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Figura 2. Distribuição dos doutores pesquisadores 
em EQ, por região, considerando a 
formação em Educação ou em conteúdo. 
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Introdução 

A Química é constituída historicamente por 
quatro áreas distintas: Química Orgânica, Química 
Analítica, Química Inorgânica e Físico-Química. No 
Brasil, os primeiros trabalhos de pesquisa em 
Ensino de Química são do final da década de 1970. 
Já no início da década seguinte começam a surgir 
diversos eventos cujo tema é a pesquisa em Ensino 
de Química – EQ. É aproximadamente deste tempo 
que esta área de pesquisa começa a se fortalecer 
no cenário nacional. Essa se constitui uma nova 
área da Química, já que “seu objeto de estudo não é 

o conhecimento por si só, mas as questões 

relacionadas à sua apropriação no ambiente 
escolar”1 e noutros contextos educativos. 

Assim, a especificidade das investigações nesse 
campo de conhecimento exige o domínio do 
conhecimento químico. Todavia, ele “não é 

suficiente, dada a complexidade de seu objeto, das 

interações humanas e sociais que o caracterizam”2, 

o que impõe, como condição sine qua non, para o 
seu desenvolvimento a formação de professores. A 
complexidade desta formação faz necessário um 
quadro de investigadores que apoie a expansão das 
investigações nesse campo de conhecimento. 

Resultados e Discussão 

A indicação da SBQ pela Capes para criação de 
do Programa Nacional de Mestrado Profissional em 
Ensino de Química (ProfQui) levou-nos à 
necessidade de melhor conhecer nossa 
comunidade. Isso foi feito por meio de um convite 
aos pesquisadores, por e-mail e notícia no Boletim 
da SBQ, a responder um questionário 
disponibilizado online na página da Divisão de 
Ensino. No momento dessa análise, contávamos 
com 252 respostas e aqui apresentamos dados 
preliminares relacionados à formação e distribuição 
geográfica dessa comunidade, formada por 128 
pesquisadoras e 124 pesquisadores, que se 
consideraram pesquisadores na área. 

Dos 252 pesquisadores que responderam o 
questionário, 139 são mestres 113 doutores. 
Desses mestres, 52 já estão em doutoramento, 83 
pretende se doutorar e 4 não.  

Na figura 1 podemos observar a distribuição 
percentual dos pesquisadores, mestres e doutores, 
por região em que atuam. 

Como são os doutores os responsáveis pela 
formação de novos mestres e doutores, interessa-
nos analisar a área de formação dos mesmos no 
doutorado. Para isso, agrupamos os pesquisadores 
com doutorado na área da educação e os com 
doutorado em conteúdo (Química e outras exatas). 

Analisando a área de formação, observamos que 
a maioria dos doutores que pesquisam em EQ (58,5 
%) realizaram trabalhos de doutorado em conteúdo, 
sendo a região Centro-Oeste a única exceção.  

Conclusões 

A análise preliminar dos dados indica uma boa 
distribuição de doutores atuando em EQ no Brasil. 
Os mesmo dados mostram que no Norte e Nordeste 
a maioria desses doutores não tem formação em 
Ensino. Essa constatação é conhecida e justifica 
programas como o REAMEC. No entanto, é bom 
constatar que há muitos doutores com formação em 
conteúdo pesquisando em EQ. 
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Figura 1. Distribuição de pesquisadores em EQ, 
por região do país, comparando com a 
percentagem da população brasileira. 


