculados em 2017 deve-se ao início do PROFQUI. (CAPES/MEC–
Química, 2019) 

 

No que compete aos números de publicações, essa ciência esteve em 

consonância com as demais áreas de produção científica. No período de 2015-2018 a 

produção científica brasileira apresentava cerca de 1,2 milhão citações e 3,9 

citações/publicação. A Química, no período, contribuiu com cerca de 10% destas 

citações e 5,3 citações/publicação.  

 

De toda forma, é também reconhecido que apesar do Brasil ser um 
importante produtor de ciência a transformação desse conhecimento 
gerado pela comunidade científica ainda está longe de resultarem 
crescimento social e econômico para o país. De fato, quando avaliada 
a Inovação, a posição do país em rankings internacionais está longe 
dos países líderes, mesmo quando comparado com nossos vizinhos 
da América latina. (CAPES/MEC, 2019) 

 
A área da Química sempre apresentou um enorme grau de relevância para a 

sociedade e para o setor produtivo. 

 

A área tem incentivado os programas a discutirem e desenvolverem 
ações que possam trazer impacto real a sociedade. As últimas 
avaliações trienais e quadrienal incluíram indicadores relacionados a 
inovação e impactos econômicos e sociais dos programas. Dentre 
esses indicadores, a avaliação dos produtos tecnológicos dos 
programas, incluindo patentes (depositadas e licenciadas), publicação 
de livros e registro de software, alémda participação efetiva dos 
programas em açõesque gerem impacto econômico do programa 
(criação de start-ups, spin-offs, empresas incubadas, dentre outras), 
foram privilegiadas. (CAPES/MEC–Química, 2019) 

 
 

3.3.2 Pós-graduação em química na Bahia 

 
 

A partir da década de 60 do século XX foi aumentando gradativamente os 

cursos de pós-graduação na área da Química no Brasil, a princípio concentrados na 

região sudeste e ao final do século XX, observava um crescimento em todo país. Os 

cursos de pós-graduação apresentavam características diversas, dentre elas 

observou-se uma ampla liberdade na escola dos temas de linhas de pesquisas, como 
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aponta ANDRADE e BROCKSOM (1997, p.6). 

 
Deve-se mencionar o fato que não há qualquer restrição ou obrigação 
de pesquisar certas linhas de pesquisa atendendo decisões políticas 
de agências de fomento, como é comum em países de primeiro 
mundo e onde auxílios à pesquisa podem ser também atrelados a 
interesses da indústria química e/ou farmacêutica. 

 
 

Os programas de ensino iniciaram algum tempo depois, o primeiro foi o 

programa da UFBa iniciado no ano de 2000. Nossa escolha levou em consideração, 

no tocante a UFBA, sendo a primeira na área, no estado da Bahia e que se tornou 

referência em pesquisas e divulgação de conhecimentos, tanto na formação de 

pessoal de alto nível, como a ampliação e aplicação desse conhecimento produzido. 

Quanto a UESB nos despertou o desejo de investigar, devido à proximidade ao 

contexto em que estamos inseridos, bem como por ter sido a primeira universidade a 

interiorizar a pós-graduação no estado da Bahia. A primeira a interiorizar um 

programa de mestrado em Química, bem como em Ensino de Ciências. 

Abaixo consta o histórico e os objetivos que cada programa mencionado acima 

se estruturam a partir de descrição contida no site dos programas que nos permitiu 

compreender seus diversos contextos. 

Faz-se necessário salientar a complexidade dos temas que envolvem a 

produção de conhecimento científico, e em nossa análise em especial a produção na 

área da química, o que levaria a um aprofundamento por diversos campos, desde 

questões de políticas científicas à questões éticas, essas aparecendo no cenário atual 

como maiores desafios. 

Contudo, nos atentamos no momento, para a visão de produção de 

conhecimento científico em Química, como ela tem sido estabelecida dentro de um 

pensamento de fazer ciência, ou seja, o conhecimento que tem sido produzido reflete 

uma prática pautada na descrição e explicação da realidade com um conhecimento 

empiricamente comprovados e logicamente consistentes, sem que não haja 

interferências de influências externas, por outro lado têm-se as discussões 

construtivistas que apresenta uma Ciência em construção, que considera os aspectos 

sociais como condicionante da atividade científica, levando em consideração aspectos 
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do contexto histórico e social, sem desconsiderar os aspectos cognitivistas tão caro a 

ciência clássica. 

 

 
3.3.1.1 UFBA: O programa mais antigo 

 
 

O PPGQ UFBA - O Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade 

Federal da Bahia, em nível de mestrado, foi fundado por um ato do Conselho 

Universitário, em sessão do dia 02 de maio de 1968. Desde então o curso tem 

funcionado de modo regular, já havendo resultado na obtenção do título de Mestre 

por 340 alunos. 

O curso foi auxiliado na fase da sua implantação, por recursos provenientes 

do Programa MEC-BID e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) através do “Programa de Reforço ao Ensino de Ciências Básicas na UFBA”. 

Dentro das novas diretrizes estabelecidas pela CAPES para a Pós-Graduação, 

foi iniciado o Doutorado em Química, com área de concentração em Química 

Analítica, no primeiro semestre de 1992. O curso foi aprovado pela Câmara de Pós-

Graduação e Pesquisa da UFBA em 20 de novembro de 1991 e recebeu o pré-

credenciamento pela CAPES em outubro de 1993. Até o presente foram defendidas 

139 Teses de Doutoramento. A linha de pesquisa fundadora foi a Química Analítica e 

em 1998 o curso foi expandido com a criação de mais uma área de concentração 

(Química Orgânica). Na avaliação da CAPES, referente ao triênio 1998- 2000, o curso 

foi promovido para o conceito 5 e na avaliação, 2004-2006, o Programa foi 

consolidado, de alto nível de desempenho, mantendo este conceito de excelência. Na 

atualidade o conceito caiu para 4. 

O curso de Mestrado em Química nas áreas de concentração de Química 

Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química, e o curso de 

Doutorado em Química Analítica e Química Orgânica, visam à formação de 

pesquisadores de alto nível na sua área de concentração. Nesse sentido, 

proporcionará fundamentalmente uma formação metodológica sólida, 

desenvolvendo nos alunos a capacidade de pesquisa e de aplicação dos 

conhecimentos científicos à realidade da química. 
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A orientação geral do curso é no sentido do desenvolvimento de pesquisas 

básicas e aplicadas nos diferentes campos da Química visando uma integração com 

as necessidades do parque industrial e da sociedade, e com o estudo das reações 

químicas em laboratório e no ambiente. 

O setor de Pós-Graduação e Pesquisa encontra-se sob a responsabilidade 

acadêmica e administrativa do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Química. 

O programa visa a formação de pesquisadores de alto nível na sua área de 

concentração. Nesse sentido, proporcionará fundamentalmente uma formação 

metodológica sólida, desenvolvendo nos alunos a capacidade de pesquisa e de 

aplicação dos conhecimentos científicos à realidade da química. 

A orientação geral do curso é no sentido do desenvolvimento de pesquisas 

básicas e aplicadas nos diferentes campos da Química visando uma integração com 

as necessidades do parque industrial e da sociedade, e com o estudo das reações 

químicas em laboratório e no ambiente. 

 
3.3.1.2 UESB: Interiorização da pós-graduação em Química 
 

 

O PPGQUI UESB - Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, resultou da iniciativa de um grupo de professores- 

pesquisadores que atuam no Departamento de Ciências e Tecnologias (DCT, Campus 

de Jequié), Departamento de Estudos Básicos e Instrumentais (DEBI, Campus de 

Itapetinga) e Departamento de Ciências Naturais (DCN, Campus de Vitória da 

Conquista) que se uniram para elaborar e submeter à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o projeto que deu origem ao 

Mestrado em Química, com concentração em Química Analítica. Este Curso foi 

recomendado pelo Conselho Técnico Científico da CAPES em 25 de maio de 2005, 

com nota 3 na avaliação da CAPES. Imediatamente após o credenciamento, o 

Programa iniciou as suas atividades e, após seleção, as aulas da primeira turma 

foram iniciadas em 16 de setembro de 2005. O Programa surgiu como uma proposta 

descentralizadora dos cursos de Pós-Graduação no Brasil, tradicionalmente 
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localizados em grandes centros urbanos, estando em conformidade com a proposta 

de interiorização da pós-graduação Stricto Sensu.  

A primeira defesa do PGQUI ocorreu em 4 de abril de 2007. Desde a data de 

criação do PGQUI (2005) até dezembro de 2018 obtiveram o título de Mestre em 

Química, com área de concentração Química Analítica, 156 discentes. Desta forma, 

este Programa vem, desde a sua criação, contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e tecnologia nas suas diferentes áreas 

de atuação com forte inserção no Sudoeste da Bahia. 

Na avaliação de 2010 pela CAPES o PGQUI obteve conceito 4. Na última 

avaliação feita, referente ao quadriênio 2013-2016, foi obtido conceito 3. A próxima 

avaliação está prevista para 2021, referente ao quadriênio2017-2020. 

O Programa apresenta como objetivo geral oferecer um Curso de Pós-

Graduação em nível de Mestrado acadêmico em Química Analítica, capaz de formar 

recursos humanos altamente qualificados e aptos para atuar de forma ética, 

profissional, com condições para decidir e inovar na produção de conhecimento e 

tecnologia na área de Química e suas áreas de fronteira. Como objetivos específicos 

pretendem: 

a) Enriquecer as habilidades e competências científico-profissional dos 

graduados em química e áreas afins por meio do desenvolvimento de estudos 

de pesquisa; 

b) Formar recursos humanos altamente qualificados, dotados de visão crítica, 

capazes de atuarem de forma inter e multidisciplinar, enquanto profissionais 

competentes, na resolução de questões públicas e privadas relacionadas à 

Química; 

c) Participar efetivamente do processo de produção do conhecimento científico, 

tecnológico e humanístico, tendo como horizonte as demandas da sociedade e 

sua busca na melhoria da qualidade devida; 

d) Melhorar as condições de ensino, pesquisa e extensão, mediante a captação 

de recursos financeiros em agências de fomento à pesquisa; 

e) Atender à demanda regional, levando em consideração a carência de cursos 

de Pós- Graduação em Química e de profissionais especializados na área de 
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Química e áreas afins na região Sudoeste da Bahia; 

f) Realizar amplos estudos ambientais de natureza multidisciplinar nas regiões 

das Bacias Hidrográficas do Rio de Contas e Rio Jequiriçá, localizadas nas 

proximidades da UESB; 

g) Realizar estudos químicos, biológicos e farmacológicos com vegetais (folhas, 

frutos, sementes, casca) com potencial tecnológico para novos produtos; 

h) Intensificar estudos envolvendo segurança alimentar, principalmente àqueles 

produzidos pela produção agrícola da região Sudoeste da Bahia; 

i) Produzir métodos, tecnologias, processos e produtos que propiciem o 

desenvolvimento sustentável da região Sudoeste da Bahia, e, por conseguinte, 

do Estado da Bahia e do Brasil; 

j) Promover um aumento no intercâmbio da UESB com outras instituições do 

setor público e privado em territórionacional; 

k) Atuar como parceiro e conselheiro da rede pública de ensino através de ações 

conjuntas em prol da educação em Química, incluindo projetos de extensão e de 

divulgação da Ciência, bem como, colaborar com metodologias e recursos 

educacionais para a melhoria do ensino básico de Química. 

 
 
3.3.1.3 UFBA: Interiorização da pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da 

Ciência 
 

O primeiro Colegiado do Mestrado, conforme decisão tomada durante a 

instalação oficial do curso em 31 de março de 2000 foi formada por: Olival Freire 

Júnior (Coordenador), José Carlos Barreto de Santana (Vice-coordenador), João 

Carlos Salles Pires da Silva, Yukimi Pregnolatto e Claudio Amorim (Representante 

estudantil). 

Desde a sua criação, o PPGEFHC tem sido pautado pela compreensão de que 

mesmo o pesquisador especializado estritamente no campo do ensino das ciências 

deve ter uma sólida formação em epistemologia e manter intenso diálogo com a 

filosofia e história das ciências. Afinal, como salienta Matthews (1994), muitos 

debates educacionais não podem ser devidamente entendidos sem uma compreensão 

informada histórica e filosoficamente do que está em pauta, como no caso, por 



126  

exemplo, dos debates sobre o construtivismo e sobre a educação multicultural. 

Em síntese, o PPGEFHC tem como foco de atenção de pesquisa e do curso o 

exame crítico das ciências, dos seus resultados, da sua produção e da sua difusão, 

especialmente por meio do ensino, distribuindo suas atividades em duas áreas de 

concentração: 

1. Educação científica e formação de professores de ciências, notadamente 

de Física, Química, Biologia e Matemática. 

2. História e filosofia das ciências e implicações para o ensino das ciências. 

A atuação dos docentes, as atividades didáticas e toda a vida acadêmica do 

nosso Programa giram ao redor desses dois marcos num explícito esforço 

de diálogo aberto. Nesse sentido, almeja-se que a educação científica e a 

formação de professores se beneficiem da história das ciências e da 

epistemologia no sentido de fomentar uma perspectiva crítica e bem 

fundamentada acerca da prática educacional nessa área, bem como que a 

epistemologia se confronte com os desafios que as práticas científicas e 

educacionais impõem (como, por exemplo, questões associadas ao 

relativismo, multiculturalismo, papel social, justificação, etc). 
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CAPÍTULO 4 Produção de conhecimento científico na pós-graduação em 
Química: UESB e UFBA 

 

Neste capítulo apresentam-se análises e interpretações da pesquisa 

realizada por meio de dados coletados dos documentos dos cursos de pós-

graduação em Química: mestrado nas áreas de ensino e pesquisa de duas 

Universidades da Bahia, UESB e UFBA. As análises e interpretações foram 

explicitadas através de três eixos: Síntese dos modelos contemporâneos; 

Perspectiva da Sociologia da Ciência; Perspectivas da História e Filosofia da 

Química. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES  

  

Os documentos analisados tratam-se de dissertações produzidas nos 

programas de pós-graduação em Química, os quais refletem o resultado do 

processo investigativo realizado no âmbito das instituições. Foi possível, 

portanto, identificar sua identidade no campo da produção de conhecimento 

científico nos últimos dez anos, através das diversas características que são 

apresentadas. 

 

Tabela 5 - Descritores analisados. 

Instituição Programa Período Quantidade 

UESB PPGQ 2010-2019 90 

UFBA PPGQ 2010-2019 150 

UFBA PPGEFHC 2010-2019 20 

Fonte: Da autora. 

 

Foi analisado um total de 260 dissertações dos programas em Pesquisa e 

Ensino relacionados à Química, com acesso aos documentos através dos 

Repositórios Institucionais virtuais e físicos, como sites e Biblioteca. Vale 

destacar que as análises se referem apenas aos documentos públicos 

disponibilizados nas plataformas. 
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Tabela 6 - Endereço virtual para acesso ao repositório da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). 

Instituiçã
o 

Programa Endereço virtual 

UESB PGQUI 
http://www2.uesb.br/ppg/ppgquimica/p

roducao/ 

UFBA PGQUIM 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9

052 

Biblioteca: Universitária Reitor Macedo 

Costa 

UFBA PPGEFHC 
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3

0481 

Fonte: Da autora 

. 

Na UESB encontramos um total de 90 dissertações com uma média de 9 

por ano. Já na UFBA, um total de 150 com uma média de 15 ao ano e na área de 

Ensino da UFBA um total de 20 com uma média de 2 documentos analisados 

por ano. (Apêndice B). Considerando o quantitativo de dissertações defendidas 

nesse período podemos afirmar que foram analisadas 66% referente ao PGQUI, 

60% em relação ao PGQUIM e 66,5% referente ao PGEFHC. 

Com relação ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e 

História da Ciência, como é descrito no capítulo 3, tópico 3.1.3, verificamos que 

o mesmo apresenta uma área de concentração destinada a professores de 

Química, Biologia e Matemática com enfoque para o campo da Educação 

Científica e Formação de professores, bem como História e Filosofia da Ciência 

e implicações para o ensino de ciências. Observamos que o número pequeno de 

dissertações produzidas por ano na área de Ensino em Química deve-se às 

diferentes áreas de concentração de que trata o curso.  

 

4.1.1 Modos de produção do conhecimento inscrito nas disssertações 
 

Através do instrumento da Figura 12 do capítulo 2 que representa uma 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9052
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9052
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30481
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30481
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síntese da visão dos modelos de pesquisa, analisamos os documentos dos 

programas que mais configuram no cenário contemporâneo. Dessa forma, 

buscamos identificar se as características das dissertações analisadas se 

enquadram em uma determinada categoria proposta representando, assim, um 

perfil de M1, M2 ou M3. 

As tabelas abaixo representam essa caracterização em que foi utilizado o 

instrumento (ver anexo) para que fossem recolhidos os dados de todas as 

dissertações de maneira que facilitasse a visualização e análise dos resultados. 

A partir do uso do instrumento, foi possível pontuar as características das 

categorias que as pesquisas se enquadravam, permitindo fazer as inferências 

em relação ao modelo de pesquisa identificado. 

 
Tabela 7 - Síntese das dissertações UESB/PPGQ. 

DIMENSÕES M1 M2 M3 

ORGANIZAÇÃO Disciplinar   
ESTRUTURA Hierárquico   
INSTITUCIONALIDADE Homogênea   
PRODUTIVIDADE Publicações   
ATORES Internos   

ABRANGÊNCIA Universal 
Local/ regional/ 

global 
 

AVALIAÇÃO Comunidade acadêmica   

RECOMPENSA Estratificado   

INTERESSE Desinteressado Interessado  

BENEFÍCIOS Social   

FINANCIAMENTO Público   

OBJETO DE PESQUISA Decisão do Pesquisador Demanda Social  

CONHECIMENTO Linear   

NATUREZA Básica   

VISÃO Internalista Externalista  

OBJETIVO Explicação   

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 8 - Síntese das dissertações UFBA -PPGQUIM. 

DIMENSÕES M1 M2 M3 

ORGANIZAÇÃO Disciplinar   
ESTRUTURA Hierárquico   
INSTITUCIONALIDAD
E 

Homogênea   

PRODUTIVIDADE Publicações   
ATORES Internos   

ABRANGÊNCIA Universal 
Local/regiomal/ 

global 
 

AVALIAÇÃO Comunidade acadêmica   
RECOMPENSA Estratificado   
INTERESSE Desinteressado   
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BENEFÍCIOS Social   
FINANCIAMENTO Público   
OBJETO DE PESQUISA Decisão do Pesquisador Demanda Social  
CONHECIMENTO Linear   
NATUREZA Básica   
VISÃO Internalista Externalista  
OBJETIVO Explicação   

Fonte: Do autor. 

 
 

Tabela 9 - Síntese das dissertações. UFBA- PPGEFHC 

UFBA- PPGEFHC 

DIMENSÕES M1 M2 M3 

ORGANIZAÇÃO Disciplinar   
ESTRUTURA Hierarquica   
INSTITUCIONALIDADE Homogênea   
PRODUTIVIDADE Publicações   
ATORES Internos   
ABRANGÊNCIA Universal .  
AVALIAÇÃO Por pares   
RECOMPENSA Estratificado   
INTERESSE Desinteressado Interessado  
BENEFÍCIOS Científicos   
FINANCIAMENTO Público   

OBJETO DE PESQUISA 
Decisão do 

pesquisador 
Demanda social  

CONHECIMENTO Linear   
NATUREZA Básica   
VISÃO Internalista Externalista  
OBJETIVO Explicação Aplicação  

Fonte: Do autor. 

 

É perceptível que as características observadas nos programas transitam 

no M1 e M2 e, de forma mais predominante, no Modo 1 de produção de 

conhecimento. Não percebemos diferenças de enfoque entre os programas de 

pós-graduação em ensino e no programa em Química. Este é um dado 

importante que iremos problematizar mais a frente. Parece haver uma 

estabilização de um ethos, um modo de produção de conhecimento que se 

reproduz entre os dois contextos de investigação. 

Não se observa características voltadas para o M3, pois estas, como 

afirma Pereira (2007, p.289), estão voltadas para perspectiva de futuro, ou seja, 

um modelo que busca se antecipar aos problemas sociais. Traz em suas 

vertentes aspectos como: a crise ecológica planetária; sociedade global; criação 

de valor social; e responsabilidade partilhada. Têm-se a democratização do 
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conhecimento como um bem da humanidade e que todos os seres humanos 

devem ter acesso a ele.  

Desta feita, analisamos sob a perspectiva de como essas categorias são 

demarcadas em cada programa, compreendendo, assim, a dinâmica em que 

estes se desenvolvem e como apresentam suas peculiaridades, organização e 

funcionamento de acordo com o M1 e M2. 

Nossa pesquisa é definida como uma pesquisa qualitativa, contudo 

procuramos quantificar alguns dados para fornecer uma melhor compreensão 

da análise, cujo percentual foi realizado nos documentos analisados. 

 
4.1.1.1 Ausência de uma perspectiva transdisciplinar 

 

A categoria Estrutura representa um elemento central que notadamente 

caracteriza a pesquisa no contexto de produção em que ela está inserida. 

Notamos a ausência de uma perspectiva transdisciplinar nos documentos, em 

que não foi possível perceber o grau de aprofundamento nas relações com 

outros tipos de conhecimento, pois, como afirma Gibbons et al. (1997), o Modo 2 

cria um ambiente novo no qual o conhecimento flui mais facilmente através das 

fronteiras disciplinares. 

No contexto dos programas de pós-graduação PGQUI-UESB e PGQUIM-

UFBA, constatamos que, além da disciplinarização, houve aproximação de 

algumas pesquisas com áreas tradicionais como a Biologia e a Fármacia, mas 

isso não constituiu uma relação de interdependência em que fosse possível 

afirmar que algumas pesquisas se estruturaram através da 

transdisciplinaridade. Essas aproximações referem-se a colaborações com as 

áreas mencionadas em que foi necessário para o desenvolvimento da pesquisa 

num diálogo interdisciplinar.  

No programa de pós-graudação PPEHFC-UFBA, dentre os documentos 

analisados, identificamos uma pesquisa que realizou um trabalho 

interdisciplinar em que foi possível observar uma aproximação com outras 

áreas do conhecimento. As demais pesquisas se mantiveram no campo da 

disciplinaridade, cujo foco central se estabelece no contexto ensino-
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aprendizagem dentro da área da química. Abaixo, destacamos o trecho em que 

é possível observar essa afirmação. 

 

Este estudo foi realizado no Centro Profissionalizante do 
Recôncavo II, no ensino médio profissionalizante, com uma 
professora, que participou da construção e da aplicação da 
sequência didática; cinco professores que participaram da 
validação da sequência didática; e quinze estudantes do curso 
de Agropecuária, no contexto da disciplina Biologia, Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. (PPGEFHC-
UFBA/20). 

 

Portanto, podemos afirmar que as pesquisas desenvolvidas se 

apresentam, de forma predominante, dentro das caracteristicas da 

disciplinaridade.  

 

4.1.1.2 Investigação predominantemente homogênea 
 

Nesta categoria em que as pesquisas podem ser realizadas através de 

grupos homogêneos ou heterogêneos chamou à nossa atenção algumas 

peculiaridades dos programas. 

Como é possível constatar nos quadros de análise (Ver apêndice D, E e F) 

a grande maioria das pesquisas se desenvolveu em um ambiente homogêneo 

em que foi possível evidenciar que os participantes envolvidos fazem parte do 

meio acadêmico. Porém, constatamos que algumas delas apresentaram 

parcerias com instituições externas. Nos documentos não foi possível identificar 

o nível das relações dessas parcerias para o desenvolvimento das pesquisas, 

apenas observamos que essas parcerias se tratavam do financiamento das 

pesquisas, como são descritas nos documentos. Isso denota que algumas 

pesquisas se desenvolveram em um ambiente heterogêneo indo além tão 

somente da participação da Universidade como produtora de conhecimento. 

Ou seja, houve a participação de outros atores envolvidos no processo, estes 

sendo denominados Stakeholders, independente do grau de sua participação. 

Os atores que fizeram parte do grupo homogêneo, geralmente se 

referiram ao orientador, co-orientador e orientando. (Ver anexo A).  
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Por outro lado, vale ressaltar que algumas pesquisas apresentaram uma 

colaboração interna. Ou seja, houve um intercâmbio entre instituições que 

buscaram favorecimento em relação ao uso de equipamentos, materiais e 

insumos para fortalecer o desenvolvimento das pesquisas de maneira regional 

ou a nível nacional. Contudo, entendemos que essa colaboração, não constitui 

um sistema heterogêneo de produção de conhecimento, pois os envolvidos são 

do próprio meio acadêmico. Pois, como afirma Gibbons et. (1997), a organização 

é mais aberta e flexível dentro da perspectiva dos modelos contemporãneos. 

Destacamos exemplos dessa parceria entre as instituições: 

 
[...]  A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA pela realização 
das análises de RMN de ¹H e RMN de ¹³C em 300 MHz. 
(PGQUI/UESB/C27). Os semicondutores CdS, ZnS e as 
soluções sólidas Cd(1-x) ZnxS foram preparados pelo método 
de precipitação assistida por ultrassom (método sonoquímico) 
sendo desenvolvido, assim como os testes fotocatalíticos, no 
Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Química (LPQ) 
e no Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente (CIEnAm) 
coordenado pelo Prof. Jailson Bittencourt de Andrade. 
(PGQUIM/UFBA/C86). 

 

Na área do ensino, os atores, em sua maioria, também estão relacionados 

ao meio acadêmico. Os projetos são desenvolvidos por professores juntamente 

com seus orientadores que, através da metodologia utilizada, definem os 

participantes da pesquisa e geralmente estão dispostos como voluntários: 

alunos, professores da rede pública e particular, pais e pessoas da comunidade. 

É importante ressaltar que essa colaboração difere dos aspectos do M2 em que 

os colaboradores são agentes ativos no processo, pois, geralmente, essas pessoas 

estão no anonimato, apenas contribuindo com respostas a questionários, 

entrevistas, dentre outros aspectos. O trecho abaixo aponta para essa afirmação. 

A pesquisa envolveu dois professores de Química do Colégio 
Estadual Manoel Novaes e a produção dos dados da pesquisa 
foi possível a partir da aplicação das observações 
semiestruturadas das aulas e das entrevistas semiestruturadas. 
(PPGEFHC UFBA/C01). 
 

Assim, é possível afirmar que se observa um distanciamento em relação 

à formação de redes para o desenvolvimento das pesquisas cuja organização se 
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mantém predominantemente homogênea. 

 

4.1.1.3 Investigação hierarquizada 
 

A Hierarquia foi a característica percebida dentro da categoria 

Organização devido à própria dinâmica dos trabalhos, sendo possível 

caracterizar com base nas relações que foram se estabelecendo no contexto das 

pesquisas. Podemos descrever da seguinte forma: 1) órgão público financiador; 

2) banca de examinadores do programa; 3) relação pesquisador-aluno; 4) 

sujeição à comunidade de pares.  

No M1, qualquer conhecimento é validado pela sanção de uma 

comunidade claramente definida de especialistas (GIBBONS et al., 1997, 

tradução nossa). Esse processo em que as pesquisas estão sujeitas faz parte do 

modelo predominante de fazer pesquisa no Brasil, portanto a organização dos 

programas analisados se desenvolve de maneira hierarquizada. A característica 

cujos recursos humanos são mais móveis (GIBBONS et al., 1997, tradução 

nossa) não se observou nos documentos, sendo característico de todos os 

programas analisados. Portanto, dentro dessa categoria, as pesquisas estão 

voltadas ao M1. 

 

4.1.1.4 Investigação focada em publicações 
 

As publicações são características bem marcantes para representar os 

interesses das pesquisas e, com isso, nos ajudar a entender o perfil do modelo 

de pesquisa. No contexto do PGQUI-UESB, verificamos de forma expressiva a 

predominância das publicações, porém observamos tanbém o desenvolvimento 

de uma patente (PGQUI/UESB/C04) e uma pesquisa encomendada 

(PGQUI/UESB/C27). No sítio virtual do programa é possível certificar que 

nesse período houve o depósito de três patentes, sendo que uma fez parte da 

nossa análise enquanto que as outras duas não se encontram disponíveis nas 

plataformas. 

No PGQUIM-UFBA, verificamos o registro de duas patentes 



135  

(PGQUIM/UFBA/73) e (PGQUIM/UFBA/91) enquanto que a sua grande 

maioria esteve atrelada as publicações.    

 
[...] Preliminarmente foi feita uma busca de anterioridade de 
patentes para o uso de métodos ópticos para determinar 
oxidação, viscosidade e massa específica e verificou-se que 
nenhuma das patentes encontradas sugere o uso da 
espectrofluorimetria combinada com calibração multivariada 
para a predição das propriedades químicas e físico-químicas 
estudadas. Com isso foi depositada no INPI uma patente sobre 
o método desenvolvido. (PGQUIM/UFBA/73). 

 

Em relação ao PPGEHFC-UFBA, também não foi percebido nenhum 

registro que se relacionasse ao uso de propriedade intelectual que fosse além 

das publicações. Desta feita, concluímos que as pesquisas realizadas ainda 

seguem o caminho do modelo tradicional que se refere à publicação escrita de 

seus trabalhos. Um caminho que tem sido bastante contestado devido às 

exigências exacerbadas no que compete publicar, passando desde a publicação 

em periódicos, indexação na melhor base de dados, publicação a nível 

internacional. Temos, portanto, que as pesquisas desenvolvidas aqui são de 

natureza predominantemente publicaveis.  

 

4.1.1.5 Investigações com abrangência local 
 

As pesquisas realizadas apresentam um contexto diverso em relação à 

sua abrangência. Notamos um direcionamento para questões de interesse local, 

regional e universal. Mas, podemos afirmar que há uma predominância de 

pesquisas de interesse local, cujos trabalhos denotam uma preocupação em 

atender a um problema social. Citamos alguns exemplos em que é possível 

demonstrar essas evidências. 

No PGQUI-UESB identificamos que 89% das pesquisas estão 

relacionadas a questões locais e regionais, enquanto que 11% tratam-se de 

questões de interesse geral. Descrevemos nos trechos abaixo, respectivamente: 

 

Esta dissertação relata o estudo fitoquímico e farmacológico de 
três espécies Ma-ytenusutilizadas na medicina tradicional da 
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região de Jequié, Bahia: M. Acanthopylla (folhas), M. Truncata 
(folhas) e M. Rigida (folhase raízes) (PGQUI/UESB/C27) 
 
Neste trabalho utilizamos simulações de Monte Carlo para 
investigar os processos reativos que ocorrem sobre uma 
superfície catalítica, na qual consistem em redes regulares: 
quadrada e triangular e não-regulares: Voronoi. [...] Os 
resultados simulados indicam uma alteração na janela de 
ativação, quando comparada com a rede quadrada, passando a 
ser 0,32 < Yco < 0,57 para ambas as redes, triangular e Voronoi. 
Além disso, esses resultados evidenciam que a janela de 
ativação independe de como os sítios estão distribuídos na rede, 
mas sim da sua conectividade. (PGQUI/UESB/C51) 

 

No PGQUIM-UFBA observamos que 60% das pesquisas envolvem 

questões locais e regionais enquanto que 40% envolvem temas mais universais. 

Destacamos, através dos trechos, respectivamente: 

 

Este estudo teve como principal objetivo caracterizar a 
atmosfera da principal área de influência industrial do 
Recôncavo Baiano, através da análise da especiação dos 
compostos inorgânicos de S, N e Cl na fase gasosa e particulada 
< 2 μm. O estudo foi realizado em seis estações de 
monitoramento: Barra do Jacuípe, Camaçari (Estação Gravatá), 
Lamarão do Passé, Candeias, São Francisco do Conde e Madre 
de Deus em outubro de 2010. (PGQUIM/UFBA/C30) 
 
O hidrogênio é um importante insumo das indústrias químicas 
e petroquímicas e vem sendo apontado como um combustível 
do futuro, pelo seu emprego em células combustíveis e em 
motores de combustão interna. Isso tem aumentado o interesse 
pela sua produção e purificação. [...] (PGQUIM/UFBA/C31) 

 

Em relação ao PPGEFHC-UFBA, os temas que envolveram questões de 

interesse local apresentaram em torno de 40% enquanto que sua maioria de 

temas de ampla relevância foi 60% das pesquisas analisadas, respectivamente. 

 
A pesquisa envolveu a participação de professores (as) que 
lecionam na rede de educação do Estado da Bahia, de 
estudantesde licenciatura do curso de química da Universidade 
Federal da Bahia, membros do PIBID-subprojeto química, uma 
vez que este programa possibilita o contato do estudante em 
formação com a realidade escolar e com a experiência de 
professores (as) regentes. (PPGEFHC UFBA/12) 
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[...] A presente dissertação investiga em que medida, de fato, a 
obra de Kuhn estaria ou não comprometida com tais posições 
construcionistas e relativistas. Nossa conclusão é que, de um 
modo muito diverso das concepções construcionistas, o 
conhecimento científico, apresentado por Kuhn, não é 
totalmente depende dos fatores sociais para progredir, pois o 
conhecimento científico depende de uma interação entre a 
comunidade científica, o paradigma e a natureza. (PPGEFHC 
UFBA/19) 
 

Com esses dados é possível observar que o PGQUI/UESB possui caráter 

das produções científicas cujo direcionamento volta-se mais para os interesses 

de abrangência local e regional. O PPGQUIM/UFBA apesar de sua maioria está 

relacionado a questões de interesse local e regional, os interesses universais se 

apresentam de forma significativa, se aproximando tanto do M1 quanto do M2. 

Por fim, PPGEFHC/UFBA com esses dados mais se aproxima ao M1. 

 

4.1.1.6 Investigação avaliada por pares, não avaliada socialmente 
 

Quando se trata da avaliação, percebemos que elas seguem o modelo 

predominante, isto é, são pesquisas que após serem concluídas, passam pelo 

crivo da análise por pares, num processo já estruturado em que as produções e 

publicações são fatores determinantes para a carreira do pesquisador. Podemos 

verificar que o processo geralmente se estabelece da seguinte forma: 1) 

avaliação das pesquisas que receberão um financiamento público para serem 

realizadas; 2) avaliação professor-aluno; 3) banca de avaliadores; 4) avaliação 

externa. 

É possível concluir que em todos os programas analisados a avaliação 

por pares continua sendo predominate nas produções científicas, sendo 

característica do M1. 

 
4.1.1.7 Investigação prestigiada ou consesual? 

 

Não foi possível evidenciar a categoria recompensa através dos 

documentos analisados já que se trata de uma postura do sistema institucional 

da pesquisa. Contudo, é possível subentender que está relacionada ao prestígio 
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do cientista, pois, através da categoria Organização podemos inferir que a 

recompensa do investigador não acontece como é representado no modelo 

contemporâneo. 

 

4.1.1.8 Investigação interessada, porém básica 
 

No que se refere aos interesses das pesquisas, é notável que estas 

apresentem características distintas. Nota-se que algumas pesquisas são 

desinteressadas, ou seja, não há um interesse em resolver um problema, cujo 

foco esteja centrado em ampliar o conhecimento na área. Por outro lado, é 

perceptível pesquisas que apresentam interesses para questões que envolvam 

problemas socias e de setores ligados à economia, porém, os conhecimentos 

gerados não implicam em sua aplicabilidade imediata. 

Os trechos abaixo retratam essas características de pesquisas que tratam 

tanto da explicação como pesquisas que tem interesse em problemas sociais e 

econômicos, respectivamente.  

No PPGQUI-UESB podemos destacar que as pesquisas cujos interesses 

são a explicação representa 24,5%, enquanto que as pesquisas que apresentam 

interesses com problemas sociais representam 75,5%. 

 

O procedimento foi aplicado à determinação de Cd (II) em 
amostras de águas (água mineral, torneira, mar e rio) e chás 
(cítrico, verde e ervas). O método mostrou-se simples, eficiente 
e de baixo impacto ambiental, pois requer um baixo consumo 
de solvente orgânico. (PGQUI/UESB/C30) 
 
Tendo em vista a demanda da indústria de petróleo por novos 
tensoativos mais eficientes, biodegradáveis e biocompativeis, 
este trabalho se dedicou a sintetizar substâncias anfifílicas a 
partir de modificações na estrutura de produtos naturais com a 
finalidadede produzir tensoativos que sejam uma alternativa 
aos tensoativos utilizados na indústria de petróleo. 
(PGQUI/UESB/C27) 

 

No PPGQUIM-UFBA evidenciamos também nas pesquisas um 

direcionamento à explicação que representa 33% e 67% para as pesquisas que 

apresentam interesses sociais. Destacamos os trechos, respectivamente: 



139  

 

[...] Baseando-se nos dados obtidos, o presente trabalho reiterou 
a versatilidade de uma das 2,6-
bis(imino)piridinas,demonstrando a relevância desse sistema na 
obtenção de complexos coordenativamente insaturados, os 
quais podem ser usados como catalisadores para algumas 
reações, além de obter um potencial doador de óxido nítrico. 
Além disso, via VPD, evidenciou-se que, nos complexos 
binucleares, ambos centros metálicos apresentam densidades 
eletrônicas distintas, o que sugere que esses complexos podem 
apresentar propriedades elétricas e magnéticas.[...] 
(PGQUIM/UFBA/C08)  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações de 
elementos essenciais e não essenciais em amostras de 
caranguejo, siri e aratu, na forma catada, comercializados em 
feiras livres na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, de forma a 
traçar um perfil comparativo em termos de concentrações 
macro e microelementos. As amostras foram adquiridas nos 
principais pontos de comercialização de pescados da cidade 
Feira de São Joaquim, Mercado Popular, Feira dois de Julho e 
CEASA, sendo oriundas de diversas regiões da Baía de Todos 
os Santos. (PGQUIM/UFBA/C34) 

 

Enquanto que no PPGEHFC-UFBA identificamos que 70% das pesquisas 

focam na explicação de temas da área e 30% relacionam seus problemas a 

questões locais, que geralmente se relaciona um determinado contexto para 

representar o todo. 

 

[...] procura investigar os saberes mobilizados pelos professores 
de Química do ensino médio em seu processo de mediação 
didática, tomando como base os trabalhos de Tardif e Gauthier 
sobre os Saberes Docentes e as diversas pesquisas da área do 
ensino de Química. (PGEFHC/UFBA/C01) 

 
Esta investigação de natureza empírica, do tipo Ação-
Pesquisada foi feita na turma de 2016.1, da disciplina QUIA49-
Quimica Quântica I que conta com cerca de 35 alunos, entre 
estudantes de licenciatura e bacharelado em Química). A 
Análise de Conteúdo,  será utilizada para análise dos dados 
obtidos com a sondagem, exercícios resolvidos, avaliações, 
observação e filmagem das aulas. [...]  Através dessa pesquisa 
foi possível perceber que um ensino no qual os alunos sejam 
incentivados a discutir, escrever e solucionar problemas, 
possibilita o desenvolvimento cognitivo desse estudante. 
(PGEFHC/UFBA/C13) 
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É possível concluir que as pesquisas, em geral, estão baseadas na 

resolução de problemas determinados através de como o pesquisador justifica 

seu problema de pesquisa. Porém, a pesquisa se torna básica na medida em que 

seu desenvolvimento objetiva a explicação caminhando pelas vias do M1 e cujo 

resultado não se trata de uma aplicabilidade imediata.  

A escolha de uma temática social, local e/ou regional aparece mais como 

contexto de aplicação do que como fonte de problema de pesquisa e/ou 

científico que possa ser generalizado.  

 
4.1.1.9 Investigação como um fim em si mesmo 

 

Podemos concluir que os benefícios das pesquisas abrangem a esfera 

social e econômica, contudo, há que se pontuar que em relação às pesquisas que 

apresentam um carater básico, os seus beneficios não são imediatos, podendo 

ser alcançados a médio ou em longo prazo.  

Apesar da justificativa dos problemas de pesquisas apontarem para 

resolução de problemas sociais e econômicos, nos chama atenção que seus 

objetivos estão relacionados à explicação de fenômenos, em sua grande maioria, 

o que resulta na não aplicação, resultado de um modelo que entende a 

relevância da pesquisa pelo modo M1, como dito anteriormente.  

Desta feita, com base nos documentos, podemos inferir que há uma visão 

externalista quando se propõe a fazer pesquisas de relevância social e 

econômica para justificar seus problemas de pesquisa. Porém, na prática ocorre 

um condicionamento a uma visão interna, devido aos seus objetivos estarem 

atrelados à explicação de fenômenos. 

Os trechos abaixo identificam essas visões interna e externa com base nos 

resultados das pesquisas, respectivamente. 

  

Obter ésteres fenólicos de cadeia longa como alternativa de 
tensoativos sustentáveis para aplicação na indústria de 
petróleo.  (PGQUI/UESB/C27) 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição de elementos 
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essenciais e não essenciais em amostras de quatro espécies de 
moluscos bivalves e de sedimentos coletadas na Baía de todos 
os Santos (BTS), Bahia, Brasil, após digestão em forno de micro-
ondas com cavidade. [...] Este trabalho contribuiu para o 
fornecimento de informações inéditas sobre as concentrações de 
elementos essenciais e não essenciais nas espécies Lucina 
pectinata, Iphigenia brasilianae Trachyrcardium muricatum 
amostradas em diferentes regiões da BTS. Além disso, foram 
obtidos dados complementares sobre a espécie Anomalocardia 
brasiliana e sedimentos, contribuindo assim para o 
monitoramento da região. (PGQUIM/UFBA/C65) 

 

No PPGEFHC observamos que esses benefícios estão relacionados ao 

processo ensino-aprendizagem, envolvendo aspectos sociais e culturais.  

 

[...] objetivo investigar como o conceito de reação química é 
abordado nos livros didáticos brasileiros de Química para o 
ensino médio, no período de 1930 a 2007, considerando os 
níveis do conhecimento químico: macroscópico, microscópico e 
simbólico, e perpassando a essa análise a apresentação dos 
aspectos históricos do mesmo. [...] De modo geral, os livros 
analisados trazem uma superficialidade ao tentar elaborar a 
apresentação do conceito de reação química sob um olhar 
histórico, provavelmente pela pouca importância atribuída a 
essa abordagem. (PGEFHC/UFBA/C02) 

 

[...] Objetivo compreender como estudantes com deficiência 
visual se relacionam com os conteúdos dos estados da matéria 
em uma situação de ensino com participação de estudantes 
videntes. [...] Por fim, compreendo que este trabalho traz 
contribuição para a comunidade de educadores químicos (e de 
ciências) novos dados para a reflexão sobre o ensino e 
aprendizagem de Química para alunos com deficiência visual 
juntamente com alunos videntes em uma sala regular. 
(PGEHFC/UFBA/C06) 

 

Assim, predominantemente, as pesquisas são problematizadas para os 

benefícios que podem gerar para a sociedade, caso seus conhecimentos 

produzidos venham a ser aplicados. Contudo, a não aplicabilidade e a ausência 

de uma perspectiva que integra transferência de tecnologia, resulta em 

pesquisas voltadas para a explicação. 

 
4.1.1.10 Investigação com financiamento hegemonicamente público 
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Foi possível observar que a maioria dos financiamentos das pesquisas 

advém do setor público, porém em número menor constatamos o investimento 

através de uma instituição externa. No geral, os órgãos financiadores que foram 

mencionados foram: CAPES, FAPESB, CNPq, FINEP 

Através dos trechos abaixo é possível identificar os financiamentos tanto 

do setor público como privado de alguns dos documentos para exemplificar as 

afirmações. 

 
Aos órgãos de fomento Conselho Nacionais de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), pela concessão da bolsa de mestrado e pelo apoio 
financeiro para a realização desta pesquisa. 
(PGQUI/UESB/C42) 
 
[...] A PETROBRAS pelo financiamento do projeto. 
(PGQUI/UESB/C27) 
 
[...] Ao CNPq. CAPES, FINEP, INCT de Energia e Ambiente, 
PRONEX -FAPESB-CNPq, Petrobras, FAPEX, FAPESB pelas 
bolsas concedidas e financiamento dos projetos de pesquisa e o 
Programa de Pós-Graduação em Química da UFBA. [...] 
(PGQUIM/UFBA/C21) 

 

Essa categoria é a grande questão quando se trata da autonomia da 

universidade. Há alguns receios quanto à entrada de capital privado, pois para 

alguns estudiosos fogem à essência da missão da universidade, enquanto para 

outros é a possibilidade de grandes projetos que corroboram para o 

desenvolvimento do país. Com isso, o financiamento, embora escasso, ainda 

provém dos recursos públicos, sobretudo de programas especiais do CNPq ou 

da FINEP.  

Os gráficos abaixo vêm demostrar em cada programa a predominância 

do M1 e M2 nas categorias elencadas através da matriz de análise proposta. 
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Figura 30 –Gráfico 1 Predominância M1 
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4.1.2 Caminhos divergentes entre a História, Filosofia da Química e as 
investigações químicas  
 

A partir da literatura da filosofia da química e da história da quínica, 

bem como a literatura explorada, identificamos que existem relações 

constitutivas. Dentre as diversas relações, iremos analisar as que foram 

mencionadas ao nosso contexto de pesquisa e que se enquadram na visão 

contemporãnea de produzir conhecimento científico relacionado com a 

química.   

Dentro da perspectiva que a química vem sendo desafiada na 

contemporaneidade, buscamos evidenciar três eixos principais que se destacam 

nesse cenário: Relação com a indústria; Tecnologia e Inovação; e Meio 

Ambiente. Esses temas representam na área da química o ideal para uma 

ciência que traz em sua história a importância de seus feitos e a 

responsabilidade com uma perspectiva de futuro. 

 
A ciência sempre se configurou e foi configurada por sua vez 
pela sociedade, em um processo tão complexo quanto marcado; 

Figura 31 – Gráfico 2 Predominância M2 
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não é estático, mas dinâmico. A gama de possíveis problemas 
que podem ser enfrentados pela ciência é infinitamente grande 
e, portanto, a agenda de pesquisa não pode ser entendida em 
termos puramente intelectuais. (GIBBONS et al.1997, tradução 
nossa). 
 

A relação com a indústria, como foi discutida anteriormente, é bastante 

antiga e cada vez mais se reconhece a importância dessa simbiose tanto da 

ciência quanto para o desenvolvimento social e econômico do país. A relação da 

tecnologia com a química também é bastante antiga constituindo-se numa 

interdependência tão sólida em que alguns pesquisadores discutem se a 

química é uma ciência ou uma tecnologia, gerando, assim, projetos 

tecnocientíficos. A relação com a inovação é uma busca mais recente cujo 

interesse centra-se no estímulo à transferência de tecnologia entre 

Universidades e empresas para proporcionar desenvolvimento para o país, 

indo além da pesquisa básica. Enquanto que a temática Meio Ambiente é 

estabelecida como um ponto atual de responsabilidade social que se impõe 

nesse cenário, principalmente como ideal de sustentabilidade. 

No momento em que as pesquisas são desafiadas para a resolução de 

problemas, esses temas são cruciais para o cenário da sociedade que cada vez 

mais mergulha no mundo das tecnologias e das inovações, bem como exige 

uma grande demanda de produtos industrializados para o consumo e se 

preocupa com questões de sustentabilidade que venham garantir a manutenção 

dos recursos naturais para as gerações futuras. 

Assim, procuramos destacar de maneira geral esses temas nas produções 

científicas, portanto, são considerados a relação direta e indireta que eles se 

relacionam com as pesquisas. 

 

 

 

Figura 32- Aspectos intrínsecos da Filosofia da Química 
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4.1.2.1 Relação com a indústria 
 

Durante o trabalho pontuamos a relação que a química estabeleu com a 

indústria e a importãncia dessa simbiose. Assim, consideramos analisar o 

quanto as produções tem estabelecido, mesmo através de pesquisa básica, esse 

direcionamento para conhecimentos relacionados à indústria. No PGQUI UESB 

observamos que a relação dos temas que envolvem conhecimentos voltados 

para indústria confere 31% das pesquisas analisadas. Abaixo, destacamos um 

trecho de pesquisa que reflete esse apontamento: 

 
A indústria de petróleo depende significativamente dos 
tensoativos que, em virtude das suas propriedades únicas, estão 
presentes em todas as fases de exploração e processamento. [...] 
Tendo em vista a demanda da indústria de petróleo por novos 
tensoativos mais eficientes, biodegradáveis e biocompativeis, 
este trabalho se dedicou a sintetizar substâncias anfifílicas a 
partir de modificações na estrutura de produtos naturais com a 
finalidadede produzir tensoativos que sejam uma alternativa 
aos tensoativos utilizados na indústria de petróleo. [...] Obter 
ésteresfenólicosde cadeia longa como alternativadetensoativos 
sustentáveispara aplicação na indústria de petróleo. 
(PGQUI/UESB/C27). 

 
No PGQUIM-UFBA notamos que 38% das pesquisas estão relacionadas 
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com temas de relevância para a indústria. Exemplificamos abaixo. 

 
O objetivo geral do trabalho é desenvolver um método de 
preparação eficiente para obter zeólitas betanano estruturadas, 
que possam favorecer reações envolvendo moléculas 
volumosas, pela diminuição dos limites difusionais. Espera-se 
que muitas reações da indústria química e petroquímica 
possam ser aceleradas, através da diminuição do tamanho das 
zeólitas. (PGQUIM/UFBA/C45) 

 

No programa PGEHFC-UFBA não identificamos temas que estariam 

conectados à indústria. Podemos, assim, afirmar que não há uma preocupação 

no sentido de tratar a relação entre o conhecimento científico e a indústria na 

área da Química. Ou seja, percebemos que no próprio ensino ainda há um 

distanciamento no que compete às múltiplas visões que a química apresenta.  

 
4.1.2.2 Tecnologia e inovação 
 

Quando se refere a modelos contemporâneos, é imprescíndível que se 

insira a discussão sobre tecnologia e inovação no cenário das produções 

científicas dadas a sua relevância para o setor de crescimento e 

desenvolvimento do país, desta feita, ligada à econômia. O conhecimento 

científico-tecnológico é um fator competitivo e conditio sine qua non para a 

capacidade inovativa (CHIARINI; VIEIRA, 2012). 

Indicadores de patentes são frequentemente utilizados para mapear 

aspectos da inovação e do progresso tecnológico de países, regiões ou mesmo 

áreas tecnológicas. (SINISTERRA et al., 2013) 

Nos programas PGQUI-UESB e PGQUIM-UFBA 15% e 19% das 

dissertações, respectivamente, fazem menção ao termo tecnologia em seus 

documentos. Porém, percebemos que o termo aparece dentro da justificativa 

dos problemas de pesquisa. Ou seja, nem todas as pesquisas que citam o termo 

tecnologia estão propondo em seus trabalhos o desenvolvimento de um 

processo tecnológico. Destacamos alguns trechos abaixo: 

 

A produção de hidrogênio a partir do carvão é comercialmente 
madura, mas é mais complexa que a produção a partir do gás 
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natural. O custo do hidrogênio resultante também é maior. Mas 
uma vez que o carvão é abundante em muitas partes do 
mundo, provavelmente 
será usado como uma fonte de energia independente que vale a 
pena explorar desenvolvimento de tecnologias limpas para sua 
utilização. (PGQUIM/UFBA/C95) 
 
O óxido nítrico (NO) representa cerca de 95% de todo NOx 
lançado naatmosfera. Estes são emitidos tanto por fontes 
móveis quanto por fontesestacionárias, causando problemas 
ambientais como chuva ácida, smog fotoquímico e depleção na 
camada de ozônio, o que torna a regulamentação dessas 
emissões cada vez mais rigorosa. Dentre as principais 
tecnologias para remoção dos Nox de fontes estacionárias, o 
tratamento pós combustão é o mais aplicado. 
(PGQUIM/UFBA/C109) 

 
Tendo em vista o atual consumo de óleo bruto e seus derivados, 
é essencial o investimento em novas tecnologias limpas e 
sustentáveis que visem o aumento da produção de petróleo. 
(PGQUI/UESB/C27) 
 

No programa PGEHFC-UFBA observamos que as pesquisas possuem 

um direcionamento mais voltado para aspectos da própria Ciência. Notamos 

que apenas 8% das pesquisas fazem menção no documento sobre o termo 

tecnologia.  

 

Este trabalho fala sobre as tecnologias digitais na química, onde 
foi feita uma pesquisa documental sobre como estão os usos das 
TIC no ensino dessa ciência. (PGEHFC/UFBA/C09) 
 
 

Nos progamas de pesquisa o termo inovação é muito pouco evidenciado. 

Isso nos chamou atenção devido ao fato de questionarmos o quanto os produtos 

das pesquisas podem ser inovadores quando se tratam de novas metodologias 

analíticas, estruturas químicas inéditas e técnicas multivariadas. Contudo, o 

termo inovação vai além do simples fato de produzir novidades. Ou seja, a 

inovação na comtemporaneidade se alinha a questões de natureza social, 

política e econômica. E nesse contexto de aproximação da Universidade com a 

inovação a que se considerar o potencial gerador das próprias inovações com a 

relação que se estabelece entre Universidades, empresas e governo com um 

ideal de aplicação. 
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A partir da Lei 10.973 (BRASIL. Presidência da República, 
2004), os núcleos de inovação tecnológica foram criados para 
desenvolverem atividades referentes à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica. Dentre as atividades desempenhadas 
pelos núcleos de inovação tecnológica está a de formar 
parcerias com empresas e organizações de direito privado sem 
fins lucrativos. [...] (PERUCCHI; MUELLER, 2016, p. 147)                         

 
 

Assim, de acordo com as análises anteriores em que ficou evidenciada a 

organização predominantemente homogênea dos programas de pesquisas, 

cujos grupos geralmente são do próprio ambiente acadêmico, reflete desta 

forma o distanciamento ainda percerbido no tocante a um ideal de inovação no 

que compete a visão contemporânea, tendo em vista um foco para as pesquisas 

de M1. 

No programa de ensino não foi identificado o termo inovação em seus 

documentos refletindo também as características voltadas ao M1. 

 
4.1.2.3 Meio Ambiente 
 

A temática Meio Ambiente constitui um eixo de discussão que permeia, 

sobretudo no campo da Química. Os impactos que os produtos dessa ciência 

geram estão diretamente ligados ao meio ambiente e sabemos que isso constitui 

uma das grandes questões da Química. 

No programa PGQUI-UESB ficou evidenciado que 40% das pesquisas 

tratam desse tema, enquanto que no PGQUIM-UFBA temos que 39% 

envolvendo essa temática. Os trechos abaixo exemplificam essa afirmação. 

 

Neste trabalho foi feita a quantificação de elementos essenciais 
e potencialmente tóxicos em águas da Bacia Hidrográfica do 
Médio Rio de Contas usando a espectrometria de emissão 
óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES). [...] 
Este estudo serviu para avaliar a qualidade da água em relação 
ao teor de elementos químicos presentes. Com os resultados 
obtidos verificou-se que os teores de elementos potencialmente 
tóxicos não estão acima do estabelecido pela legislação vigente 
(CONAMA). (PGQUI/UESB/C86) 
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A frota veicular é o principal fator que influencia a composição 
química da atmosfera dos centros urbanos. [...] Este trabalho 
apresenta uma campanha de monitoramento, efetuada entre 
fevereiro e maio de 2011, na cidade de Salvador-BA [...].  Níveis  
médios  nas  faixas  de  1,72  a  4,11  ppb  para  formaldeído,  
1,26  a  4,01  ppb  para  acetaldeido  e  5,33  a  29,7  ppb  para  
etanol,  foram  obtidos  em  locais  diferentes   afeitados   pelo   
grande   tráfego   veicular   na   cidade e   um   local   
predominantemente de massas de ar provenientes do Oceano 
Atlantico.[...] Visando avaliar o impacto desses compostos foi 
estimado o aumento de risco determinístico de casos adicionais 
de câncer numa exposição durante toda a vida a acetaldeido e 
formaldeído nos níveis encontrados atualmente.[...] Estes 
resultados exigem um estudo mais abrangente visando a 
possível implementação de estratégias de controle mais 
eficientes na redução das emissões dessas substancias.  
(PGQUIM/UFBA/C30) 

 

No programa PGEHFC UFBA evidenciamos que 5% das pesquisas 

envolve o tema em seus documentos, destacamos no trecho que segue abaixo. 

 

[...] Nessa pesquisa constatamos que o contato dos agricultores 
com os agrotóxicos era intenso, involuntariamente devido à 
instalação de uma fábrica de produção de fumo para 
exportação e “voluntariamente” devido ao uso em larga escala 
na agricultura familiar. Nesse período, as circunstâncias nos 
levaram a realizar uma pesquisa na comunidade sobre a 
percepção de risco e as formas de utilização do produto, o que 
nos deu subsídios para compreender o tema e buscar formas de 
alertar a população estudantil sobre a nocividade dos 
agrotóxicos por meio do ensino de Ciências. 
(PGEHFC/UFBA/C) 

 

Por fim, observamos que apesar da importância dada aos temas como 

indústria e meio ambiente no contexto das pesquisas, esses temas ainda 

constituem dentro dos objetivos da química contemporânea como 

fundamentais na perspectiva de estarem atrelados à questões de resolução de 

problemas práticos para gerar um retorno imediato a sociedade, como 

desenvolvimento econômico e social. O termo tecnologia apesar da inclusão em 

alguns documentos ainda há um distanciamento com relação às características 

inerentes ao M2, tendo em vista que este integra a um modelo não linear, cujo 

processo está nas multidireções.  
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4.1.3 Predominância do ethos tradicional na investigação em Química  
 

No campo sociólogico, os estudos de Ziman trouxeram uma visão que 

permitiu visualizar a atividade científica sob o prisma de uma instituição social, 

porém, descreveu as mudanças que essa atividade sofreu na 

contemporaneidade. 

Do ponto de vista da Sociologia da Ciência, numa perspectiva trazida 

por Zimam que identificou em seus estudos um contraponto entre a visão 

mertoniana e as mudanças na prática cientifíca, analisamos as caracteristicas 

nas que elas representam uma mudança ou não no que se denominou ethos 

científico. 

Tomando como ponto de partida os modelos contemporâneos, seria 

necessário identificar nos documentos analisados um novo ethos, ou seja, um 

conjunto de normas que Ziman denominou com o acrônimo de PLACE em 

oposição ao CUDOS mertoniano.  

Desta feita, buscamos através dos documentos disponíveis, menções 

explícitas de um tipo de conhecimento que fosse proprietário, que não houvesse 

a obrigatoriedade de torná-lo público, porém não o encontramos no tocante aos 

documentos disponibilizados. 

Notamos que há uma predominância no uso das publicações nas 

pesquisas realizadas. Como vimos, algumas pesquisas tratam da explicação de 

fenômenos e outras pesquisas apresentam um foco em problemas locais e 

regionais que é uma característica dos modelos contemporâneos. Mas, quando 

se trata do gerenciamento das pesquisas, vemos que estas se constituem de 

forma individual, não com autoridade gerencial que representa uma das nornas 

do novo ethos.  

Assim, percebemos que muitos dos problemas de pesquisa advêm de 

uma demanda social, contudo, nos faz inferir que os aspectos sociais são 

condicionates para os problemas de pesquisa, porém, não interferem em sua 

racionalidade. 

Dentro desse contexto, a não aplicabilidade implica em tornar as 
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pesquisas com uma natureza básica, buscando o conhecimento em si, 

característica que é oposta à dos modelos contemporâneos em que as pesquisas 

são comissionadas para uso prático. 

 Essas características acima verificadas definem o pesquisador como o 

pesquisador criativo e não como um especialista solucionador de problemas, 

seguindo as características do M1. 

Segundo Reis (2010, p. 59), Zimam afirma que as mudanças na prática 

científica advindas com a “coletivização” podem ser verificadas em uma nova 

forma de organização e gestão dos cientistas, dos seus resultados da política 

científica e também de seu financiamento.  

Portanto, de acordo com a afirmação anterior, nessas pesquisas não há 

uma integração do novo ethos. Podemos assim afirmar que não houve um 

abandono do CUDOS. Os programas demonstram que continuam 

apresentando em sua estrutura um modelo de atividade de pesquisa cujos 

valores seguem as normas descritas por Merton.  

Ressaltamos que, dentro dos aspectos sociais da ciência na visão traçada 

por Ziman, a produção de conhecimento em nossa análise se enquadra no M1. 

São pesquisas que apresentam a ciência como uma instituição social, cujos 

problemas de pesquisa muitas vezes vêm de problemas do seio da sociedade, 

mas a sua autonomia enquanto instituição cientifica é preservada. Ou seja, 

apesar de alguns dos problemas de pesquisas estarem vinculados às 

necessidades da sociedade local, não implica necessariamente que os programas 

são gerenciados por uma visão externalista, já que observa que não há 

interferências da sociedade no desenvolvimento dessas pesquisas. 

 Desta feita, entedemos que durante o período analisado não houve um 

abandono de uma cultura acadêmica por outra cultura com príncípios 

gerenciais. 

 

 
4.1.4 Investigação aplicada com natureza de pesquisa pura 

 

No que compete à Química, a sua própria História e Filosofia traz o 
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caráter intrínseco de uma ciência evidenciada por sua utilidade com um poder 

transformador que vai além da teoria e da experimentação. 

A Química, em nosso contexto como vimos, apresenta um caráter 

acadêmico, disciplinar. Com essa afirmação e dentro de todo seu contexto 

histórico, filosófico e sociológico que discutimos anteriormente, podemos inferir 

sobre as mudanças em relação a suas origens e o que ela representa hoje na pós-

graduação em questão.  

O que nos chama atenção está relacionado ao processo de investigação 

em Química historicamente construída e a prática dos programas de pesquisa, 

ou seja, percebemos que há uma divergência entre os seus objetivos. Para 

sustentar essa afirmação recorremos às discussões do capítulo 3 que apresenta 

um embasamento téorico sobre como a química se estruturou enquanto Ciência 

e sua influência para a sociedade. 

Começamos pelo caráter pragmático da Química em sua 

institucionalização enquanto ciência que apontava para um campo cujos 

objetivos se direcionavam para a aplicação do conhecimento produzido e este 

quase sempre relacionado a questões econômicas, influenciando a indústria e o 

setor produtivo.  

Percebe-se claramente, dentro do contexto histórico, que a Química foi 

evoluindo através dos processos de colaboração entre diversas instituições e, 

até mesmo entre indivíduos e instituições que estavam dispostos a desenvolver 

parcerias para o desenvolvimento tanto da formação de cientistas quanto o 

desenvolvimento da indústria quimica e, por consequência, o desenvolvimento 

econômico. Ou seja, a química foi se estruturando como rede de colaboração, o 

que hoje denominamos de Stakeholders.  

Isso nos fez traçar um paralelo com a produção de conhecimento 

científico dos programas analisados e apontar um distanciamento percebido 

através das características identificadas nos programas. 

Essa afirmação foi possível, pois três características nos chamaram 

bastante atenção no tocante às pesquisas apresentadas terem características dos 

modelos contemporâneos. Como os pesquisadores dos programas analisados 
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justificam seus problemas de pesquisa? Como definem seus objetivos? Quais 

resultados apresentam?  

A partir desses questionamentos, alguns elementos foram surgindo para 

que nós entendessemos a dinâmica das produções. Notamos que os problemas 

de pesquisa foram justificados com base em interesses sociais e econômicos. 

Isso poderia fazer com que inferíssemos que as pesquisas estariam se 

enquadrando dentre os modelos contemporâneos, porém, os objetivos 

analisados deixam explícita a busca pela explicação de fenômenos e ampliação 

do conhecimento científico. E, por consequência, os resultados obtidos definem 

que não se trata de um contexto de aplicação. 

Através de alguns exemplos expostos abaixo é possível perceber essas 

características nos programas em questão, através do tema, objetivo, conclusão 

e nossas inferências: 

“Avaliação das concentrações de formaldeído e acetaldeído em 
fase gasosa na atmosfera da cidade de Salvador utilizando 
amostragem passiva. (PGQUIM/UFBA/C111) 
OBJETIVO: avaliar as concentrações de HCHO e CH3CHO na 
atmosfera da cidade de Salvador utilizando amostrador passivo 
(AP), otimizado neste trabalho, visando o diagnóstico da 
qualidade do ar a baixo custo. 
CONCLUSÃO: A relação [Formaldeído]/[Acetaldeído] 
evidenciou predomínio da formação in situ dos aldeídos no 
período chuvoso e por emissões diretas, principalmente 
veiculares, no período seco. 

 

Podemos verificar na pesquisa que o objeto de estudo surge a partir de 

uma demanda social, ou seja, há uma preocupação com os problemas sociais, 

de origem local, cuja característica aponta para os modelos contemporâneos. 

Porém, a própria conclusão do trabalho nos permite avaliar que, apesar da 

relevância social, a característica principal baseia na identificação dos 

compostos presentes na atmosfera de Salvador, sem qualquer menção a uma 

aplicabilidade imediata dos conhecimentos produzidos.  

 

“Estudo químico do extrato hexânico e avaliação da atividade 
biológica dos extratos orgânicos da própolis marrom clara e 
escura da Bahia. (PGQUIM/UFBA/C004) 
OBJETIVO: descrever o perfil cromatografico dos extratos 
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hexânicos e 
metanólicos da propolis da Bahia obtidos por maceração, bem 
como o 
isolamento e a elucidação estrutural de algumas substâncias 
presentes na fase hexânica da própolis marrom clara, e 
avaliação da atividade antioxidante e citotóxica dos extratos. 
CONCLUSÃO: Os testes de atividade antioxidante in vitro 
utilizando a metodologia do sequestro do radical estavel DPPH, 
demostraram que os extratos apresentaram moderada atividade 
antioxidante quando comparados com o padrao ácido gálico. 
Nos ensaios de atividade citotoxica frente Artemia salina os 
extratos apresentaram CL50 < 145 ug/mL podendo ser um 
indicativo de atividade antitumoral. 

 

A pesquisa realizada mostra sua grande relevância para a área da saúde, 

utilizando material de estudo da própria região. Observamos na análise do 

trabalho que o seu objeto de estudo surge da percepção de que tem sido 

atribuídas propriedades antimicrobiana, antioxidante, antiinflamatoria e 

antiviral para a própolis. Isso denota que o interesse da pesquisa pode ser 

relevante tanto aos interesses da sociedade quanto do mercado. Mas, através 

dos objetivos é possível verificar que os pesquisadores buscam ampliar o 

conhecimento na área através de processos de isolamento e elucidação de novas 

estruturas, a fim de constatar as atribuições já dadas à substância. A conclusão 

da pesquisa expressa a importância da pesquisa básica, no quanto esse 

indicativo pode representar benefícios para a saúde humana. Por outro lado, 

analisamos o potencial que essa pesquisa poderia gerar, caso fosse uma 

pesquisa aplicada. 

 

“Análise quimiométrica dos dados de RMN de cafés da região 
da Chapada Diamantina/Bahia. (PGQUIM/UFBA/C) 
OBJETIVO: estudar a composição química dos cafés 
produzidos na Chapada Diamantina/BA por meio da 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e discriminá-los de 
cafés de outras procedências geográficas. 
CONCLUSÃO: Os cafés da Chapada Diamantina apresentaram 
um perfil químico característico, que os distinguiu dos demais, 
principalmente por conter maiores teores de lipídios. Por outro 
lado, os cafés dessa região que apresentam maior valor 
comercial e classificação de qualidade gourmet foram agrupados 
aos colombianos e alguns nacionais com padrão de qualidade 
semelhante. Este grupo se caracterizou por conter maiores 
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teores de ácidos clorogênicos e trigonelina, substâncias as quais 
contribuem com o aroma e sabor agradável desta bebida. Os 
cafés de outras regiões da Bahia mostraram baixíssimas 
intensidades nos sinais dos ácidos clorogênicos, enquanto os 
dos demais estados brasileiros diferenciaram-se por 
apresentarem maiores teores de quinidas em relação aos da 
Bahia, e menores teores de clorogênicos em relação aos da 
Chapada Diamantina. Os resultados mostram que a RMN de H 
aliada à quimiometria é uma ferramenta muito eficiente para 
discriminar os cafés, extraindo o máximo de informações do 
conjunto de dados e evidenciando as que são mais importantes. 
Dessa forma, essa metodologia tem se mostrado eficaz nos mais 
diversos estudos para a compreensão de misturas complexas. 

 

Este trabalho evidencia o caráter básico quando seu objetivo está atrelado 

a testar a metodologia de ressonância magnética nuclear para a análise da 

composição química de um tipo de café em especial. A justificativa do trabalho 

evidencia a relevância do projeto visto que seu objeto de estudo reflete 

interesses da própria sociedade e da indústria, cujos resultados em potencial 

carregam benefícios para ambos. 

 

“Isolamento e síntese de derivados de ácidos triterpênicos e 
esteroides e avaliação da ação de inibição de proteases. 
(PGQUIM/UFBA/C029) 
OBJETIVO: descrever o isolamento de ácido ursólico e ácido 
oleanólico (em mistura) de Eriope Blanchetii, síntese de 
derivados de ß-sitosterol, estigmasterol, lupeol, ácido ursólico e 
ácido oleanólico. 
CONCLUSÃO: resultados obtidos mostram atividade para ß-
sitosterol e estigmasterol (em mistura), bromoacetato de 
sitosterila e bromoacetato 
de estigmasterila (em mistura), 2-pirrolidin-1-il acetato de 
sitosterila e 2-pirrolidin-1-il acetato de estigmasterila (em 
mistura), lupeol, bromoacetato de lupeoíla, 2-pirrolidin-1-il 
acetato de lupeoíla, ácidos ursólico e oleanólico (em mistura). 

  

O autor justifica seu problema de pesquisa através da descrição de como 

aplicações biológicas de triterpenos e esteroides são importantes na atividade 

biológica e pontua que há diversos relatos na literatura apontando para este 

caminho, definindo, assim, as contribuições na área da saúde. 

Fica evidente a relevância da pesquisa para ampliação do conhecimento 

na área. Contudo, diferentemente das outras pesquisas exemplificadas acima 
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observa-se que o interesse acontece na abrangência universal, não se trata de 

uma pesquisa com relevância local ou regional. Os seus resultados trazem 

contribuições para a comunidade científica em geral fazer uso do conhecimento 

produzido, caracterizando, assim, uma pesquisa nos moldes M1. 

 

“Síntese de ésteres a partir de ácidos graxos e fenóis para 
aplicação como tensoativos na indústria de petróleo. 
(PGQUI/UESB/C27) 
OBJETIVO: Obter ésteres fenólicos de cadeia longa como 
alternativa de tensoativos sustentáveis para aplicação na 
indústria de petróleo. 
 
CONCLUSÃO: Através da esterificação de Steglich entre 
fenóis, (resorcinol, floroglucinol e pirogalol) e ácidos graxos 
naturais (ácidos láurico, mirístico e palmítico) foi possível obter 
os seguintes compostos anfifílicos: dodecanoato de 3-
hidroxifenila 1, tetradecanoato de 3-hidroxifenila 2, 
hexadecanoato de 3-hidroxifenila 3, dodecanoato de 3,5-
dihidroxifenila 4, tetradecanoato de 3,5-dihidroxifenila 5, 
hexadecanoato de 3,5-dihidroxifenila 6, dodecanoato de 2,3-
dihidroxifenila 7, tetradecanoato de 2,3-dihidroxifenila 8, e o 
hexadecanoato de 2,3-hidroxifenila 9 com rendimentos que 
variam de 12 - 48%. É válido ressaltar que os ésteres 2, 4, 5 e 6 
são substâncias ainda não descritas na literatura, e os éteres 1, 3, 
7, 8 e 9, apesar de já possuírem registros na literatura, não 
possuem registros de sua aplicação a emulsões de petróleo. Os 
resultados demonstraram que o éster graxo 3 tem a habilidade 
de estabilizar a emulsão água/óleo Lubrax SF 20W-40 por um 
período de 24 horas. O éster graxo 4 quando comparado com 
Triton X-114 e dodecil sulfato de sódio (SDS) apresentou o 
melhor resultado, pois foi capaz de manter a emulsão 
água/petróleo estável por um período de 24 horas, com 
posterior desestabilização da emulsão após 10 dias. O efeito de 
desestabilização provocado por 4 não foi observado para os 
surfactantes comerciais testados. 

 

O autor justifica seu problema de pesquisa descrevendo a importancia 

dos tensoativos para a indústria, sobretudo a de petróleo, tendo em vista a 

demanda por novos tensoativos mais eficientes, biodegradáveis e 

biocompativeis, levando em consideração questões ambientais. Esse interesse 

que o pesquisador apresenta muito diz respeito aos modelos contemporâneos. 

Contudo, seu objetivo não estabelece uma relação de parceria com a indústria 

para que juntas possam desenvolver a pesquisa. Observa-se, portanto que o 
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objetivo está relacionado à sintese de substâncias a partir de modificações na 

estrutura de produtos naturais a fim de produzir tensoativos que sejam uma 

alternativa aos utilizados na indústria de petróleo, cujos resultados trazem 

contribuições importantes para o setor. 

 

“Microextração líquido-líquido com emulsificação assistida por 
ultrassom para pré-concentração de cádmio e determinação por 
espectrometria de absorção atômica com chama. 
(PGQUI/UESB/C41) 
OBJETIVO: Desenvolver um método baseado na microextração 
líquido-líquido com emulsificação assistida por ultrassom 
(USAEME) para a determinação de cádmio por espectrometria 
de absorção atômica com chama (FAAS). 
CONCLUSÃO: O método proposto é simples, rápido, eficiente 
e utiliza pouco volume de solventes orgânicos para a 
determinação de cádmio por FAAS. 

 

A pesquisa foi justificada através da sua relevãncia voltada para questões 

de saúde e meio ambiente em um contexto regional. Foi utilizado o 

procedimento de determinação de cádmio em amostras de molusco, efluente 

urbano e água coletados na Baía do Pontal na cidade de Ilhéus, Bahia. O 

objetivo da pesquisa também evidencia que, apesar da pesquisa ser justificada 

por interesses de relevância social, o seu procedimento permanece sendo de 

pesquisa básica. 

 

“CACHAÇA: Produção artesanal e determinaçãode Co, Mn e 
Ni em amostras comercializadas na microrregião de Jequié-Ba. 
(PGQUI/UESB/C79) 
OBJETIVO: determinar elementos inorgânicos e orgânicos em 
aguardente. 
CONCLUSÃO: As metodologias propostas neste trabalho 
mostraram simples, eficiente e de fácil execução para a 
determinação de Co(II), Mn (II) e Ni(II), em amostras de 
aguardente da microrregião de Jequié-BA por F AAS. 

 

A pesquisa apresenta uma justificativa voltada para questões 

relacionadas a produção e qualidade de uma bebida que, segundo o autor, é a 

segunda bebida alcoólica mais consumida no país. Dentre as questões, ele 

aponta a carência de ações eficazes no sentido de desenvolver a cadeia 
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produtiva e de promover a qualidade e a sustentabilidade do produto. Desta 

feita, compreendemos que os interesses da pesquisa estão ligados a benefícios 

tanto social quanto da indústria. Porém, não diferente das demais pesquisas, 

seu objetivo determina a realização de uma ciência básica que se detém a uma 

homogeneidade no ato de pesquisar. Trazendo grande relevância no que 

compete à área da saúde e econômica, porém, sem uma utilidade prática. 

Com a exemplificação acima, percebemos de maneira geral como as 

pesquisas nos programas de química vem sendo desenvolvidas nesse percurso 

temporal, ficando evidente a relevância para os setores sociais e econômicos. 

Contudo, foi evidenciada a predominância de características voltadas ao M1. 

Porém, não poderíamos considerar que as produções científicas estejam 

atreladas a uma ciência pura, cujo foco estaria completamente voltado somente 

à explicação de fenômenos, desinteressada. Assim, podemos dizer que as 

pesquisas são orientadas por uma missão, o que não se pode afirmar é em 

relação ao grau de aplicabilidade que, no tempo presente ou futuro, elas 

venham exercer. 

Desta feita, percebemos que a natureza das pesquisas analisadas não 

corresponde a uma química com um ideal pragmático, pluralista, heterogêneo 

que nos foi apresentado no percurso de sua história. A falta de objetivos e metas 

claras, pontuado por Sjostrom (2007), constitui um fator relevante para a 

identidade da própria ciência em que precisa lidar com as interfaces que fazem 

parte do seu contexto. 

 Diversas questões se levantam, principalmente dentro do embate 

filosófico da própria química. Contudo, a conectividade que a Química 

desenvolve com o setor industrial sempre esteve como ponto central no tocante 

à sua relevância para a sociedade.   

A partir daqui o que se observa na contemporaneidade é que já se 

estrutura um movimento, cujos desafios envolvem essa relação da produção de 

conhecimento científico na área da química com setores da sociedade, 

sobretudo com a indústria  para gerar neste século: vantagens competitivas; 

desenvolvimento econômico e social; avanços tecnológicos; e sustentabilidade.  
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4.1.5 Semelhança de ethos das dissertações de educação e da área científica 

  
Quando nosso foco se direciona para analisar o processo de investigação 

científica na área educacional, isso de alguma maneira torna-se muito 

desafiador devido à perspectiva que traçamos em que os olhares, na maioria 

das vezes, estão focados mais na pesquisa do que na área do ensino. Contudo, 

quando a base necessária para as mudanças na maneira de produzir 

conhecimento estão relacionadas às exigências da sociedade contemporânea, 

isso se revela numa visão em que pesquisa e ensino não podem estar 

dissociados, tornando essencial que os objetivos se conectam no caminho para 

dar conta desse processo de transformação social constante. 

Abaixo, através da nossa análise, exemplificamos alguns projetos que 

caracterizam nossa afirmação quando entende que as pesquisas em Ensino 

também apresentam características predominantes ao M1. 

“Trabalho colaborativo e suas contribuições para a formação 
continuada de professores de ciências que sejam sensíveis à 
diversidade cultural: um estudo de caso. 
(PGEFHC/UFBA/C17) 
OBJETIVO: identificar quais são os significados que os 
professores de Ciências atribuem ao trabalho colaborativo que 
considera a diversidade cultural, os aspectos históricos das 
ciências e suas reflexões sobre essa abordagem. 
CONCLUSÃO: Os resultados indicam que o trabalho 
colaborativo com construção de sequência didática, baseada na 
interculturalidade, contribuiu para a abertura de diálogos e 
compartilhamentos de experiências entre os membros do 
grupo, possibilitando reflexões sobre a atividade científica, os 
fatos históricos das ciências e a consideração da diversidade 
cultural no espaço escolar, nas aulas de Ciências Naturais e na 
própria formação do pedagogo. Isso favoreceu para os 
professores ampliarem seus pontos de vista sobre Ciências e 
dar continuidade à sua formação nessa área de conhecimento. 

 

A pesquisa apresenta uma proposta de ser colaborativa no sentido de 

envolver dois professores a participarem, juntamente com a pesquisadora, na 

produção de uma sequência didática, cuja importância e necessidade estão 

relacionados à promoção de reflexões sobre a própria prática pedagógica e, por 

conseguinte, à abertura de possibilidades para melhoria na qualidade do ensino 
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de Ciências intercultural, a partir da cultura das ciências e dos estudantes. 

Percebemos na análise do texto que os objetivos da pesquisa, tanto geral, 

como específicos, estão condicionados a identificar os resultados que esse 

processo de colaboração pode resultar para a formação de professores de 

ciências das séries iniciais.  

A partir dos resultados, a autora considera que a pesquisa favoreceu os 

colaboradores a ampliar suas visões sobre ciência e de outra maneira colaborar 

no processo de formação. Partindo do principio de que seu problema de 

pesquisa estava relacionado à formação deficitária de professores de ciências 

das séries iniciais, percebemos, através de seu trabalho, que o objetivo não se 

expressava em buscar resolver o problema, mas avaliar uma possibilidade de 

intervenção que fosse capaz de promover uma mudança nas concepções dos 

professores em questão, através da sua metodologia. Esta, denominada Estudo 

de caso. 

Desta feita, apesar da pesquisa apresentar um viés de colaboração 

percebeu que esta não se relaciona a uma rede de atores na constituição da 

pesquisa, trata-se de voluntários que não foram identificados.  

 

 Thomas s. Kuhn e a construção social do conhecimento. 
(PGEFHC/UFBA/C18) 
OBJETIVO: em que medida, de fato, a obra de Kuhn estaria ou 
não comprometida com tais posições construcionistas e 
relativistas. 
CONCLUSÃO: de um modo muito diverso das concepções 
construcionistas, o conhecimento científico, apresentado por 
Kuhn, não é totalmente depende dos fatores sociais para 
progredir, pois o conhecimento científico depende de uma 
interação entre a comunidade científica, o paradigma e a 
natureza. 

 

A pesquisa acima, bem como muitas outras, apresentou os seus objetivos 

voltados para a ampliação do conhecimento. Ou seja, traz uma contribuição 

para o campo de discussão referente a uma teoria. 

 

“Abordagem Contextual Lúdica e o Ensino e a Aprendizagem 
do Conceito de Equilíbrio Químico: O Que Há Atrás dessa 
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Cortina?  (PGQUI/UESB/C04) 
OBJETIVO: descrever como se dá aprendizagem dos conceitos 
científicos quando é inserida na sala de aula a abordagem 
contextual e a ludicidade simultaneamente. 
CONCLUSÃO: estudo apontou que, a maioria dos estudantes, 
superou concepções ingênuas sobre o que é ser cientista e o que 
é fazer ciência, principalmente, após a intervenção do professor. 

 

Por fim, temos que as pesquisas na área de ensino não apresentam uma 

estrutura de pesquisa voltada para os modelos contemporâneos. Tendo em 

vista o quadro síntese, as caracterísiticas apresentadas ainda estão muito 

distantes de um ideal de aplicação. Verifica-se que algumas pesquisas, apesar 

de apresentarem em sua metodologia a intervenção para contribuir com a 

solução de problemas, sua estruturação não traz elementos suficientes para 

mudar a realidade. 

Esse tem sido um grande debate em relação às pesquisas na área de 

ensino, pois, muito se observa que as pesquisas tem se tornado em grande 

medida relatos de experiências. 

 

4.2 RAZÃO ACADÊMICA IMPLÍCITA  

 

As questões que foram suscitadas nas discussões anteriores 

corroboraram para nosso entendimento no tocante a compreender as produções 

científicas. Podemos citar: a hegemonia no M1; pesquisa aplicada de natureza 

básica; semelhança do ethos da pesquisa educacional e pesquisa científica. 

Dentre as várias características que as identificam na hegemonia do M1 

podemos citar a homogeneidade na execução do projeto, a disciplinarização, 

financiamento, autonomia do pesquisador e o foco nas publicações de seus 

resultados. Essa última atrai grandes disussões, por um lado os que consideram 

como desenvolvimento científico o grande número de publicações, sobretudo 

em revistas especializadas e de renome internacional, enquanto outros 

consideram o foco nas publicações, como afirma Ouriques (2011, p. 85): 

 

[...] o meio pela qual a inteligência dos países perifericos é 
exibida e gratuitamente disponibilizadas para as potências 
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capitalistas para que elas, a partir da relação estado-empresa-
universidade, desenvolvam o controle do conhecimento pelo 
sistema de patentes.  

 

Essas questões são efetivamente resultado de um modelo de fazer ciência 

da Universidade brasileira que é considerada, no campo do desenvolvimento 

científico, como periférico. A partir dessa condição já é possível prever que o 

conhecimento científico produzido está subjugado aos que de fato são 

considerados como de centro. 

 Compreender essa dinâmica envolve uma ampla discussão em que 

diversos pesquisadores trazem à tona os interesses advindos dessa relação 

histórica entre países de centro e periferia, cujas questões econômicas e políticas 

estão imbricadas desde a consolidação do fazer ciência. Não nos 

aprofundaremos em tal discussão, porém, cabe destacar dentro dos 

apontamentos citados que também há um contexto político e econômico por 

detrás dessa conjuntura científica. 

A partir dessa visão, é possível destacar que existe uma razão acadêmica 

intrínseca que movimenta o desenvolvimento científico no país e muita das 

vezes reforça seu estado periférico impossibilitando os avanços para um 

desenvolvimento a nível nacional. As redes e os mecanismos que os países 

metropolitanos organizam para captar a inteligência dos países periféricos são 

múltiplas e constantes, produto de uma política pensada e executada nos seus 

míninos detalhes, afirma Ouriques (2011, p. 85).  Desta feita, percebemos que há 

muito mais interesse que os países periféricos publiquem para o endosso das 

pesquisas dos países centrais do que são estimulados em nível de 

internacionalização a desenvolverem suas patentes. Ouriques (2011, p.88) 

sustenta que a política “nacional” de publicação e hierarquização em curso nos 

países de periferia capitalista não pode ser compreendida fora do 

funcionamento do capitalismo em escala global. Essa é uma grande questão 

quando se considera as grandes exigências por publicações e de forma 

específica a importãncia de publicar na melhor base de dados a nível 

internacional, enquanto que de forma inexpressiva são estimuladas as 

produções de patentes a nível nacional. Para as autoridades brasileiras, 
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“produção científica” se mede pelo número de artigos publicados em revistas 

nacionais e “internacionais”, reitera Ouriques (2011, p.90).  

Como vimos no capítulo 3, a influência norte-americana e européia que 

tiveram para a consolidação da pós-graduação no Brasil, sobretudo a norte-

americana, deixou este legado de dependência científica que, a príncipio, era 

visto como sinônimo de progresso e desenvolvimento nacional. Isso pode estar 

atrelado à característica que notamos em nossos programas em que se tem uma 

pesquisa pensada para ser aplicada, porém de natureza básica. Outro fator 

dentro desse contexto que podemos considerar é a possibilidades dos 

pesquisadores compreenderem que as pesquisas vêm apontando para uma 

tendência de relevância social, contudo, ainda continuam engessados dentro do 

sistema já estabelecido, devido ao desconhecimento de uma visão mais cultural 

de ciência nacional e a carência de discussões em torno do tema.  Com isso, tem-

se priorizado a qualificação do profissional, o que é algo positivo, porém é 

notório que depois de capacitado o pesquisador nem sempre encontra uma 

seara para atuação e se vê obrigado a atuar em outros países de centro, o que 

confere um investimento inválido quando se pensa no retorno que este pode 

gerar para sua sociedade. 

A semelhança entre a pesquisa educacional e a científica remete à própria 

origem da pós-graduação no Brasil, sendo que os objetivos primários se 

relacionavam a formar professores de ensino superior, especialistas e 

pesquisadores.  

É notório o grande diferencial entre fazer pesquisas em países de centro e 

países periféricos, ou seja, parece que há um maior entendimento dos países de 

centro em realizar pesquisas cuja natureza vai além da pesquisa básica. É certo 

que os modelos discutidos neste trabalho como contemporâneos, cujos 

elementos empresa-estado-universidade já estabelecidos nos países de centro 

ganham sentido pelo seu forte desenvolvimento científico e tecnológico por 

estabelecer estratégias além de suas fronteiras territoriais em busca de uma 

hegemonia científica e tecnológica. Como diz Ouquires (2011, p.91), trata-se 

“exclusivamente” de uma dose de colonialismo quimicamente puro, um 
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subproduto necessário do sistema de dominação de um país dependente. 

A tão defendida autonomia das pesquisas universitárias parece ser 

desfeita quando se analisa por essa ótica da dominação. O ethos mertoniano cuja 

defesa aponta para essa cultura de independência de influências externas, a tão 

famosa “torre de marfim” conserva em seus ideais uma sobrepujante fé nessa 

ciência que, condicionada a outros moldes, desconsidera, em parte, a cultura 

nacional.  

 

Com muita frequencia, o professor universitário afirma que é 
um ser totalmente livre, que determina seu próprio projeto de 
pesquisa sem interferencias de qualquer tipo, e em 
consequência tece louvores a “liberdade de cátedra”, enquanto 
se ajoelha todos os dias em sua atividade prática no altar da 
servidão voluntária. A busca desenfreada de pontos para seu 
currículo e para seu programa de pós-graduação pode atingir 
patamares elevados na exata medida em que ele orienta seu 
esforço intelectual pelo calendário das publicações das revistas 
que de maneira alienantes chamam de “internacionais”. 
OURIQUES (2011, p. 96) 

 
 

A nosso ver, esse modelo se fragiliza quando não compreende a sua 

própria identidade de pesquisa e as necessidades reais da sociedade para que 

possa promover um real desenvolvimento científico e tecnológico que venham 

gerar transformações para o seu povo, no combate às desigualdades sociais, 

sustentabilidade, crescimento econômico, dentre outros. 

 

4.6 Temas de epistemologia integradas aos programas de pós-graduação 

 
 

Consideramos de grande importância analisar os aspectos curriculares 

atuais que desenham a produção de conhecimento científico nos programas. 

Devido ao tempo da pesquisa não foi possível uma analise em todo o período 

abordado na pesquisa, mas a partir do currículo atual e relacionando com as 

dissertações produzidas é possível descrever alguns direcionamentos que são 

evidenciados com base nos documentos. 

 As tabelas abaixo representam as disciplinas que compõe a grade 
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curricular dos programas analisados. 

    
Quadro 1- Disciplinas -  PPGQUI-UESB          
    

           Disciplinas Obrigatorias 

Código Disciplina 

MQA001 Química analítica avançada I 

MQA002 Química analítica avançada II 

MQA003 Seminário Geral 

MQA004 Pesquisa orientada I 

MQA006 Pesquisa orientada II 

MQA026 Pesquisa orientada III 

MQA005 Estágio supervisionado 

 
 

 
 
Quadro 2 - Disciplinas PPGQUIM/UFBA  
  

Código  Disciplina  

Química inorgânica 

                                                  Disciplinas optativas 

Código  Disciplina  

PPGECFP020 A pesquisa e o ensino de química: Têndencias e perspectivas 

MQA039 Amostragem e preparo de amostras 

MQA021 Análise de aroma em alimentos 

MQA012 Aplicação de processos ocidativos avançados no Meio ambiente 

PMBQBM015 Biocatálise aplicada 

MQA010 Catalise homogênea e heterogênea 

MQA090 Cromatografia líquida e espectrometria de massas aplicadas à  
Purificação e análise de produtos naturais. 

MQA025 Determinação de elementos traços aplicada a Metalômica 

MQA032 Estratégias analíticas para a determinação de compostos bioativos 

MQA028 Introdução a métodos fitoquímicos 

MQA035 Introdução a redação científica 

MQA015 Métodos cromatográficos 

MQA041 Métodos de aproximação quânticos 

MQA011 Métodos de especiação química 

MQA008 Métodos de pré-concentração 

MQA027 Métodos espectometricos de identificação de compostos orgânicos 

MQA016 Métodos físicos de identificação de compostos orgânicos 

MQA009 Métodos fitoquímicos 

MQA014 Métodos ópticos de análises 

MQA035 Métodos teóricos  para dinâmica de reações em fase gasosa  

MQA013 Planejamento experimental 

MQA022 Propriedade intelectual 

MQA007 Química ambiental 

MQA020 Química do estado sólido 
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QUI B27 Prospecção tecnológica 
QUI 702 Ciência e inovação 
QUI 565 Estudos avançados em cromatografia 
QUI 533 Catálise heterogênea 
QUI B10 TEQI- Analise covariante de dados 
QUI 703 TEQI- Introdução à fotoquímica 
QUI B25 Fotocatálise de semicondutores 
QUI B26 Preparação de catalisadores 
QUI 546 Química dos compostos inorgânicos 
QUI B80 Adsorção  
QUI B78 TEQI-Propriedade intelectual seu licenciamento e transferência de 

tecnologia 
Química analítica 
QUI C03 Análise de especiação química 
QUI B53 Análise de especiação de metais empregando métodos voltamétricos 
QUI 516 Métodos ópticos de análise 
QUI 558 Estudos avançados de espectrometria analítica 
QUI B84 Espectometria de massa com plasma indut. Acoplado 
QUI 544 Química analítica avançada 
Físico-química 
QUI  728 Caracterização de catalisadores 
QUI  528 Físico-química avançada 
Química orgânica 
QUI B48 Síntese assimetrica 
QUI 539 Métodos físicos em química orgânica 
QUI B73 Estereoquímica 

 
 
Quadro 3-  Disciplinas - PPGEHFC/UFBA   
 

Código Disciplina 

Obrigatórias 
 Contribuições da História e da Filosofia para o Ensino de Ciências 
 Referenciais Teóricos e Metodologia da Pesquisa em Educação Científica 
 Teorias e Métodos em História e Filosofia das Ciências 
Optativas 
 Contribuições da Etnobiologia para o Ensino e Formac ̧ão de Professores de 

Ciências Sensíveis à Diversidade Cultural  
 Cultura Científico-Tecnológica no Ocidente 
 Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências 
 História das Ciências da Saúde no Brasil 
 Iniciação na Abordagem Histórico-Cultural 
 Introdução à Epistemologia 
 Introdução à História das Ciências 
 Laboratório de Ensino de Ciências (LABENS) 
 Modelagem Matemática 
 Os elementos de Euclides e sua influência 
 Tendências em Educação Matemática 
 Teorias e Modelos de Ensino e Aprendizagem 
 Tópicos Pressupostos Epistemológicos da Teoria da Argumentação 

https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_chfec_ob.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_rtmpec_ob.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_tmhfc_ob.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_ce_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_ce_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_ccto_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_fcec_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_hcsb_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_iahc_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_ie_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_ihc_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_lec_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_mm_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_ee_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_tem_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_tmea_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_peta_op.pdf
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 Tópicos de História da Química 
 Tópicos Racionalidade Argumentativa e Metodologia Filosófica 
 Uma Biografia Filosófico-Científica de Galileu Galilei 

 
 
 

Notamos que os programas de pesquisas apresentam disciplinas que são 

consideradas clássicas para o âmbito da química, e apresentam também 

disciplinas cuja temática envolve a integração de uma epistemologia 

contemporânea.  

No PPGQUI UESB há uma predominância das disciplinas da química 

clássica, com exceção para as disciplinas de Química ambiental, 

Quimiobiotecnologia, Propriedade intelectual. Observa-se que no programa 

PPGQUIM/UFBA que as disciplinas clássicas formam grupos que se 

subdividem em outras disciplinas de caráter clássico e contemporâneo. 

Prospecção tecnológica, Ciência e inovação, Propriedade intelectual seu 

licenciamento e transferência de tecnologia formam o rol de disciplinas que 

fogem ao caráter da química clássica.  

Apesar do notável distanciamento que ainda é marcado nos programas 

com relação a temas contemporâneos a inserção no currículo pode ser um 

direcionamento para uma nova visão de produção de conhecimento científico 

que está relacionado as exigências da sociedade atual, cujas demandas estão 

focadas na relação com a tecnologia,  produtividade para além das publicações 

e na relação com setores externos ao meio acadêmico.  

No que compete ao programa de ensino, percebemos que relacionado à 

área da química apenas a História da química ganhou relevância. Notamos a 

ausência de temas como a Filosofia da química, abordagem da química e 

sociedade. Ou seja, o ensino conserva uma tradição clássica da química que 

ainda não aponta para temas que refletem uma epistemologia contemporânea. 

Ou seja, conserva muito mais uma postura essencialista da ciência do que uma 

visão que visualiza a ciência como um fenômeno social. 

https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_thq_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_tramf_op.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/ementa_bfcgg_op.pdf
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CAPÍTULO 5 IMPLICAÇÕES EDUCATIVAS DAS NOVAS FORMAS DE 
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Neste capítulo iremos explicitar implicações educacionais das novas 

formas de produção de conhecimento. Faremos isso através da exploração da 

literatura, bem como a partir de nossas próprias inferências. Encontramos que a 

literatura já explicita certos princípios como da aplicabilidade, heterogeneidade 

e reflexibilidade. Poderiamos aplicar estes e nossas inferências aos demais 

contextos educativos. Faremos uma análise em um ponto de partida de nossa 

pesquisa, as aulas investigativas.  

 

5.1 COMPREENDER A PESQUISA PARA COMPREENDER O ENSINO DE 

QUÍMICA 

 
Diante das discussões contemporâneas que demonstram a mudança de 

paradigma no conceito de fazer pesquisa, parece paradoxal se pensarmos que o 

ensino não deve se alinhar a essas mudanças.  

A Química vem desempenhando já há algum tempo no Brasil, um papel 

que é determinante para o setor econômico e produtivo no país, contudo ainda 

não há uma satisfação que seja plausível de forma a corresponder às reais 

necessidades da sociedade. Pensando nessas necessidades, como já foram 

abordadas no capítulo 3, diversas entidades se reuniram para propor metas 

envolvendo o ensino e a pesquisa. Em 2018, Andrade et al. (2018) fizeram uma 

reflexão a respeito do tema “A Formação do Químico”, com um texto intitulado 

“Um breve olhar quinze anos depois”. Os autores buscaram estimular a 

discussão dos diversos grupos que fazem parte da área da química como a SBQ, 

IES, dentre outros para promoverem um debate a respeito do processo de 

evolução da Química para este século. 

A intenção de discutir a produção do conhecimento científico nos 

proporcionou uma visão clara de como esses conhecimentos estão sendo 

produzidos a partir do olhar atento das metaciências. Foi possível compreender 

que as pesquisas, de uma maneira geral, podem apresentar diversos 

pressupostos epistemológicos que buscam dar conta de responder tanto a 
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prática predominante como a mudança de paradigma que foi observada a 

partir de meados do século XX.  

Não pretendemos aprofundarm nesse embate, porém faz-se necessário 

pontuar que essas mudanças geraram uma substituição de uma epistemologia 

positivista por uma epistemologia construtivista (PEREIRA, 2007).  

Essas mudanças claramente perceptíveis estabelecem uma dinâmica que 

remete às instituições de produção de conhecimento um posicionamento. O 

professor/pesquisador configura como a virada da chave nesse novo contexto 

em que é necessária a tomada de decisão frente aos grandes desafios num 

mundo acadêmico que se impõe através da complexidade.  

Na contemporaneidade, as discussões estão muito mais no campo de 

uma visão construtivista, porém, não negando a objetividade da realidade, 

apresentando a ciência como uma construção humana a partir dos dados 

observáveis (PEREIRA, 2007).  

As características que permeiam essas discussões epistemológicas 

tratam-se tanto de uma visão de pesquisa quanto de ensino buscando legitimar 

a atividade da produção de conhecimento científico, de forma que o 

professor/pesquisador encontra um modo de pensar e de comunicar seu objeto 

de pesquisa à sociedade em si. Esse processo muito diz respeito ao 

conhecimento produzido. Portanto, é muito claro que essas mudanças não 

refletiram tão somente na pesquisa.  

Ficou evidente que a visão de investigação ganhou novos contornos, pois 

se observa, mesmo que de maneira particular, um direcionamento para o 

abandono de uma prática centrada no pesquisador, com base na explicação e 

adentram cada vez mais questões muito mais complexas que venham trazer 

respostas para a sociedade e ao mesmo tempo fazer com que essa sociedade 

também esteja inserida no campo científico, ou seja, a contextualização da 

Ciência. Essa relação carrega muito mais que o ato de fazer pesquisa por si só, 

procura trazer consciência dos diversos segmentos da sociedade para que 

estejam ativos nessa construção de conhecimento.  
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A sociedade reserva-se o direito (e o dever?) de retorquir 
(Gibbons, 2005) à Ciência, ou seja, as instituições que produzem 
conhecimento científico com o objetivo de forçar a sua 
contextualização, isto é, a resposta aos problemas que 
interessam e que estão na base da inovação que é necessária 
para competir na Economia do conhecimento, e a sua robustez, 
isto é, o funcionamento em condições reais e não laboratoriais. 
(PEREIRA, 2007) 

 

Quando pensamos nesse alinhamento entre Ciência e sociedade, é certo 

que vem à tona o questionamento em relação ao grau de participação que a 

sociedade deve apresentar para ter relevância nessas interações. Esse é um 

processo complexo que, segundo Pereira (2007), a transição de uma cultura de 

autonomia científica para uma de responsabilidade não é fácil. Claramente 

percebemos que, dentro desse contexto, haverá exigências de conhecimentos 

para os cidadãos poderem fazer parte dessa compreensão pública da ciência. 

Esses conhecimentos vão desde a utilização de artefatos do dia a dia, tomada de 

decisões, seja ela individual ou em grupo, até a participação ativa no 

empreendimento científico. 

Toda esta problemática tem sido discutida e investigada sob a 

designação de compreensão pública da Ciência (WYNNE, 1995 apud PEREIRA, 

2007). Não discutiremos aqui tal afirmação, contudo, é necessário salientar a 

importância que essa compreensão gera para a interação entre ciência e 

sociedade, sendo que as pessoas precisam ter domínio de conhecimentos e 

atitudes para tal. Essa base mínima de conhecimentos, ou melhor, a 

problemática a ela associada é que é designada de literacia cientifica, afirma 

Pereira (2007). 

O termo literácia científica, que em nossa tradução refere-se à 

alfabetização científica, tem-se uma grande importância dentro do nosso 

contexto quando se busca compreender a relação pesquisa e ensino, pois esta se 

propõe a discutir como o ensino é capaz de desenvolver as competências que os 

cidadãos necessitam para interagir com a construção da ciência.  

Pereira (2007) ainda afirma que o termo ganhou algumas definições e, em 

face das ambiguidades que apresenta e de sua importância, a OCDE (1998) 

apresentou a seguinte definição: 
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A literacia cientifica é a capacidade de usar o conhecimento 
científico, de identificar questões e de desenvolver conclusões 
baseadas na evidencia, de modo a compreender e a tomar 
decisões sobre o mundo natural e sobre as mudanças nele 
introduzidas pela actividade humana. 

 

Partindo dessa definição, é compreensível que para se alcançar os 

objetivos da literacia científica na sociedade contemporânea, faz-se necessário o 

entendimento de como esse conhecimento está sendo produzido, como ele é 

comunicado ao público e como este público tem respondido a esse 

empreendimento. 

Assim, o novo sistema de produção científica é baseado na interacção da 

contextualização com a produção de conhecimento socialmente robusto, num 

formato em rede (PEREIRA, 2007). Nesse contexto, é possível justificar que a 

relação ensino/pesquisa seja cada vez mais indissociável para responder às 

exigências de um mundo cada vez mais global e que as interações estabelecidas 

são dinâmicas e complexas. 

Assim, o professor/pesquisador se vê diante de um novo sistema de 

pesquisa/ensino que precisa ser estabelecido através da concepção de 

investigação de forma a adotar um posicionamento que favoreça ao aluno 

compreender todo esse campo por detrás das teorias reproduzidas em sala de 

aula. 

O fato é que a ideia de investigação, sobretudo na área de Ensino de 

Química ainda é pouco reconhecida e pouco explorada nos contextos de pós-

graduação. Essas mudanças não constituem um processo fácil, pois trazem 

consigo um ideal político, social e cultural que necessita romper com a 

estrututura estabelecida e ressignificar para um processo educativo democrático 

visto que essa configuração adentra os campos das teorias, crenças 

epistemológicas, práticas metodológicas, dentre outros. 

Assim, o entendimento de como a pesquisa em química vai se 

delineando denota a grande responsabilidade de sistematizar alguns elementos 

que são caros a essas exigências no tocante às necessidades sociais. São aspectos 
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como a qualidade da investigação, as relações que se estabelecem entre 

comunidade científica e sociedade, avaliação e comunicação destes trabalhos, 

dentre outros. 

Reconhecendo e discutindo esses aspectos, é possível repensar o ensino e 

alcançar os objetivos desejados na formação de pessoal de alto nível tanto para 

atuação na educação quanto em outros setores da sociedade, de forma que 

contribuam a favorecer as complexas relações entre ciência e sociedade. 

 

5.2 NOVAS RESIGNIFICAÇÕES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Em paralelo aos novos modos de produção de conhecimento científico, 

porém com pouca expressividade, discute-se também a emergência de novos 

modelos para a Educação Científica. A pergunta que se faz é: Existe ou existirá 

um novo tipo de ensino que contemple e responda as exigências da sociedade 

atual? 

A educação científica tem buscado incorporar a tendência de um ensino 

pautado mais em uma visão construtivista, dizemos aqui numa visão geral, pois 

esta apresenta diversas correntes. A principal crítica está relacionada ao ensino 

tradicional, que consiste em reproduzir o que está pronto, ao invés de criar, 

construir com base em uma realidade social em que alunos e professores 

vivenciam.  

Como se vê, existe a necessidade de discussão não somente em torno da 

pesquisa, mas uma discussão cujo enfoque traz a necessidade de uma educação 

científica que também esteja alinhada aos moldes da sociedade contemporânea. 

Assim,  a pesquisa e a educação científica necessitam estar reconfigurados para 

dar conta de uma sociedade cada vez mais consumidora de ciência e tecnologia, 

cada vez mais dependente da inovação, não somente para a concorrência no 

mercado global, mas considerando sempre os aspectos humanísticos. 

 

Essa questão representa uma visão que ainda está incipiente no Brasil, 

necessitando de mais discussões, principalmente nos cursos de pós-graduação. 

Já não se trata só de formar elites com recursos a um sistema de ensino que 
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afeta cerca de 10% da população como acontecia há 30 anos, mas de educar a 

população total através de um sistema educativo (PEREIRA, 2007, p. 32). Esse 

sistema educativo traz consigo a complexidade de operacionalizar um conjunto 

de teorias contemporâneas que vão surgindo nesse cenário e necessitam ser 

estabelecidos com base nas relações que vão evoluindo e consolidando. 

Não se trata de discutir aqui essas teorias, porém cabe a nós destacar as 

mudanças, que talvez de forma sutil, vão se impondo em um mundo cada vez 

mais globalizado em que a economia exige, insistentemente, mais conhecimento 

e inovação. 

Para descrever algumas características que ele visualiza como mudanças 

para a Educação científica, tendo em vista os modelos contemporâneos, Pereira 

(2007) utiliza as proposições de Hills e Tedford (2002) sobre ensino de 

engenharia que ele considera aplicável também ao ensino de Ciências. 

Colocamos essas proposições em Tabela X para efeitos de visualização. 

 
Tabela 10 - Modo tradicional e contemporâneo do Ensino das ciências. 

Modo tradicional Modo contemporâneo 

Fragmentação do conhecimento (Nova torre 
de babel) 

Holístico, não reducionista 

Referenciação interna, peer review 
Guiado pelo contexto, não guiado pelo 
conteúdo 

Ausência de contexto, fuga à realidade 
Investigação orientada para missão e não de 
“céu azul” 

Objectividade levada ao extremo, 
desumanização da ciência; 

Trabalho de equipa, não individual 

Atitudes autoritárias relativamente ao 
conhecimento e ao sucesso; 

Publicações multi-autores e bases de 
conhecimentos heterogêneos 

Competição entre bases de conhecimento, 
conduzindo a uniformidade interna e a 
conformidade externa; 

Pensamentos divergentes, não convergentes 

Prevalecimento dos valores acadêmicos e da 
teoria sobre a prática. 

Reflexivo, filosífico e não baseado em 
afirmações, objectivas; critério decisivo; 
funciona? 

 Aplicação ao mundo fora da academia 

Fonte: Pereira (2007). 

 

Contudo, podemos inferir, através do nosso contexto de pesquisa, que a 

caracterização voltada para o M1 concebe o ensino em seus aspectos 

disciplinares o que resulta na fragmentação daquilo que é aprendido e por 
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consequência gera dificuldades no processo de abstração do conhecimento. 

Sendo comumente descrito como um ensino que não conecta os conteúdos com 

as questões sociais, culturais e políticas, é norteado pela explicação. Enquanto 

que, numa visão contemporânea cuja perspectiva de ensino norteia-se pela 

compreensão, temos o conhecimento pautado pelo que Pereira (2007) afirma ser 

mais adequado para caracterizar a atividade de investigação científica. 

 

5.3 UM NOVO ENSINO DE QUÍMICA? 

 

Como já discutimos no Capítulo 3, a química é vista como a ciência que 

revoluciona a sociedade e principalmente a economia. Assim, é parte do 

desenvolvimento de um país mudar a forma em que vivemos e, por 

consequência, alterar a forma de ensino, tendo em vista que as novas tendências 

do Ensino de Química procuram enfatizar questões sociais, econômicas, 

políticas e históricas. 

  

Viver mais e melhor depende, principalmente, do progresso da 
ciência e do domínio de novas tecnologias. Isto requer mudança 
de atitudes e da forma de ensinar, e da reorganização dos 
cursos. Nos cursos de Química, os currículos deverão incluir 
Programas Temáticos que integrem ciência e educação, e a 
avalanche de disciplinas teóricas que soterra os estudantes, 
cujos conteúdos, muitas vezes, se repetem ao longo do curso, 
ser substituída por um elenco de problemas para os quais os 
estudantes, individualmente ou em grupo, procurem encontrar 
soluções. (GUARIEIRO e et al, 2018, p.1228.). 

 

O Ensino de Química, assim como a pesquisa, enfrenta os desafios de 

acordo com as mudanças perceptíveis na sociedade. O volume de informações, 

os avanços tecnológicos, os desafios sociais como um todo, refletem em sala de 

aula. Um dos grandes desafios se refere à contextualização do que é ensinado 

com o contexto social em que o estudante está inserido.  

 

Para enfrentar os desafios dos tempos atuais, em que os 
mercados de trabalho são cada vez menos previsíveis e se 
alteram em curto espaço de tempo, é necessário mudar a 
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estrutura dos cursos de graduação e a forma de ensinar. 
Ciência, técnica e tecnologia correspondem a um trinômio 
indissociável, e a educação é um processo permanente. Hoje, 
aprende-se ao longo de toda a vida, cujo aumento de 
expectativa nos últimos 40 anos, ocorreu, graças, em parte, ao 
avanço da Química. (ANDRADE et al., 2018, p.  ). 
 

A polarização do ato de ensinar/investigar pode representar as muitas 

críticas que o Ensino de Química e a pesquisa vêm recebendo a várias décadas, 

sendo confrontado com muitas afirmações quando se apontam o desestímulo 

dos jovens pela ciência, sobretudo as naturais: a grande desistência em algumas 

áreas do ensino superior; a formação deficiente dos jovens para o mercado de 

trabalho; os impactos dessa produção de conhecimento para a sociedade; dentre 

outros fatores. A grande maioria dos estudantes chega repleta de expectativas, 

mas, com o passar do tempo, percebem que o processo se limita a um 

ensino/investigação sem muita conexão com a realidade, o que gera frustração 

e evasão.  

Superar essas barreiras constitui grandes desafios na área, pois o 

contexto para a mudança exige uma maior relação da ciência com a sociedade, 

desta feita estabelecendo uma aproximação que resulta na exigência de um 

processo colaborativo quase que indissociável.  Andrade et al. (2005) discutem 

sobre o artigo intitulado “A Formação do Químico”, no qual reconhecem que 

devem ser introduzidas mudanças nos projetos didático-pedagógicos dos 

cursos para que ofereçam uma formação sólida em Química, mas abrangente e 

generalista o suficiente para que o profissional possa se desenvolver em mais de 

uma direção. O autor pontua, ainda, os seguintes desafios: 

 
i)implantar as Diretrizes; ii) melhorar a qualificação para a 
docência dos professores universitários e do ensino médio; iii) 
redefinir a formação profissional buscando a formação de um 
graduado com intimidade com novas tecnologias e com espírito 
empreendedor; iv) formar pós-graduados com possibilidade de 
inserção no setor industrial; v) buscar a transformação da 
indústria química brasileira de indústria de base para indústria 
de especialidades; vi) buscar a alteração das atribuições 
profissionais, de modo a eliminar a verticalização de 
atribuições, e o reconhecimento da Pós-graduação como 
qualificação profissional e vii) responder à pergunta sobre qual 
o perfildo profissional de Química estaremos formando em 5, 
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10 e 20 anos? (ANDRADE et al., 2005) 
 
 

5.3 NOVOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA O ENSINO E A 

PESQUISA 

 

Giacomazzo2 (2014) elenca três princípios, explicitados na tabela abaixo, 

que foram perceptíveis em seus estudos, em um exemplo específico de 

investigação no Mestrado Profissional de Matemática em Rede. Com este 

trabalho, a autora conseguiu relacionar as características de um modelo 

contemporâneo analisando-os com base nos dados recolhidos de sua pesquisa.  

Como esses três príncipios fazem parte dos objetivos discutidos para o 

M2 de produção de conhecimento científico, ousamos discutí-los dentro do 

nosso contexto e ir um pouco mais além, propondo outros dois princípios que, a 

nosso ver, são fundamentais no contexto da discussão. Abordamos, assim, o 

príncipio da produtividade e da transdisciplinaridade por considerarmos como 

fundamentais para esse contexto da contemporaneidade. A produtividade 

aparece como elemento central cujo foco baseia-se nos resultados que a 

pesquisa pode oferecer dentro de cada modelo em questão que for adotado 

como prática de produção de conhecimento científico. Atualmente, o que se 

produz e os efeitos dessa produção muito mais interessam do que tão somente 

compreender ou dar uma explicação para os fenomenos da natureza. Enquanto 

que a transdisciplinaridade carrega em si o desafio de propor uma ciência 

reconfigurada que alarga seu campo num processo de ampliação e 

enriquecimento com a diversidade, ultrapassando as barreiras disciplinares e 

retomando conhecimentos a fim de proporcionar uma visão holística das coisas. 

Assim, dentro dessa visão contemporânea de investigação e, procurando 

alinhar ensino e pesquisa, têm-se esses príncipios que regem as mudanças na 

prática científica orientando para essa nova reconfiguração, principalmente nos 

países periféricos do conhecimento onde as investigações ainda são 

predominantemente realizadas através do M1. 

 
2 Dissertação de mestrado “Ciência modo 2 e o ensino nas Universidades no século XXI” : Mestrado 

profissional, redes e Educação a distância 
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Constitui uma discussão desafiadora, mas que merece nossa atenção 

devido ao grau de complexidade e carência de discussões. A complexidade se 

dá pelo fato das diversas lacunas na área, existem mais perguntas que 

respostas. Portanto, nosso trabalho tem um caráter mais aberto a outras 

investigações posteriores. O tema envolve os mais diversos eixos, dentre eles, a 

política educacional, formação de professores, dentre outros. Portanto, não é 

nosso propósito um aprofundamento desses conceitos, apenas trazer alguns 

elementos que venham a corroborar com as discussões acerca da pesquisa 

alinhando com as visões de ciência contemporânea. 

Esse conjunto de princípios vem afirmar nossas crenças na maneira como 

se impõe a ideia de investigação científica, trazendo para o contexto da 

Química, procurando dar conta de questões que se levantam e já parecem ser 

intrínsecas a essa construção.  

 

 

 

 

 

Figura 33 - Emsino Modo 2 e Modo 1 
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Fonte: Giancomazzo (2014). 

 
5.3.1 Princípio da aplicabilidade  

 
“A aplicabilidade se refere ao estabelecimento de 
compromissos sólidos entre o conhecimento aplicado e sua 
finalidade social, em um contexto real.” (GIANCOMAZZO, 
2014, p. 27) 

 

A química entra em cena, vista como uma ciência que precisa ser voltada 

à resolução de problemas onde suas influências estejam diretamente ligadas ao 

crescimento e desenvolvimento do país.  

Esse novo contexto sugere que a aplicação e proposta da investigação 

ocorram simultaneamente. Assim, tanto o ensino quanto a pesquisa, são 

desenvolvidos num contexto real em forma de rede de colaboração. 

Para definir esse conceito e utilizá-lo, é necessário compreender que toda 

a estrutura educacional passa por mudanças e assume uma nova posição desde 

as documentações dos programas que refletem sua intencionalidade à posição 
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de gestores, docentes e discentes. A identidade e as estratégias são fatores 

imprescindíveis para que os objetivos sejam alcançados, levando em 

consideração o contexto social, o perfil acadêmico que se pretende e o domínio 

aprofundado dos conhecimentos da área. O contexto de aplicação relaciona ao 

contexto do problema que resulta na finalidade social através de 

ressignificações nesses dois contextos. 

 Efetuar essas mudanças não constitui uma tarefa fácil, pois vários fatores 

contribuem para esse impedimento que vai desde as políticas públicas, políticas 

educacionais e infraestrutura necessária.  

 

5.3.2 Princípio da heterogeneidade 

 
“É heterogeneo em torno das habilidades e experiencias dos 
sujeitos envolvidos. A interação entre os diferentes atores 
ocorrem em múltiplas direções, eletronicamente, 
organizacionalmente e socialmente, por meio de redes de 
relações.” (GIANCOMAZZO, 2014, p.29) 

  

A característica da heterogeneidade retrata o que a ciencia é hoje, ou ao 

menos como deveria ser. A ciência do pesquisador solitário parece não ter mais 

espaço no mundo das pesquisas contemporâneas, sobretudo no campo das 

ciências naturais, cada dia mais há uma necessidade de integrar conhecimento 

que, por vezes, a fragmentação não dá conta de responder. Esse princípio que 

une o conhecimento em rede constitui parcerias formando, consequentemente, 

uma diversidade organizacional. 

Essa diversidade atrai campos como o tecnológico, organizacional e 

social. Ou seja, ela é multidirecional cujo objetivo está relacionado à promoção 

dos níveis de interação entre os sujeitos. 

No ensino, a heterogeneidade implica na interação entre mecanismos 

que buscam ampliar a produção de conhecimento, através das estruturas de 

redes, eletrônicas, organizacional e social. Esses mecanismos variam de acordo 

com a estrutura que pretende no contexto da pesquisa. Essa diversidade 

estrutural pode atingir diversos polos sejam eles virtuais ou físicos. Uma rede 

que agrega discentes, professores em geral, escolas, entidades diversas que se 
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conectam através de um processo colaborativo de informações entre os sujeitos, 

não necessariamente seguindo um padrão fechado e hierárquico.  

A química, por natureza, é exigida essa caracteristica da 

heterogeneidade, pois tem a capacidade de ampliar suas relações com diversas 

esferas, tanto o setor público, setor privado e com a própria sociedade em geral. 

 

5.3.3 Princípio da reflexividade  

 
Conhecimentos socialmente contextualizados e valorizados. 
Pertinência dos conhecimentos produzidos, sua aplicação e alto 
valor agregado-avaliação sobre impacto social-Controle de 
qualidade- Responsabilidade e credibilidade social. 
(GIANCOMAZZO, 2014, p.30) 

 

Esse príncípio é determinante no sentido da análise da eficácia de todo 

processo desenvolvido na construção do conhecimento científico. E isso é fruto 

de um conjunto de interações que são imprescindíveis para essa avaliação, 

como o capital humano e a infraestrutura física e instrumental. Sem alguns 

desses pilares, inviabilizaria todo o processo de construção do conhecimento. 

Sem dúvidas, a estrutura organizacional tem sido a grande questão no tocante 

ao desenvolvimento de uma química que poderia apresentar maior 

expressividade e relevância social. 

Acreditamos não ser necessário elencar todos os problemas enfrentados 

pela comunidade química, principalmente em nosso contexto de pesquisa, mas 

pontuarmos os critérios que são estabelecidos no tocante a este princípio. 

O controle de qualidade apresenta no M1 a avaliação realizada através 

dos pares com critérios pré-definidos para garantir que os procedimentos 

estejam dentro das normas estabelecidas. Ou seja, os instrumentos de controle 

de qualidade não se vinculam à finalidade da utilização do conhecimento 

produzido. Desta feita, o torna neutro e livre de valoração humana, enquanto 

que o M2 torna-se mais reflexivo à medida que apresenta uma avaliação mais 

híbrida, indo além dos padrões científicos e admitindo referências sociais mais 

amplas.  

Quando se trata do entendimento do processo de controle de qualidade 
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nos modos contemporâneos existem muitas perguntas que ainda são passíveis 

de interrogações. Como são realizados os indicadores de avaliação, de 

participação pública e de inovação? Como são analisados os impactos dos 

programas?  

Essa compreensão é fundamental, pois esses novos modelos não são 

orientados tão somente por pares, mas incluem outros atores que produzem 

conhecimentos trazendo como consequência uma maior responsabilidade 

social. O que é claro é a interação que veio como resultado do processo de 

democratização do conhecimento, através do desenvolvimento dos meios de 

comunicação e informação gerados pela própria revolução científica e 

tecnológica.  

A química como ciência e tecnologia, se insere nesse novo contexto não 

mais desvinculada do contexto econômico, politico e social, desde que haja o 

entendimento de que Ciência, Tecnologia e Inovação fazem parte desse 

contexto e, por conseguinte, não há como ter uma ciencia neutra, 

despretensiosa, livre de valores.   

Nos anos mais recentes, houve aumento da consciência pública sobre 

meio ambiente, saúde, reprodução, etc., o que estimulou a produção do 

conhecimento já dentro desses novos moldes. Há uma maior integração entre a 

produção da ciência e os resultados racionalmente avaliados. 

 
5.3.4 Príncipio da produtividade 
 

Nesse contexto de contemporaneidade, torna-se um desafio para a 

comunidade científica à abordagem e implementação de temas como a 

Propriedade Intelectual (PI) e a transferência de tecnologia e inovação, 

sobretudo na área da Química. Temos muito claro que em relação às discussões 

levantadas na atualidade, sua grande maioria se refere ao potencial que pode 

ser gerado através da Ciência, Tecnologia e Inovação. Fatores que tem sido 

cruciais para inflar o crescimento e desenvolvimento de diversos países 

considerados de Centro, como Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão. É 

sabido que alguns pesquisadores rechaçam principalmente a Tecnologia, 
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afirmando ser a mesma responsável por diversos problemas da Humanidade, 

porém, não entraremos aqui nessa questão. Atentamos-nos para o fato de que 

esses fatores são considerados por muitos pesquisadores a base para a 

sociedade da informação e do conhecimento. 

Dentre as várias possibilidades de dispor o conhecimento acadêmico à 

sociedade, a transferência de tecnologia tem alcançado significativo destaque, 

principalmente por meio da execução de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) cooperativos entre universidades e empresas. Em 

consequência disso, mais recentemente, observa-se uma crescente valorização 

do uso do sistema de propriedade intelectual (PI) como mecanismo de 

regulação desse processo colaborativo, sendo a patente a sua forma mais 

conhecida. (VELHO, 2008) 

O que merece destaque nessa nossa discussão, refere-se ao tema 

Panorama de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação da 

química brasileira e a comparação com os países do BRIC, que fez parte do 

grupo de temas centrais, quando se tratou de discutir os desafios e 

oportunidades da Ciência no Fórum Mundial de Ciências, que ocorreu no Rio 

de Janeiro em novembro de 2013. 

É notório o quanto esses temas já fazem parte das discussões no que 

compete à área da Química. Com isso, o debate torna-se imprescindível nos 

diversos espaços de produção do conhecimento científico, seja na área do 

ensino ou da pesquisa. Assim, Andrade et al. (2018) afirmam que os estudantes 

de Química devem aprender, desde o início do curso, a importância que a 

propriedade intelectual representa para a riqueza nacional. Invenções, sejam 

elas incrementais ou radicais, só se transformam em riqueza se forem 

protegidas por patentes.  
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Figura 34- Panorama de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação 
química Brasileira 

 

Fonte: Sinisterra et al (2013) 

 

 
5.3.5 Princípio da transdisciplinaridade 
 

O termo transdisciplinaridade é, sem dúvida, um dos termos mais 

complexos nesse contexto, porém, pouco discutido e explorado no meio 

acadêmico. Isso leva a uma compreensão superficial, sem muita profundidade, 

tanto no campo do ensino como da pesquisa. Nesse tópico, buscamos apenas 

estabelecer a Transdisciplinaridade como um príncipio que se alinha com o 

pensamento contemporâneo na pesquisa e no ensino sem adentrarmos em uma 

discussão mais aprofundada. 

De uma maneira mais geral podemos definir a Transdisciplinaridade 

como um conjunto de relações envolto e que se estabelece a partir do ser 

humano com ele mesmo, com a sociedade e com o meio ambiente, num 

processo contínuo que busca a integração dessas relações. Ou seja, o que foi 

fragmentado, disciplinarizado, mecanizado, agora precisa ser religado, 

sobretudo envolvendo áreas como as Ciências, as Artes, a Filosofia e as 

tradicões espirituais, para que assim possa promover a cultura da justiça, da 

paz, da diversidade e da sustentabilidade. 
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A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em 
que ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu 
diálogo e sua reconciliação, não apenas com as ciências 
humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a 
experiência interior. (NICOLESCU, 1999, p. 161). 

 

Na sua origem podemos destacar alguns nomes como Jean Piaget, Edgar 

Morin e Eric Jansem que configuram como autores que trazem a ideia de 

transdisciplinaridade como compromisso com o futuro da humanidade, do 

planeta, numa perspectiva humanística que entrelaça diversos campos.  

Quando se fala em Transdisplinaridade deve-se reconhecer que a 

abordagem implica a não negação da disciplinaridade. Esse olhar que se oferece 

à disciplinaridade surge na tentativa de considerar aspectos que foram se 

perdendo pelo caminho e conduzindo a humanidade a uma via que, de fato, 

não conduziu ao progresso em sua totalidade, mas fomentaram as 

desigualdades sociais, o desrespeito ao meio ambiente, dentre outros, em uma 

sociedade que foi reconfigurada e não se adapta mais ao modelo da sociedade 

industrial. E com isso, reconhecer a importância do que foi construído.  

 
A transdisciplinaridade é complementar à abordagem 
disciplinar; faz emergir do confronto das disciplinas novos 
dados que as articulam entre si; e ela nos oferece uma nova 
visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não 
busca o domínio de várias disciplinas, mas a abertura de todas 
elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. (NICOLESCU, 
1999, p. 161). 

 

O livro “O manifesto da transdisciplinaridade”, de Basarab Nicolescu 

(1999), traduziu-se numa enorme referência, juntamente com outros 

pesquisadores já citados, procurando enfatizar esses conceitos e trazer uma 

visão holística, chamando a atenção para o sentido das coisas, o sentido da vida, 

da humanidade.  

No âmbito da pedagogia, a transdisplinaridade busca alcançar a 

mediação de conflitos para que sejam construídos os espaços de humanização 

do mundo num processo contínuo no tempo presente. Nicolescu (1999) reflete 
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essa ideia num conceito que ele denominou de lógica ternária ou terceiro 

excluído que envolve outros termos como o par do contraditório. Esses 

conceitos emergiram a partir de suas discussões nas quais ele chamou a atenção 

para duas revoluções no século XX, segundo ele, a quântica e a informática. 

Essas revoluções apesar de trazerem muito conhecimento para o ser humano, 

como o avanço científico e tecnológico, não foram suficientes para humanizá-lo, 

pois se percebeu que atitudes como violência, sofrimentos e degradações 

ambientais continuaram fazendo parte da humanidade.  

A partir daí, o autor discute a virada epistemológica em que postulados 

da física clássica, como o princípio da continuidade, por exemplo, foram 

questionados a partir do início do século XX com os estudos de Max Plank 

sobre espaços descontínuos no mundo microfísico. Ou seja, prevalecia até então 

a afirmação de que “não se pode passar de um ponto a outro do espaço sem 

passar por todos os pontos intermediários” (NICOLESCU, 1999, p. 20). Com 

isso, a continuidade da matéria no mundo macrofísico, que também era 

estendida ao microfísico, passou a ser questionada, sobretudo, com os trabalhos 

de Einstein e Heisenberg.  

O autor vai ainda mais longe e discute o campo da lógica para chegar à 

transdisciplinaridade onde essa suscita como mediadora de diversos conflitos. 

No plano da lógica, a ciência moderna se apoiou em três axiomas: “o axioma da 

identidade (A é A), o axioma da não contradição (A não é não-A) e o axioma do 

terceiro excluído (não existe um terceiro termo que é ao mesmo tempo A e não-

A)” (SOMMERMAN, 2006, p. 57). Contudo, com o avanço dos estudos em 

escala subatômica e o avanço da física quântica, verificou-se a possibilidade dos 

contraditórios e ainda que, considerando outros níveis de Realidade, é possível 

a lógica de um terceiro incluído, através da qual entre dois termos (A e não-A) é 

possível um terceiro termo (T) que seja ao mesmo tempo um e outro, como 

verificado nos pacotes de energia de Planck, que não se reduzem a ondas ou a 

corpúsculos, podendo ser ao mesmo tempo um e outro (SANTOS, 2009).  

O conceito transdisciplinaridade parece entrar em choque com os 

modelos contemporâneos estudados quando se analisa a amplitude do termo 
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proposto por Nicolescu como um ideal mais humanístico, enquanto que os 

modelos recebem duras críticas quando os definem dentro de uma perspectiva 

de mercado, tecnológico. 

No balanço da relação entre ciência e cultura há no manifesto a 

explicitação da existência de uma ruptura entre ambas, patrocinada pelo triunfo 

da tecnociência. Para o autor, a fragmentação dos saberes foi tão intensa que até 

entre as ciências acontece uma distinção entre as ciências exatas e as ciências 

humanas. Como se a primeira não tivesse relação com o humano e a segunda 

fosse totalmente marcada pela inexatidão. (SILVA, 2006) 

 Porém, o termo transdisciplinaridade faz parte da visão desses modelos 

científicos, pois buscam ser compatíveis com a sociedade e as universidades do 

século XXI, que traz como característica principal a resolução de problemas, na 

medida com que estes exigem um esforço consensual entre as disciplinas, 

intensificando a relação teoria e prática através das redes de colaboração.  

 Assim, essa necessidade de integração entre teoria e prática no contexto 

da Química, para promover um desenvolvimento efetivo com a sociedade, 

passa pelo campo transdisciplinar.  

 

5.4 Ressignificando contextos educativos: As aulas investigativas no ensino de 
ciências 
 

 

Essa complexidade de ações que vão sendo exigidas no cenário 

contemporâneo cujos príncipios discutidos remetem a mudanças na prática do 

ensino, trazem implicações para o currículo e formação. O grande desafio é 

pensar de que maneira essas mudanças podem ser efetivadas tendo como base 

esses príncipios. 

Dentro dessa perspectiva, o currículo surge como um instrumento de 

superação do cientificismo que está embutido nas concepções de ciência e visa a 

superação do modelo tradicional a fim de produzir um conhecimento aberto, 

mais pluralista, que seja possível o diálogo com a sociedade. Ou seja, deverão 

traspor as barreiras disciplinares e propor um envolvimento com questões mais 
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transdisciplinares em sua natureza, um currículo que apresenta uma visão de 

ciência cuja ênfase esteja mais condicionada à prática.  

Pensar a formação nos submete ao desafio de vislumbrar algo pouco 

discutido dentro do contexto educacional quando se pensa em remodelar uma 

estrutura tão arraigada nos moldes tradicionais para uma ressignificação de um 

ideal democrático de ensino. Desta feita, implica em refletir sobre os atores 

envolvidos no processo e o contexto do processo de investigação.  

Considerando a realidade complexa e dinânica da sociedade atual a 

formação precisa de alguma maneira se alinhar a essa aproximação entre 

ciência e sociedade, levando em consideração o sistema educativo, laboral e 

social. 

Para compreender o sentido de investigação no ensino foi necessário 

reconhecer como a ciência era feita e como está sendo feita na atualidade e 

como seu papel tem se reconfigurado. 

Os autores Guidotti e Heckler (2017) apresentaram uma visão de 

investigação no contexto educacional americano e brasileiro de ciências nos 

séculos XIX e XX através de aspectos históricos, a compreensão do termo aulas 

investigativas.  

Observe através do quadro abaixo que, no século XIX, o termo já 

apresentava sentido diverso. Para Guidotti e Heckler (2017), os conceitos 

estavam pautados no rigor da observação e do raciocínio indutivo. Nessa 

perspectiva, registramos que a investigação era uma forma de tornar a 

aprendizagem do estudante autônoma e independente do professor. 
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Figura 35- Síntese das abordagens investigativas do Século XIX 

 

Fonte: Adaptado de Deboer (2006) 

 

E, seguindo esse movimento, o século XX também foi marcado pelo 

interrese de ressignificar o termo investigação dentro da Educação em Ciência 

com destaque para o americano Jonh Dewey (1859-1952).  Para Dewey (1976) 

apud Guidotti e Heckler. (2017), a escola deveria levar em consideração os 

interesses dos estudantes e os problemas correntes da sociedade, pautado na 

convicção de que democracia e ciência contribuem com o progresso da 

sociedade. 

Destacava-se na percepção de Dewey que os estudantes deveriam atuar 

ativamente na resolução de questões socias cujos problemas estariam de acordo 

as suas experiências relacionando ao seu desenvolvimento intelectual e 

cognitivo.  

Nesta perspectiva, Dewey (1976) aponta que a escola, em 
especial o Ensino de Ciências, deveria promover aprendizagens 
de métodos utilizados pela própria ciência. A ideia de 
proporcionar aos estudantes “experiências” de situações 
problemáticas é o ponto central da pedagogia proposta pelo 
filosofo norte americano. De acordo com Dewey (1976), o 
desenvolvimento da experiência acontece através da interação 
entre quem aprende e o que é aprendido, modificando assim 
dois elementos que nela entram; situação e agente. Com isso, o 
termo “experiência” na pedagogia de Dewey não está associado 
a aulas práticas, mas sim às atividades humanas. (GUIDOTTI;  
HECKLER, 2017)  
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Contudo, mesmo após a grande influência do pensamento de Dewey, 

novos questionamentos a respeito da educação científica começaram a surgir, 

principalmente no contexto pós-guerra. Barrow (2006) apud Guidotti e Heckler, 

(2017) afirma que cientistas, professores de Ciências e líderes industriais 

passaram a defender que o Ensino de Ciências, nos Estados Unidos da América, 

tinha perdido o seu rigor acadêmico, pois estava centrado nos estudantes e em 

problemas de relevância social. A partir daí várias reformas foram surgindo 

durante todo o século XX. Podemos pontuar algumas características 

importantes que influenciaram a reforma educativa nos Estados Unidos, 

inclusive exercendo influência na reforma educativa no Brasil nas decadas de 

1950, 1960 e 1970: 

 

• Volta-se aos processos científicos e no desenvolvimento de habilidades 

individuais, tais como: observar, classificar, inferir e controlar 

variáveis (BARROW, 2006) apud Guidotti e Heckler, 2017; 

• Desenvolver um currículo de Ciências que alinhasse ensino e 

pesquisa, com atenção na formação de novos cientistas; 

• Ciência deveria ser ensinada como era praticada pelos próprios 

cientistas (YAGER, 1981; DEBOER, 2006) apud Guidotti e Heckler, 

2017; 

 

Dessa forma percebe-se um retorno à visão do final do século XIX cujo 

objetivo se estabeleceu em formar cientistas para fazer frente aos avanços 

científicos e tecnológicos, relacionando ao contexto político e econômico da 

época. No tocante ao Brasil, essa época foi marcada pela necessidade que o país 

tinha de industrialização.  Guidotti; Heckler, 2017, declara que: 

 
De acordo com Deboer (2006), nessa época surgiram diversas 
denominações para o uso da investigação em sala de aula, tais 
como: aprendizagem por descoberta, resolução de problemas, 
ensino indutivo e aprendizagem por projetos. Conforme o 
referido autor, o modelo de investigação para ensinar Ciências, 
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apoiado pelos projetos desenvolvidos nesse período se 
diferenciavam de outros modelos propostos anteriormente. Os 
projetos propostos nesse período exigiam dos estudantes o 
mesmo rigor científico desenvolvido pelos próprios cientistas 
ao gerarem novos conhecimentos.  

 

Como consequências desse período, observou-se que a educação 

científica ficou acessível apenas a um grupo mais restrito, sendo que o público 

em geral não tinha acesso. Desta feita, novas discussões emergiram e, 

novamente, com base em questões sociais, políticas, culturais e com destaque 

para as questões ambientais a investigação passa a ser direcionada para um 

contexto em que a educação científica deve formar cidadãos esclarecidos, 

críticos e que estivessem aptos a interagir com a atividade científica.  

Surge nesse contexto o movimento CTS: Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Neste cenário, a investigação no Ensino de Ciências tinha como objetivo 

orientar os estudantes na resolução de problemas práticos enfrentados pela 

sociedade, tais como: aquecimento global; poluição do ar e da água; eliminação 

de resíduos; entre outros, afirma Guidotti e Heckler, (2017). 

Figura 36- Síntese da Educação Científica ao longo do século XX. 

 

Fonte: Do autor. 
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É importante ressaltar que as diferentes vertentes de conceber a 

investigação em sala de aula estavam relacionadas a questões políticas, 

econômicas e sociais. Desta forma, nos permite dizer o quanto à pesquisa, seja 

ela educacional ou não, está condicionada a aspectos sociais e, portanto, foge da 

neutralidade que muitos cientistas costumam afirmar.  

Com o tempo, é possível notar que o termo investigação foi consolidando 

no ensino de ciências e demostrando a importância dos professores utilizarem 

essa prática em suas ações pedagógicas. Contudo, a comunidade científica não 

conseguiu entrar em consenso em relação ao tema, como mostra o quadro 

abaixo: 

 

Figura 37- Concepções de investigação presente nos projetos americanos 

 

Fonte: Adaptado de Anderson (2002). 

 

Percebemos com isso que, apesar de toda ênfase no ensino de ciências 

por investigação apresentar diversas vertentes, os professores apresentam 

dificuldades no desenvolvimento dessa prática. Vários são os fatores apontados 

por eles que são relevantes como: estrutura física, tempo insuficiente, ausência 

de recursos, formação docente deficiente, dentre outros. 

 Contudo, um dado que salta diante de nós refere-se à produção de 

conhecimento científico, no contexto de nossa pesquisa, está estruturada no M1. 

Logo, se analisarmos por essa vertente, há que se concluir que a visão de 

investigação por parte dos professores também está condicionada a esses 

moldes e dessa forma não permite que o professor supere a barreira das aulas 

tradicionais por aulas de caratér investigativo. 
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 Ou seja, ainda não há um alinhamento entre o que se pretende na 

pesquisa e no ensino. A visão do professor das séries iniciais é totalmente 

voltada ao senso comum e não possui base de como acontece a investigação 

científica, então se torna excludente para o professor que não teve em sua 

formação um referencial capaz de inserí-los nessa compreensão de cunho 

epistemológico e metacientífico.   

Essa ausência de discussões no campo epistemológico e metacientífico 

inviabiliza que o professor compreenda a ideia de investigação e seja capaz de 

implementar isso para sua prática. Interligar campos como o filosófico, o 

histórico, o sociológico, nos permitiu fazer conexões para um conjunto sistêmico 

de produzir conhecimento científico. À medida que adentramos o campo do 

nível superior percebemos que o ato de investigar por si só coloca o 

professor/pesquisador numa situação em que ele precisa definir uma visão de 

ciência, estabelecendo em sua prática, seja ela de ensino ou investigação, um 

conjunto complexo de conhecimentos que se traduzem naquilo que ele acredita 

como ideal de ciência. A carência dessa reflexão impede uma ação de 

maturidade do professor/pesquisador.  

Defendemos que, no contexto atual de sociedade, o fator colaboração 

ganha destaque para que possamos definir a ideia de investigação. A 

complexidade a que chegamos quando se trata de conhecimento produzido 

impulsiona num movimento que busca reestruturar as partes para o todo, não 

negando a eficiência das partes. E, com isso, torna-se impossível esse processo 

caso não haja uma rede de colaboração. Isso, consequentemente, interliga 

Educação científica, investigação e sociedade.  

Essas relações trazem implicações diversas, principalmente a demanda 

por profissionais capacitados que compreendam essas mudanças nas áreas da 

Ciência e da tecnologia com uma visão de como essas áreas repercutem na 

sociedade. 

Por essa visão, deve haver uma pedagogia que não desconsidera os 

aspectos cognitivos, mas tornam em mesmo grau de importância os aspectos 

sociais da ciência e da Tecnologia que estão imbricados no processo educativo.  
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É importante que a Universidade reveja e se lançe ao desafio de um 

processo ensino/investigação que ultrapasse a maneira predominante que era 

concebida até metade do século XX, mas que hoje não cabe mais em uma 

sociedade que demanda por temas de natureza híbrida e complexa. No campo 

da química, Andrade (2015) define que, nesse novo cenário, a seguranca 

ambiental, a seguranca energética e a segurança alimentar são temas atuais e 

amplos o suficiente para permitir a conexão entre ciência e educação, com 

abordagens intra, inter e multidisciplinar.  

Essa confluência de temas complexos exige um processo colaborativo 

que estabeleça essa visão multidensional, em que somente uma vertente não dá 

conta da complexidade do todo. Andrade (2015) ainda afirma que o grande 

desafio atual é conectar educação e sustentabilidade e isso se torna possivel por 

meio da conexao entre ciência, tecnologia e inovacão.  

A realidade das aulas investigativas ainda se encontra profundamente 

distante de uma prática sistematizada de ensino que considera a construção do 

conhecimento na atualidade. As discussões no cenário educativo de ciências 

precisam ter um olhar mais aprofundado para superar essa prática com uma 

visão enviesada de ciência onde ao fim tem-se uma prática comprometida com 

o modelo empírico-indutivista de apreender a realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo abordamos a produção de conhecimento científico cuja 

tendência foi marcada em meados do século XX apresentando nova visão de 

Ciência, estabelecendo nova relação entre ciencia e sociedade e ciência e cultura. 

Com isso, os desafios são diversos, principalmente para os países em 

desenvolvimento, que apontam a Educação como o melhor caminho para 

resolver os dilemas que são estabelecidos na sociedade. As instituições de 

ensino e pesquisas são desafiadas a reiventar-se frente a sua missão no 

desempenho das suas funções sejam elas na produção de conhecimento, 

formação de recursos humanos e a qualidade do ensino.  

Situar esse contexto de mudança foi fundamental para a compreensão da 

visão de investigação, pois através da elaboração do quadro síntese foi possível 

definir os três modelos que configuram em contextos distintos de fazer ciência. 

Ao apresentar os elementos da História, Filosofia e Sociologia da Ciência 

construímos uma base para sustentar as afirmações que foram se delineando, 

sobretudo no contexto da Química. 

Notamos que a Química nesse cenário assume uma posição de destaque 

devido as suas características pragmáticas. Outro aspecto que nos chama a 

atenção refere-se a elementos que a História da Química aponta como fortes 

relações entre a Química, a indústria e o sistema produtivo.  

Na análise dos documentos dos cursos de pós-graduação em Química 

buscamos reconhecer modelos de produção de conhecimento, através do 

quadro síntese elaborado com base na literatura explorada. O M1 foi 

evidenciado como predominante tanto nos programas de pesquisa, quanto de 

ensino. Contudo, reconhecemos também como características a natureza 

aplicada, porém de carater básico, bem com a semelhança entre a pesquisa 

educacional e a pesquisa científica. 

Ciência, tecnologia e inovação permeiam todas as discussões quando se 

trata de produção de conhecimento cientifico alinhada as necessidades da 

sociedade. Dentro do que vimos pensar num modelo democrático de produção 

de conhecimento garante que os cursos de pós-graduação construam caminhos 
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em relação a essas novas tendências. Estabelecer essas tendências não 

necessariamente nega a existência de um modelo tradicional, as demandas 

socias e econômicas são de grande relevância assim como as demandas da 

própria ciência levando em consideração o caráter regional e global.  

No campo da educação científica, as aulas investigativas em ciências 

podem e devem inserir além dos princípios corriqueiros, como observação, 

análise, experimentação, também os princípios de reflexividade, aplicabilidade, 

heterogeneidade, produtividade e transdisciplinaridade. Na estratégia de 

ensino é necessário um contexto real, um contexto de aplicação, pois a educação 

acontece com uma finalidade social. 

Por fim, o entendimento de pressupostos da epistemologia da ciência 

bem como as narrativas das metaciências orientam professores e pesquisadores 

a refletir sobre seu trabalho de investigação e a estabelecer uma visão e prática 

de ensino e pesquisa que se traduz em resultados relevantes em respostas aos 

desígnios da sociedade que o patrocinam. 

O fato é que muito se há que compreender entre os aspectos sociais da 

ciência e a produção de conhecimento científico contemporâneo, pois o século 

XX foi marcado por grandes mudanças epistemológicas que implicou numa 

diversidade de visões que vão desde as mais conservadoras as mais relativistas. 

Essa característica em que apresenta múltiplas interfaces a direciona para 

os modelos contemporâneos em que é possível retornar a sua essência enquanto 

ciência aproximando-a de seus aspectos de identidade como, pragmatismo, 

financiamento privado, empresas, patentes, dentre outros e aproximando 

também de outros aspectos que estão relacionados às exigências que fazem 

parte do mundo contemporâneo e dos avanços tecnológicos, como 

Stalkeholders e Startups. Desta feita, a química é muito mais que uma ciência 

pautada na explicação de fenômenos. 

De forma sintética, nossa investigação aponta para os seguintes pontos: 

Características epistemológicas de modos contemporâneos da ciência; 

Princípios de reflexividade, aplicabilidade, produtividade e 

transdisciplinaridade como organizadores de práticas formativas, currículos e 
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didáticas nas ciências; Características e natureza da investigação química 

apontada pela história e pela filosofia da química; identificamos também que 

estas características não estão presentes nas investigações analisadas; nas 

investigações analisadas identificamos o foco no modo 1 de produção de 

conhecimento, bem como identificamos semelhança no ethos das investigações 

tanto do ensino como das científicas. 

Contudo, os programas PGQUI/UESB e PGQUIM/UFBA fogem da 

natureza essencialmente básica, focada tão somente na explicação dos 

fenômenos e buscam em seus problemas de pesquisas tratarem de questões de 

relevância social e econômica, porém toda conjuntura histórica foi determinante 

para estabelecer um perfil de produções científicas cujos fatores intrínsecos, 

sejam eles políticos e/ou econômicos foram determinantes para o 

desenvolvimento dos modelos de pesquisas. 

Com a mesma justificativa tem-se o PPGEFHC/UFBA cuja centralidade 

das pesquisas estão atreladas mais a explicação de fenômenos, com uma 

preocupação direcionada aos problemas internos da Ciência, não refletindo 

uma visão contemporânea em que prioriza aspectos sociais.  

Por fim, a relação que se estabelece entre epistemologia e investigação 

para dar conta das exigências da pesquisa e ensino na sociedade da informação 

e do conhecimento trazem consigo os aspectos de uma ciência que hoje é 

configurada dentro dos moldes das metaciências que vem se estabelecendo 

através da relação com essa sociedade.  
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Apêndice 
 
 

Apêndice A – Material utilizado para Síntese 
 
 
QUANTIDADE ARTIGOS/DISSERTAÇÕES/ 

TESES/LIVROS 
MODELOS CITADOS 

1 A Universidade e o Novo Modo de 
Produção do Conhecimento. 
 
Autor(es): Fernanda A. Da Fonseca 
Sobral. 

• Modo 2 
 

2 Ciência no contexto “Pós”: Aspectos 
transicionais na produção do 
conhecimento científico. 
 
Autor(es): Graziela Fátima 
Giacomazzo 
 

• Ciência Acadêmica e 
pós-acadêmica; 

• Ciência normal e pós-
normal; 

• Ciência Moderna e 
pós-moderna; 

• Ciência Modo 1 e 
Modo 2. 
 

3 John Ziman e a ciência pós-acadêmica: 
Consensibilidade, consensualidade e 
confiabilidade. 
 
Autor(es): 

• Ciência Pós-
acadêmica; 

4 Pesquisa socialmente responsável: 
podemos falar de um modo 3 de 
produção de conhecimento ? 
 
Autor(es): Jaíme Jiménez 

• Modo 1 

• Modo 2; 

• Modo 3; 

5 Interface entre modos 1 e 2 de 
produção de conhecimento e o modelo 
da Tripla Hélice: Considerações sobre 
a reconfiguração da pesquisa na 
Universidade Americana no século 
XX. 
 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Tripla Hélice. 
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Autor(es): Bruno Azevedo Moura 
6 Desafios à Universidade: 

Comercialização da Ciência e 
recomposição dos saberes acadêmicos. 
 
Autor(es):Luísa Oliveira 

• Modo 1; 

• Modo 2. 

7 A tecnologia, a Ciência e seus modos 
de produção: Representações de 
professores do ensino fundamental. 
 
Autor(es): Gilberto Lacerda dos Santos 

• Modo 1; 

• Modo 2. 

8 Nova Educação na nova Ciência para 
a nova sociedade: Fundamentos de 
uma pedagogia científica 
contemporânea. 
 
Autor(es): Duarte Costa Pereira 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Modo 3 

• Tripla Hélice 

9 A investigação científica nas 
universidades portuguesas: 
As patentes 
 
Autor(es):José Miguel Pipa Vitorino 
Rio 
Ano: 2011 

• Modelo linear; 

• Modelo ligação em 
cadeia; 

• Terceira missão; 

• Tripla Hélice; 
 

10 Produção de conhecimento científico e 
tecnológico nos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia: uma 
investigação sobre a sua natureza e 
aplicação. 
 
Autor(es):Valmira Perucchi; Suzana 
Pinheiro Machado Mueller. 
Ano: 2016 

• Modelo linear; 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Triãngulo de Sábato; 

• Tripla Hélice; 

• Quadrante de 
Pasteur; 

• Sistemas Nacionais 
de inovação; 

11 Novas abordagens de produção de 
conhecimento: think Tanks e a 
produção e uso de ciência para o 
desenvolvimento da segurança 
pública 
 
Autor(es): Patricia de Cássio Valério 
Fachone 
Ano: 2014 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Modo 3 

12 A Pesquisa e a Produção 
de Conhecimentos 
 
Autor(es): Marília Freitas de Campos 
Tozoni-Reis 
Ano:  

• Modelos 
contemporaneos  

13 Benefícios e riscos da proteção 
e comercialização da pesquisa 
acadêmica: uma discussão necessária 
 
Autores: Rodrigo Maia de Oliveira e 
 Léa Velho 
Ano: 2009 

• Modo 1; 

• Modo 2 
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14 A tríplice hélice como fator de 
desenvolvimento regional sob 
a ótica de especialistas 
 
Autores: Jones Costa D’avila, Simone 
Meister Sommer Bilessimo, Andréa 
CristinaTrierweiller, Paulo Cesar Leite 
Esteves, Solange Maria da Silva 
Ano: 2017 

• Triângulo de Sábato; 

• Tríplice Hélice 

15 Tríplice hélice na região da campanha: 
um ensaio teórico como fator 
Estratégico de inovação e 
desenvolvimento 
 
Autores: Franciane Cougo da CRUZ, 
Anderson Cougo da CRUZ, 
Loreno Vaz COSTA, 
Daniel Arruda CORONEL 
Ano: 2013 

• Triângulo de Sábato; 

• Tríplice Hélice 

16 O ethos científico e a ciência “pós-
acadêmica” na visão de pesquisadores 
brasileiros 
 
Autores: Vera Aparecida Lui 
Guimarães, Maria Cristina 
Piumbato Innocentini 
Hayashi 
Ano: 2016 

• Pós-acadêmica; 

• Tríplice Hélice; 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Ciência finalizada; 

• Pesquisa estratégica; 

• Ciência pós-normal; 

• Capitalismo 
acadêmico; 

17 O problema do ethos científico no 
novo modo de produção da ciência 
contemporânea  
 
Autor: Verusca Moss Simões 
Ano: 2010 

• Pós-acadêmica; 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Ciência finalizada; 

• Pós-normal; 

• Tríplice hélice; 

• Capitalismo 
acadêmico; 

• Sistema de inovação. 
18 Reflexões sobre a Tecnociência: uma 

uma análise crítica da sociedade 
tecnologicamente potencializada. 
Autor: Vitor Ogiboski 
Ano: 2012 

• Tecnociência 

19 Uso do Diagrama de Stokes como 
instrumento de apoio à gestão da 
Pesquisa,Desenvolvimento e Inovação: 
um estudo exploratório 
 
Autoria: Willy Hoppe de Sousa, Mery 
P. Zamudio Igami, Diógenes de Souza  
Ano: 2009 

• Quadrante de 
Pasteur 

20 As multifaces da relação Universidade 
–sociedade e a construção do conceito 
de terceira missão 
 
Autor: Ana Maria Nunes Gimenez 

• Modo 1; 

• Modo 2; 

• Modo 3; 

• Tríplice hélice; 

• Quadrante de 
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Ano: 2017 Pasteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice B- Dissertações analisadas no PPGEHFC, PGQUIM/UESB e 
PGQUIM/UFBA 
 
 
 

 PPGEHFC 

 TEMA AUTOR 
C01 ”Uma viagem pelos saberes dos professores de 

química.” 
 

Edmundo Itamar 
Nonato de Jesus 

C02 O conceito de reação química no nível médio: 
História, transposição didática e ensino. 

Maricleide Pereira de 
Lima Mendes 

C03 Ensino de química na perspectiva histórico-crítica: 
análise de uma proposta de mediação didática 
contextual na educação do campo 

Bárbara Carine Pinheiro 
da Anunciação 

C04 Abordagem Contextual Lúdica e o Ensino e a 
Aprendizagem do Conceito de Equilíbrio Químico: O 
Que Há Atrás dessa Cortina? 
 

Hélio da Silva Messeder 
Neto 
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C05 O ensino e a aprendizagem do conceito químico de 
Substância como material puro 

Renata Rosa Dotto Bellas 

C06 Ensino de estados da matéria para estudantes com 
deficiência visual 

Mariana Fraga Da Silva 

C07 Considerações sobre o energeticismo e a 
Catálise na obra de wilhelm ostwald 

Letícia dos Santos 
Pereira 

C08 Ensino dos conceitos ácido e base na perspectiva 
histórico-crítica 

Claudiane Lima 

C09 O uso das Tecnologias Digitais no Ensino de Química: 
Uma análise dos trabalhos presentes na Química Nova 
na Escola à luz da Teoria da Atividade 

Lucas Vivas de Sá 

C10 Discussão filosófica acerca dos modelos de 
Ligação química 

Uarison Rodrigues 
Barreto 

C11 Análise histórico-crítica dos livros didáticos 
de química aprovados no pnld 2015. 
 

Maximiller Souza Santos 

C12 "Concepções acerca da atuação dos docentes de 
química para a educação inclusiva de surdos na rede 
regular de ensino" 

Fernada de Jesus Ribeiro 

C13 "Orbital atômico: aprendizagem e desenvolvimento do 
conceito por estudantes de química" 

Márcio Matos Lima 

C14 Apropriação do princípio da incerteza por estudantes 
de química no contexto do ensino do modelo atômico 
quântico 

Edvaldo Silva dos Santos 

C15 O ensino de eletroquímica a partir de uma abordagem 
sóciohistórica 

Analouise Almeida do 
Patrocínio 

C16 A Ciência em Berkeley Cláudia Bacelar Batista 
C17 Trabalho colaborativo e suas contribuições para a 

formação continuada de professores de ciências que 
sejam 
sensíveis à diversidade cultural: um estudo de caso 

Josenaide Alves Da Silva 
 

C18 Thomas s. Kuhn e a construção social do 
Conhecimento 

Maurício Cavalcante 
Rios 

C19 Domingos alves branco muniz barreto: ciência, 
economia e Poder na bahia (1788-1800) 

Poliana Cordeiro De 
Farias 

C20 Construção e aplicação de uma sequência didática 
colaborativa A partir de uma questão sociocientífica 
sobre agrotóxicos na Perspectiva CTSA 

Maria Aparecida Da 
Silva Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PPGQ-UESB 

QTD TEMA AUTOR 
C01 Amidas antifúngicas de Piper mollicomum kunth 

(Piperacease) 
Herlle Aparecido da 
Silva 

C02 Estudo fitoquímico e atividade antimicrobiana das folhas 
de Schinopsis brasilensis Engl. (Anacardiaceae) contra 

Indiana Silva Moreira 
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fitopátogenos de interesse na agricultura  
C03 Produção de carvão ativado a partir de casca de cupuaçu e 

sua aplicação na remoção de cromo hexavalente em meio 
aquoso 

Elaine Pereira Coutinho 

C04 Um novo método para pré-concentração e dedeterminação 
de mercúrio em amostras de saliva humana, peixes e 
mariscos por espectrometria de absorção atômica com 
geração de vapor 

Liz Oliveira Dos Santos 

C05 Determinação de molibidênio em amostras de águas 
utilizando espectometria de absorção atomica 
eletrotérmica após pré-concentração por microextração 
dispersiva líquido-líquido 

Eldevan Dos Santos 
Silva 

C06 Microextração dispersiva líquido-líquido para a pré-
concentração e determinação simultanra de Cd(II), Pb(II), 
Ni(II), Cu(II) e Co(II) em amostras de água e frutos do mar 

Emanuel Vitor Dos 
Santos Vieira 

C07 Desenvolvimento e validação de um método analitico que 
utiliza cromatografia de íons na determinação de glifosfato 
em águas naturais e poluídas e sua aplicação. 

Ana Priscila Sa Santos 
Da Silva 

C08 Avaliação da mobilidade de espécies iônicas entre a coluna 
dágua e sedimento do Rio São Franscisco na região de 
Petrolina(PE) e juazeiro (BA) 

Vanessa De Souza 
Santos 

C09 Estudo da atividade do ácido fosfotúngstico suportado em 
sílica na reação de esterificação do mentol 

Galber Santos Brito 

C10 Desenvolvimento  de  catalisadores alternativos  para 
degradação de corantes orgânicos em meio aquoso. 

Leilany Oliveira Silva 

C11 Método de microextração dispersiva com líquido ionico e 
47 controle de temperatura assistida por ultrassom para 48 
determinação do teor de cádmio em amostras de frutos do 
mar 

Luana Araujo Oliveira 

C12 Aplicação de um novo sorvente funcionalizado com 2-(5-
bromo-piridilazo)-5-dietilaminofenol na pré-concentração 
em linha de cádmio e zinco 

Cassia Rejane Santos 

C13 Síntese, caracterização e aplicação do reagente Br-TDB para 
a determinação de Fe(II) e Co(II) em formulações 
farmaceuticas  

Vitor Hugo Migue 

C14 Determinação de cobre, cobalto e níquel em amostras de 
Crassotrea rizophorae (ostra) e Mugil brasiliensis (tainha) 
empregando microextração por gots orgânica flotada e 
solidificada após emulsificação assistida por 
ultrassom(USAESFODME) 

Salvador Carneiro de 
Souza 

C15 Determinação do teor mineral de rações para frango 
comercializadas no Estado da Bahia usando espectrometria 
de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. 

Gisselli Souza 

C16 Estudo do comportamento catalítico do ácido 
fosfotúngsttico suportado em sílica na esterificação do 
ácido acrílico com 1-butanol 

Ravir Rodrigues 

C17 USAE-SFODME, micro extraction; metals; spectrometry; 
flame atomic absorption (AAS F), crassotrea rizophorae 
(oyster) and mugil brasiliensis (Mullet), copper, cobalt, 
nickel. 

Wilson Bittencourt 
Barreto 

C18 Determinação espectrofotométrica de cádmio em 33 
amostras de robalo usando sensores opticos 

Geisiane dos Santos 

C19 Poliestireno divinilbenzeno funcionalizado com 2-
hidroxiacetonenona 42 para a pré-concentração de cádmio, 
cobalto, mangãnes e níquel. 

Geisa santos 

C20 Iso da espectrometria de absorção atomica com chama para Dilaine Suellen Caires 
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determinação de cádmio, cobalto e níquel após pré-
concentração com microextração líquido-liquido dispersiva 
com solidificação da gota orgãnica suspensa (DLLME-SFO) 

C21 Método utilizando microextração em sistema dinâmico 
para a pré-concentração e determinação de chumbo em 
amostras de ostra e 2 camarão  3 4 5 

Rebeca Moraes 

C22 Determinação de Vanádio em frutos do mar empregando 
microextração dispersiva líquido-líquido e semsores 
ópticos 

Analu Pires 

C23 Síntese de um novo polímero com íon impresso e sua 
aplicação em um sostema para pré-concentração e 
determinação de cobalto em amostras de frutos do mar 

Luciano Almeida 

C24 Determinação da ação biológica e estudo dos constituintes 
químicos das algas caulerpa racemosa e caulerpa 
scalpelliformis 

Naiara Maia  

C25 Desenvolvimento de novos materiais do tipo CuO/ZrO2 
com potencial para aolicação em células de combustível do 
tipo PEMFC 

Allesandro Santos 

C26 Estudo fitoquímico e atividade antibacteriana de 
Conchocarpus mastigophorus Kallunki (Rutaceae) 

Washington felix 
oliveira 

C27 Síntese de ésteres a partir de ácidos graxos e fenóis para 
aplicação como tensoativos na indústria de petróleo 

Tiago De Oliveira Santos 

C28 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade biológica de 
extra- tos alcoólicos de espécies do gênero Maytenus 
(Celastraceae) que ocorrem na região de Jequié 

Rafael Santos Pereira 

C29 Desenvolvimento de método analítico para determinação e 
especiação de cobre utilizando extração em fase sólida com 
fibras de bambu impregnadas com Batocuproína. 

Marla Thais Fernandes 
Teodoro 

C30 Microextração líquido-líquido com emulsificação assistida 
por ultrassom (usaeme) associada a sistema em linha para 
determinação de cádmio em amostras de águas e chás 

Leane Santos Nunes 

C31 Caracterização de Nutrientes em Cafés C.arabica L. E 
C.canephora P. Utilizando a Cromatografia de Íons 

Karoline Dutra Do 
Amaral 

C32 Desenvolvimento de método utilizando ácido nítrico 
diluído visando a determinação de micro e 
macronutrientes em diferentes espécies de maracujá 
(Passiflora L.) Produzidas na região Sudoeste da Bahia 

Ivana Lago Da Silva 
Romão 

C33 Avaliação de micro e macronutrientes em líquido residual 
de mandioca (LRM) e determinação de parâmetros 
químicos de solo saturado por LRM. 

Islandio Santos Lago 

C34 Estudo Fitoquímico E Biológico Das Espécies: Piper 
klotzschianum (PIPERACEAE) E Achyrocline satureioides 
(ASTERACEAE) 

Diêgo Moreno Neiva 
Pereira 

C35 Preconcentração de níquel em amostras de água e 
sedimentos utilizando mini-coluna com fibras de bambu 
impregnadas com br-padap 

Darllen Guimarães da 
silva 

C36 estudo do comportamento catalítico da reação de 
esterificação do ácido acético com 2-butoxietanol usando o 
catalisador ácido dodecafosfotúngstico (hpw) incluso na 
matriz sio 2. 

DANIEL MOREIRA 
ARAÚJO 

C37 Determinação do teor total de espécies inorgânicas e de 
metalotioneína em amostras de peixe Mugil Cephalus 
provenientes do estuário da Baía do Pontal   

Clissiane Soares Viana 
Pacheco 

C38 Síntese de um novo polímero impresso com íons e sua 
aplicação em um sistema para pré- concentração e 
determinação de cádmio em amostras de águas estuarinas 

Caio Silva Assis Felix   
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da baía do pontal, ilhéus-ba 
C39 Estudos da produção e caracterização de lipase e 

biossurfactante por penicillium sp. 
Alexsandra Nascimento 
Ferreira 

C40 Produção de biossorvente a partir do caroço de cajá 
(Spondias spp.) e aplicação na remoção de cromo 
hexavalente em meio aquoso. 

Adilson De Santana 
Santos 

C41 Microextração líquido-líquido com emulsificação assistida 
por ultrassom para pré-concentração de cádmio e 
determinação por espectrometria de absorção atômica com 
chama 

Vanessa De Jesus 
Ferreira 

C42 Desenvolvimento de um procedimento analítico para 
determinação de Cr (III) e Cd (II) em suplementos 
alimentares empregando a espectrometria de absorção 
atômica com chama 

Valéria Maria Oliveira 
Da Silva 

C43 Procedimentos analíticos para determinação de cádmio em 
amostras de cenouras utilizando espectrometria de 
absorção atômica com forno de grafite 

Mirela De Jesus Santos 

C44 Síntese, caracterização e aplicação de nanoferritas de 
cobalto (CoFe 2 O 4 ) na extração magnética e pré-
concentração de cádmio em amostras ambientais   

Maria Elizabeth Pinto 
Alves Guarino 

C45 Purificação e avaliação da interferência de BthMP (uma 
metaloprotease da peçonha de Bothrops moojeni) na 
coagulação sanguínea 

Manuela Andrade 
Santos 

C46 Desenvolvimento de método analítico baseado na 
microextração líquido- líquido dispersiva assistida por 
ultrassom utilizando 5-(4- dimetilaminobenzildeno) 
rodanina para pré-concentração de cádmio e zinco   

Lucilia Alves Meira   

C47 Microextração por gota orgânica flotada e solidificada após 
emulsificação assistida por ultrassom para a pré-
concentração de cádmio em amostras de alimentos 

Leandro Batista Peixoto 

C48 Aplicação de ferramentas quimiométricas em métodos 
usando técnicas espectroanalíticas (ICP OES e F AAS) para 
análise de matrizes ambientais 

João Honorato Santos 
Neto   

C49 Um novo e rápido sistema de pré-concentração em linha 
automatizado usando duplo reator enovelado para a 
determinação de chumbo e manganês em amostras de chás 
por FAAS 

Jeferson Alves Barreto   

C50 Síntese de um polímero com dois íons impressos e sua 
aplicação em um sistema para pré- concentração e 
determinação de cádmio e chumbo em amostras de açúcar 
por f aas 

Geovane Gonçalves 
Machado 

C51 Estudo do Modelo ZGB em redes regulares através do 
Método Monte Carlo. 

Saulo Santos Pires   

C52 Produção, caracterização e aplicação de lipase de 
aspergillus niger atcc 1004 produzida a partir de óleo de 
soja 

Samila Sena Silva   

C53 Aplicação da membrana da casca do ovo de galinha em 
sistema de extração em fase sólida para especiação de 
arsênio 

Luana Bastos Santos 

C54 Estudo químico e avaliação do potencial farmacológico de 
constituintes de Erythroxylum affine A. St.-Hil. e 
Erythroxylum macrocalyx Mart. (Erythroxylaceae) 

Lauro José Caires Da 
Silva Júnior 

C55 Estudo químico e atividade antifúngica de Anemia 
tomentosa (Anemiaceae) e voláteis de Schinus 
terebinthifolius (Anacardeaceae). 

Juliana Lago Leite   

C56 Titulação: atividade prática no ensino escolar de ácidos e Geruza Da Silva 
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bases Nascimento 
C57 Estudo de dinâmicas lentas em reações químicas 

elementares via o método de Monte Carlo e o modelo de 
urna de Ehrenfest 

Francis Pereira 
Nascimento   

C58 Catalisadores de níquel e rutênio suportados em céria para 
a reforma do biogás 

Erlan Aragão Pacheco 

C59 Estudo da produção de biossurfactante e lipase por 
aspergillus niger atcc 1004 utilizando substratos de baixo 
custo 

Eliane De Jesus Serafim 

C60 Desenvolvimento de método analítico usando 
solubilização alcalina com hidróxido de tetrametilamônio 
auxiliado por energia de ultrassom em amostras de peixes 
para determinação de Ca, Fe, Mg e Zn por FAAS 

Daniélen Dos Santos 
Silva 

C61 Estudo do potencial do extrato fermentado do bagaço de 
caju com penicillium roqueforti atcc 10110: avaliação da 
atividade fenólica totais antioxidantes e das atividades 
antifúngica e citotóxica 

Antonio Carlos Santos 
Felix 

C62 Produção, caracterização e aplicação de poligalacturonase 
de aspergillus niger atcc 1004 obtida em fermentação 
submersa, utilizando resíduo de laranja pera (citrus 
sinensis l. osbeck) 

Thatiana Carneiro Dos 
Santos 

C63 Avaliação do potencial químico e farmacológico de 
extratos de folhas de maytenus acanthophylla 
(celastraceae) 

Rosângela Santos Pereira 

C64 Estudo fitoquímico de maytenus rigida e ensaios 
farmacológicos de extratos de m. rigida, m. truncata e m. 
acanthophylla (celastraceae) 

Maria Da Luz Barreto 

C65 Propriedades Estruturais e Texturais de Catalisadores 
Anódicos Alternativos para Célula a Combustível de 
Óxido Sólido (SOFC) 

Lucas Oliveira Santos 

C66 Desenvolvimento de catalisadores à base de óxido de ferro 
para degradação de corantes em meio aquoso 

Henrique Rebouças 
Marques Santos 

C67 Biorremediação de fenol em meio aquoso por fungos 
endofíticos de videira 

Daniel Florêncio Filho 

C68 Aplicação de Análise de componentes principais para 
avaliação dos constituintes químicos do extrato metanólico 
de Mimosa tenuiflora por DLLME/CG-EM. 

Carla Larissa Costa 
Meira 

C69 Desenvolvimento de metodologias para determinação de 
nitrito em produtos cárneos utilizando análise por injeção 
em fluxo e detecção espectrofotométrica 

Atanael De Jesus Santos 

C70 Estudo químico e biológico dos extratos e alcaloides 
oriundos da espécie Chondrodendron microphyllum 
(MENISPERMACEAE) 

Andressa Oliveira Silva 

C71 Identificação e Quantificação de Voláteis de Lippia 
thymoides por CG- EM E CG-DIC Utilizando Fatores de 
Respostas Previstos 

Adonias De Oliveira 
Teixeira 

C72 Estudo da composição química do óleo essencial de 
Aloysia gratissima (Verbenaceae) em função da 
sazonalidade e seu potencial anticolinesterásico 

Adilio Macedo Santos 

C73 Mecanismo de reação de glicosilação da cianidina com a d-
glicose utilizando a teoria do funcional da densidade 

Abad Roger Castillo 
Hinojosa 

C74 Aplicação de ferramentas quimiométricas na otimização de 
extração de metais em amostras de óleos vegetais por 
emulsificação assistida por ultrassom seguida de quebra 
com detecção por HR-CS F AAS 

Uillian Mozart Ferreira 
Da Mata Cerqueira 

C75 O Perfil Conceitual de Equilíbrio e suas contribuições para Maurício Bruno Da Silva 
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o ensino de Equilíbrio Químico Costa 
C76 Líquido da castanha de caju: Obtenção dos constituintes 

químicos e avaliação in silico do potencial de inibição das 
enzimas Acetilcolinesterase e Histona Deacetilase 

Marluce Xavier Santos 

C77 Desenvolvimento de método com base em dissolução 
alcalina com hidróxido de tetrametilamônio (tmah) para 
determinação de metais em carne de bode comercializadas 
na região sudoeste da Bahia 

Juscelia Pereira Dos 
Santos Alves 

C78 Imobilização e caracterização físico-química parcial de uma 
lacase produzida por Pleurotus pulmonarius utilizando 
fermentação em estado sólido com resíduos 
agroindustriais 

José Cleub Silva Santos 
Júnior 

C79 CACHAÇA: Produção artesanal e determinação de Co, Mn 
e Ni em amostras comercializadas na microrregião de 
Jequié-Ba 

Joaquim Xavier Miranda 
Botelho 

C80 Um novo método para determinação de cobalto em 
amostras de águas e medicamentos empregando a 
microextração líquido-líquido dispersiva e a análise de 
imagem digital 

Ivanilson Vieira Souza 
Junior 

C81 Identificação e quantificação de piperamidas e 
constituintes voláteis em espécies do gênero piper 

Hion Oliveira De Jesus 

C82 Sistema em linha fechado empregando radiação 
ultravioleta e peróxido de hidrogênio 70% para tratamento 
de fitoterápicos como etapa prévia à determinação de 
manganês 

Helan Carlos Silva 
Oliveira 

C83 Desenvolvimento de catalisadores do tipo Fenton 
Heterogêneo para degradação de azo corantes 

Cristiane Dos Santos 
Soares 

C84 Estudo de Reação Química Bimolecular, com Formação de 
Intermediário, Via Método de Monte Carlo e Modelo de 
Urna de Ehrenfest. 

Cláudio Marques 
Oliveira 

C85 Estudo químico e avaliação biológica das folhas de Piper 
klotzschianum Kunth (PIPERACEAE) 

Amanda Santos Gusmão 

C86 Avaliação das concentrações de elementos essenciais e 
potencialmente tóxicos em águas naturais coletadas na 
área abrangida pela Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, 
Bahia, Brasil. 

Berlane Gomes Santos 

C87 Avaliação da composição de fenólicos totais, açúcares e 
proteínas em cervejas artesanais produzidas em Jequié-BA 

Jéssica Palhares Ribeiro 

C88 Extração e purificação dos ciclopentenicos presentes nas 
amendoas de Carpatroche brasiliensis Endl 

Tânia Marilia Novaes 
Dos Santos 

C89 Aplicações de Lipase obtida de Aspergillus niger ATCC 
1004 utilizando o Bagaço de Malte de Cevada como 
Substrato: Produção de compostos fenólicos antioxidantes 
e síntese de ésteres de aroma 

Romário Alves Santana 

C90 Avaliação da atividade leishmanicida de constituintes 
químicos dos galhos de Angostura bracteata (Nees & 
Mart.) Kallunki (Rutaceae) 

Denise Silva Arrais 

 
 
 
 
 

 PGQUIM-UFBA 

QTD TEMA  AUTOR 
C001 Desenvolvimento de catalisadores de plarina André Rosa Martins 
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suportada em óxido de alumínio e magnésio para a 
reforma a vapor de gás natural. 

C002 Estudo da reatividade da 3,4-dibromofuran- 
2(5h)-ona como eletrófilo na síntese de 
Heterociclos funcionalizados 

Caio Costa Oliveira 

C003 Síntese e atividades citotóxica e antioxidante de 
derivados de 4-aril-3,4-di-hidrocumarinas 

Charleston Ribeiro Pinto 

C004 Estudo químico do extrato hexânico e avaliação da 
Atividade biolóligica dos extratos orgânicos daprópolis 
marrom clara e escura da bahia 
 

Darlan Coutinho Dos Santos 

C005 Determinação de Elementos Maiores e Traço em 
Tecidos de Moluscos Bivalves por Espectrometria de 
Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

Darlan da Silva Santil 

C006 Preparação de pigmentos híbridos a partir de corantes 
azo e compostos do tipo hidrotalcita 

Fredson Santos Guimarães 
 

C007 Determinação de elementos essenciais em arroz 
empregando espectrometria de fluorescência de raios x 
de energia dispersiva 

Alete Paixão Teixeira 

C008 Complexos Metálicos com 2,6-bis(imino) piridina: 
Propriedades Químicas e Eletroquímicas” 
 

Carlos Daniel Silva da Silva 
 

C009 Efeito do Método de Preparação sobre as Propriedades 
de Catalisadores Trimetálicos para a Reforma de Nafta 
de Petróleo 

Karla Correia Sales Conceição 

C010 Estratégias para determinação da composição mineral 
da própolis “in natura” empregando espectrometria 
Atômica 

Mauro Agildo Barbosa Guida 

C011 Avaliação das propriedades biológicas dos derivados 
sintéticos do β-sitosterol e triterpenos 
 

Rauldenis Almeida Fonseca 
Santos 

C012 Estratégias alternativas de preparo de 
Amostras para a determinação de metais em alimentos 
por espectrometria de absorção atômica em chama 

Geovani Cardoso Brandão 

C013 Estudo químico e avaliação biológica do extrato das 
cascas das raízes de caesalpinia pyramidalis tul. 
(leguminosae) 
 

José Cândido Selva De 
Oliveira 

C014 Neoflavonóides e xantonas de 
Kielmeyera coriacea (CLUSIACEAE) 

Tâmara Vieira Reis 

C015 Avaliação da bacia hidrográfica do 
Rio paraguaçu utilizando análise 
Multivariada 

Giancarlos da Silva Souza 

C016 Determinação de elementos essenciais e contaminantes 
em amostras biológicas empregando espectrometria 
atômica 
 

Luiz Raimundo Seneterri 
Silva Rodrigues 

C017 Produção fotocatalítica de hidrogênio a partir de 
solução aquosa de glicerol  

Marcos De Oliveira Melo 

C018 Preparação de titanoniobatos pilarizados e aplicação na 
desidratação de bioetanol 
 

Olivalter Santos Pergentino 
De Andrade 

C019 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade 
antimicrobiana 
Das substâncias isoladas de clusia burlemarxii 

Paulo Roberto Ribeiro 

C020 Síntese de acetatos de glicerina utilizando sais de Sandra Torres Alvarenga 
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bismuto 
C021 Caracterização de íons majoritários presentes no 

Material particulado gerado por combustão de motores 
do ciclo diesel 
 

Ana Carla Dias Regis 

C022 Novos alquenil benzofuranos e perfil de ácidos 
Graxos presentes nas sementes e folhas de tapirira 
guianensis (ANACARDIACEAE) 
 

Eliezer Pereira Da Silva 

C023 Influência das propriedades eletrônicas na tiotolerância 
de catalisadores pt-pd/al2o3, modificados com pr, 
usados na reação de hidrogenação da tetralina 

Francisco Xavier Julião De 
Jesus 

C024 Distribuição de elementos essenciais e contaminantes 
em fanerógama halodule wrightii e macroalgas 
marinhas da baía de todos os santos, bahia, brasil 
 

Geysa Barreto Brito 

C025 Material particulado inorgânico 
Atmosférico total e fracionado por 
Tamanho em áreas de influência industrial no 
recôncavo baiano 
 

Jacqueline Peixoto Miranda 

C026 Obtenção de Biodiesel via Rota Etílica Auxiliado por 
Ondas Ultrassônicas 

Jeane Quelle Alves Brito 

C027 Caracterização de íons majoritários presentes 
No material particulado atmosférico do 
Entorno da baía de todos os santos-ba 
 

José Domingos Santos Da 
Silva 

C028 Desenvolvimento de Sistema de Análise por Injeção 
Sequencial para Determinação Espectrofotométrica da 
Capacidade Antioxidante em Bebidas Empregando o 
Radical Derivado do N-fenil-1,4-fenilenodiamino 
 

Leandro de Moura França 

C029 Isolamento e síntese de derivados 
De ácidos triterpênicos e esteroides 
E avaliação da ação de inibição de 
Proteases 
 

Marcelo Álison Sousa dos 
Santos 

C030 Desenvolvimento de amostrador passivo para 
Amônia na atmosfera 
Salvador 

Marco Aurélio Oliveira Lima 

C031 Influência do teor de cério nas propriedades de 
catalisadores do tipo pt/zro2 para a purificação de 
hidrogênio 

Peterson Santos Querino 

C032 Caracterização e utilização de resíduo sólido: lodo de 
eta, como matéria prima para confecção de elementos 
da construção civil. 

Selma Souza Alves Santos 

C033 Perfil fitoquímico de materiais 
Biológicos usados em dessalinizador 
Caseiro de água salobra 

Tadeu Antônio De Campos 
Costa 

C034 Determinação de macro e microelementos em 
crustáceos catados comercializados em salvador, bahia. 

Marcionila Alexandre Gomes 
Dos Prazeres 

C035 Determinação de micronutrientes e contaminantes em 
amostras de tomates por técnicas espectroanalíticas 

Fernanda Costa Bressy 

C036 Produção de hidrogênio a partir 
Da reforma em fase líquida do 
Glicerol sobre catalisadores 

Poliana Mousinho Magalhães 
De Almeida 
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Baseados em perovskitas 
C037 Propriedades de catalisadores oriundos de perovskitas 

baseadas em ferro e cobalto 
Hilma Conceição Fonseca 
Santos 

C038 Calibração multivariada no infravermelho próximo 
para predição da composição química de correntes 
petroquímicas do processo de produção de aromáticos 

Jamile Batista Dos Santos 

C039  “Biotemplates” para automontagem de nanopartículas 
de ouro: buscando inspiração na natureza para 
sintetizar estruturas complexas 

Adriana Machado Fontes 

C040 Análise de especiação de 
Compostos inorgânicos de enxofre, nitrogênio e cloro 
na atmosfera de área de influência industrial no 
recôncavo baiano 

Aline Santos De Almeida 

C041 Aplicação da espectroscopia nir, associada à técnicas 
De calibração multivariada, na determinação da 
Composição química do solvente utilizado na 
Produção de isopreno 

Denise Sousa Brandão 

C042 Medidas de formaldeido, acetaldeido e etanol na 
atmosfera da cidade de salvador, bahia, brasil 

Daissy Marcela Angarita 
Poblador 

C043  “Efeito do Gadolínio nas Propriedades Catalíticas de 
Óxidos de Ferro na Reação de WGS” 

Caio Luis Santos Silva 

C044 Desidratação de glicerol a acroleína, em fase gasosa, 
sobre catalisadores derivados do precursor lamelar de 
estrutura mww 

Camila Santana Carriço 

C045  Preparação de zeólita beta nanoestruturada através da 
Funcionalização de sementes com organossilanos 

Diego Rodrigues De Carvalho 

C046 Determinação Espectrofotométrica Indireta de Sulfato 
em Álcool Etílico Combustível Empregando 
Dibromosulfonazo III 

Jorge Santos De Almeida 

C047 Determinação de trans-resveratrol em 
Vinhos tintos por meio de calibração 
Multivariada 
 

Milleno Dantas Mota 

C048 Contribuições para avaliação da influência do 
tratamento preliminar de amostra sobre a 
confiabilidade das informações analíticas 

Wdson Costa Santos 

C049 Caracterização e aproveitamento do resíduo sólido 
proveniente do processamento industrial do óleo de 
mamona 

Diógenes Ribeiro Gramacho 

C050 Reação de cicloadição formal aza-[3+3] de enaminonas 
e oxazolonas na síntese de heterociclos nitrogenados 

Raimundo Francisco Dos 
Santos Filho 

C051 Estratégias analíticas para minimização da etapa 
De preparo de amostra para determinação de 
Mercúrio em amostras alimentícias e ambientais 

Laiana Oliveira Bastos Silva 

C052 Desenvolvimento e validação de método analítico para 
Determinação de interferentes endócrinos: aplicação 
em 
Amostras de água da baía de todos os santos, ba. 
 

Normando Da Silva Lisboa 
Filho 

C053 Desenvolvimento de um procedimento alternativo 
Para determinação de elementos traço em arroz 
Empregando digestão assistida por micro-ondas com 
ácido nítrico diluído 

Taiana Do Bomfim Tarantino 

C054 Determinação da concentração rápida de Biodiesel em 
Diesel (BXX) através da espectrofuorimetria  e análise 
covariante dos dados 

Humbervânia Reis Gonçalves 
Da Silva 
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C055 Síntese via rota sonoquímica e caracterização de 
Nanopartículas de sulfeto de bismuto 

Paulo Roberto Ribeiro De 
Mesquita 

C056 Redução fotocatalítica de hg (ii) e remoção de corantes 
em águas residuais 

Jefferson Santos Da Silva 

C057 Estimativa de valores de referência para cd, co, cr, cu, 
ni, pb e zn em solos do entorno da baía do iguape, 
bahia, brasil 

Milena Santos Pinelli 

C058 
C059 

Hidrogenólise do glicerol sobre catalisadores 
De cobre e cromo 

Raildo Alves Fiuza Junior 

C060 Determinação de bromofenóis simples em peixes por 
microextração com gota única e cg-em 

Joelma Pereira Dos Santos 
Sobrinho 

C061 Síntese via rota sonoquímica e caracterização de 
Nanopartículas de sulfeto de bismuto 

Paulo Roberto Ribeiro De 
Mesquita 

C062 Desenvolvimento de método de pré-concentração 
Empregando 1-(2-piridilazo)-2-naftol imobilizado em 
sílica funcionalizada c18 para determinação de metais 
em águas naturais por icp oes 

Roberta Natália Carneiro Da 
Silva Carvalho 

C063  “Síntese sonoquímica de novos nanohíbridos de óxido 
de vanádio/polímero condutor” 

Jeferson do Rosário Almeida 

C064 “Nitrosilo complexos com corantes 
fenotiazinícos: uma estratégia de produção de óxido 
nítrico através de estímulo eletroquímico e 
fotoquímico visando aplicação em fototerapia” 

Alanjone Azevêdo 
Nascimento 

C065 Distribuição de elementos essenciais e não essenciais 
em moluscos bivalves e sedimentos da baía de todos os 
santos, bahia, brasil 

Isa dos Santos Barbosa 

C066  “Emprego de adsorventes oriundos da casca de arroz 
na remoção de cobre em efluentes aquosos 

Leonardo Brito Da Silva 

C067 Síntese, caracterização e avaliação da atividade 
Fotocatalítica de bita(Nb)O4 dopados com cromo e 
Molibdênio na geração de hidrogênio 

Cristiane Gomes Almeida 

C068 Estudo de precursores perovskitas lani1-xcoxo3 na 
obtenção de gás de síntese a partir dareforma seca do 
ch4 em presença de o2 

Isleide Pereira Lemos 

C069 Preparação de compostos polifuncionais empregando 
reações organocatalisadas. 
Síntese de derivados de ácidos triterpénicos 
E esteróides  

Maria Candeia Kuliakita 

C070 Desenvolvimento de método analítico para 
determinação de estimulantes anfetamínicos 
Inalterados de interesse forense em urina empregando 
dllme e gc-ms 

Ricardo Leal Cunha 

C071 
 

Análise exploratória de dados originados da 
determinação de metais e metaloides por icp-ms 
Em amostras de águas coletadas no município de 
cachoeira-bahia Salvador 

Uenderson Araujo Barbosa 

C072 “Síntese, Caracterização e Estudos de Reatividade e 
Atividade Biológica de Nitrosilo Complexos de 
Rutênio com Ligantes Diflunisal e Dihidroxibenzoicos” 

Ernani Lacerda de Oliveira 
Neto 

C073 Aplicação da espectrofluorimetria e análise 
multivariada na determinação da viscosidade 
estabilidade oxidativa e massa específica de 
combustíveis biocombustíveis e óleos 

Alessandra Dos Santos 
Tanajura 

C074 Estudo químico e avaliação das atividades 
antimicrobiana, anticolinesterásica e larvicida do fungo 
curvularia lunata e levantamento quimiotaxonômico 

Hênia Joelia Magalhães Cruz 
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do complexo Curvularia-Bipolaris-Cochliobolus 
C075 Determinação e avaliação quimiométrica da 

composição mineral do abelmoschus esculentus l 
comercializados na cidade de Salvador 

Ivanice Ferreira Dos Santos 

C076 Estratégias analíticas para determinação denitrito e 
nitrato em matrizes ambientais e alimentícias, 
empregando análise de imagens 
Digitais 

Jorge Luís Oliveira Santos 

C077 Determinação direta de chumbo, cádmio e mercúrio 
em vinagre de álcool empregando espectrometria de 
absorção atômica 

Mário Marques Da Silva 
Junior 

C078 “Nitrosilo complexos de rutênio imobilizados em 
matriz de sílica: obtenção, caracterização e reatividade 
eletroquímica e fotoquímica” 
 

Olívia Maria Bastos Costa 

C079 Recuperação Avançada de Petróleo (EOR) por Métodos 
Químicos e Dependência do Tipo de Glicerina Bruta 

Pamela Dias Rodrigues 

C080 Contaminantes orgânicos em monômero cloreto de 
Vinila (mvc): desenvolvimento de método para 
identificação por td-gc-ms e análise por pca 
Aplicada a amostras de diferentes pontos de um 
processo industrial 

Fábio Neves Dos Santos 

C081 Desenvolvimento de estratégias analíticas visando 
determinação de gálio em bauxita e sedimento 
empregando a espectrometria de emissão óptica com 
plasma indutivamente acoplado 

Fernanda Alves De Santana 

C082 Determinação de bromofenóis simples relacionados ao 
flavor de camarões marinhos e de cativeiro 
 

Rafael Dourado Pimenta 
Fontes 

C083 Aplicação de ferramentas quimiométricas na 
investigação de parâmetros para a definição do ponto 
de corte de interface em 
Polidutos que transportam derivados de petróleo e 
álcool etílico anidro combustível 
 

Soraia Cristina Almeida dos 
Santos 

C084 Aplicação e desenvolvimento de estratégias analíticas 
para determinação de minerais em fórmulas infantis a 
base de cereais empregando ICP OES e HR-CS ET AAS 

Arlene Santos Silva 

C085 Efeito do agente precipitante nas propriedades de 
Catalisadores de hematita contendo alumínio e cobre 

Cláudio Taranto Lima Braga 

C086 Aproveitamento de radiação solar na geração de 
hidrogênio empregando fotocatalisadores do tipo cds, 
zns e Cd(1-x)znxs 

Paula Aparecida Lima Lopes 

C087 Estudo químico e atividades biológicas das sementes 
de spondias tuberosa arr. cam. (anacardiaceae) 

Patrícia De Assis Santos 

C088 Obtenção de catalisadores baseados em lantânio, 
níquel e/ou rutênio para a reforma a vapor da glicerina 

Juliane De Brito Lima 

C089 Caracterização de íons majoritários em material 
particulado atmosférico da região de caetité, bahia 

Yara Simone Chaves Sousa 

C090 Desenvolvimento de procedimento  para 
decomposição de celulose assistida por radiação micro-
ondas visando determinação de contaminantes 
inorgânicos por técnicas espectrométricas 

Welligton Correia 

C091 Identificação de adulteração do diesel pela adição de 
oleos vegetais puros e residuais (OGR) pela técnica de 
espectrofluorimetria e quimiometria 

Alexandre Kamei 
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C092 Estratégias analíticas para a determinação de 
constituintes inorgânicos em medicamentos e 
suplementos minerais à base de magnésio por 
espectrometria de emissão óptica com plasma 
indutivamente acoplado 

Cristiane Pereira Neves 

C093 Síntese tricomponente one-pot de tiossemicarbazonas 
com catálise ácida. 

Danilo Santana Galvão 

C094 Emprego de espectrometria de absorção atômica de 
alta resolução com fonte contínua e atomização em 
forno de grafite na determinação simultânea de 
cádmio, ferro e estanho em alimentos enlatados 

Danilo Junqueira Leão 

C095 Aproveitamento de luz solar na produção fotocatalítica 
de hidrogênio a partir de águas residuais provenientes 
de curtume de couro 

Elisson Andrade De Souza 

C096 Pétalas  de rosa (rosa spp.): uma fonte alternativa de 
nutrientes na alimentação 

Emmanuelle Ferreira Requião 

C097 Síntese, caracterização e reatividade de nitrosilo 
complexos de rutênio com ligante diflunisal 

Juliana Guerreiro Cezar 

C098 Estudo químico das raízes de Bowdichia 
virgilioides(FABACEAE) 

Klauber Viana Cardoso 

C099 Síntese,caracterização e aplicação catalítica do zeólito 
ferrierita na desidratação de glicerol àacroleína em fase 
gasosa 

Maurício Brandão Dos Santos 

C100 Determinação de macro e microelementos em 
medicamentos fitoterápicos 

Augusto Cezar Magalhães 
Aleluia 

C101 Síntese de pirrolidinonas bioativas catalisada por sais 
de bismuto e radiação micro-ondas na cicloadição 
formal aza-[3+2] de enaminonas e 
difenilciclopropenona 

José Cláudio Serafim Vieira 
Da Silva 

C102 Estudo dos compostosbtex na atmosfera dacidade de 
salvador utilizando amostragem passiva 
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Apêndice C- Modelo analítico para análise das dissertações 
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Apêndice D- Análise das dissertações PPGHFEC/UFBA 
 
 

 
 
 

 

Apêndice E- Análise das dissertações PGQUI/UESB 
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Apêndice F- Análise das dissertações PGQUIM/UFBA 
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ANEXO A - Homogeneidade 
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ANEXO B - : Financiamnrto (PGQUIM/UFBA/C65) 
 

 
 
 

 


