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IìËSUMO

A Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e o Ministé
rio de Educação e Cultura (MEC) reali zaram, no ano de fgg0;
pesquisa diagnóstico acerca das diferentes populações que fa-
zen parte do sisterna de ensino de graduação na área de Geolo-
gia no PaÍs: as Unidades Universitárias, o professor, o aluno
e o geóIogo que atua fora da Universidade.

Foi escolhida para este estudo apenas urna das popula
ções investigadas: os professores de disciplirras geológicas
ou afins nos Cursos de Graduação ern Geologia, Os professores
foran divididos e¡n dois grupos independentes, professores que
desenvolven e que não desenvolvern pesquisa.

Entre os dados disponÍveis, havia vários que indica-
van procedimentos de ensino do professor em sala de aula ou
no campo, Tais procedirnentos forarn agrupados en diferentes
conjuntos, indicando diferentes caracterÍsticas rnetodológicas
de ensino. 0 objetivo principal do trabalho é conparar osdois
grupos de professores quanto ã metodologia de ensino que uti-
lízam, tomando-se por referência as ¡nencionadas característi-
cas netodológicas, Outro objetivo 6 deterninar a associação
entre possibilidades de desenvolvirnento de pesquisa por parte
dos professores e aspectos ligados a sua situação funcional e

instituições a que pertencen.
A anostra utílizada abrangeu 297 professores, que coï

respondern a 56,6e" da população de professores de disciptinas
geolõgicas ou afins e a 94,6% do n anostral da pesquisa reali
zada por SBG e NIEC. 0 instrumento de coleta de dados foi o
questionário da rnesma pesquisa, aproveitando-se tamb6m as res
postas já existentes.

Os dados pertinentes foram organizados e analisados
ern tabelas de contingência de dupla e tripla ent¡ada. Aplicou
-se a prova estatística do X2 para dctermjnar a significância
de diferenças entre os dois gïupos de professores quanto aos
referidos procedinentos de ensino.
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Os resultados de:lonstram não haver diferença signifi

cativa entre os doís grupos; de professores ao tonar-se por re
ferência as diversas característ icas rne to do 1ó g i cas de e'sino,
Esta situação pode estar condicionada por aspectos adnrinistra
tivos da universidade e curricurares do curso de Gracluação em
Geologia, e ainda peta pr6pria po1íti.ca que defjniu a criação
dos prineiros Cursos de Geologia.

A anáIise dos resultados confirma a associação entre
possibilidades de desenvolv:irnento de pesquisa e urn conjunto
de variáveis Iigadas ã situação funcional dos professores e
Instituição a que encontran-se vinculados.



ABSTR.ACT

During 1980 the Sociedade Brasileira de Geologia
(SIIG) and the Ministério da Educação e Cultura (MEC) undertook
a s,urvey on undergraduate education in Geology in the univer-
sities of Brazil, The survey involved four populations: under
graduate students in Geology, their professors, the institu -
tions (departments or schools) involved in undergraduate edu-
cation in Geology, and geologists working outside the univer-
sity.

0n1y one populati.on was investigated in the present
study: the professors of geology courses involved in undergra
duate education. The professors were divided into two indepen
dent groups, those who are involved in research and those who

are not. Part of the available data concerned teaching proce-
dures in the classroorn and in the fie1d, which were grouped
into different cornbinations indicating different methodologi-
cal characteristics of teaching. The ¡nain purpose of the re-
search was to compare the teaching rnethodologies of the two
groups of professors. Another purpose was to analyse the rela
tionships between the possibilíty to do research and the
career status of the professor and the characteristics of his
institution.

The sanpled population inclu<1es 297 professors, cor-
respolLding to 56,6% of the population of university geotogy
professors and to 94,6q" of those who answered the survey un -
dertaken by the SBG and MEC. The pertinent data drawn from
the SBG/MEC questionnaj-res l\rere analysed and organized into
contingency tables with double and triple inputs. The X2 sta-
tistical test was used to determine the signíficance of diffe
Tences in teachíng procedures between the two groups of pro-
fessors.

The results show that there are no significant diffe
rences in ¡nethodological characteristics of teaching between
the two groups. This situation nay be the result of hiring
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practices and administrative aspects of Brazilian universiti-
es as well as partly due to the nature of the under¡1ra<luate
curriculum in Geology. Another cause nay be related to the
reasons behind the creation of the various schools c,f Geology
in the country.

Analysis of the results confirrns the hypothesis that
research possibilities are associated with certain variables
of career status of the professor and of his institution.
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CAPfTULO
I N1'RODUCÃO

I.1 _ A T{ETODOLOGIA DE ENSINO NA FORT{.ACÃO DO GEÓLOGO

0 período de 1979-1982, na cornunidade geológica, apre
sentou grande efervescência no que tange ao debate das ques-
tões educaci.onais. Em torno da pesquisa cliagnõstico das condi
ções de formação do geólogo brasileiro, levacÌa a efeito pela
Sociedade B¡asi. leira cle Geologia (SIIG) e pela Secretâria de
Ensino Superior (SESu) do MEC (SBG/MEC, l98l), desenvolveram-
se inúmeras atividades (Encontros, Seminários e Sirnpõsios de
Ensino) e foran produzidos textos sobre o assunto que, de cer
ta for¡na, inauguraram a literatura sobre ensino de Geologia
no PaÍs, Cono decorrência, rrota-se profundo questionamento
das principais características que cercan os Cursos de Geolo-
gia no PaÍs, tanto rnateriais quanto filosóficas e pedagógicas,
apontando para sígnificativas nodificações, Foi estabeleciclo
um perfil ideal do geó1ogo brasilei¡o, que na realid.ade 6cons
tituÍdo por diretrizes a nortear tais rnudanças. Reproduz-se a

seguir.os cinco traços que cornpõcm o perfil ideal do gcólo11lgo'

"a) Deverá ter uma fornação polivalente voltacla para a.s

cessidades do PaÍs na área de Geologia, que o capacite a

frentar, muítas vezes sozinho, traballtos de canpo em áreas
versificadas e problernas de natureza diversa.

b) Deverá ter uma fornação científica que o capacite a de-
senvolver atividades profissionais corn caráter inovador e não

ne

en-
di

( 1 )socr¡IADE BRASTLETRA DE cEoLoGrA/NrrNrsrÉRro DA EDUCACÃo
E CULTURA - 1981 - A Fornação do Geólogo nas Universida_
des Bras ileiras , um-TëT¡ãtõ-iG-DLras--Ðõc-ðâr-s . -ITEC ,--Bra-C-il
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somente habilitá-1o para a sinples aplicação de netodologias
es1:abelecidas em outîos países, muitas vezes inadequadas ã

nossa real i dade.

c) Deverá ter una postuÍa crítica perantc srra atuação p::o-

fissional- e perante os principais problenas que afetam os se-
tores estratégicos da econornia nacional .

d) Deverá ter una fornação independente das diretrizes go-

vernanentais con caracterÍsticas inrediatistas, obedecendo a

un planej amento que retrate a projeção das necessidades do

?aís previstas a médio e longo prazo'

e) Deverá ser un profissional con participação social e po

1ítica junto a entidades de classe e outras agremiações po1í-
ti.ar" ( 2 ).

A possibilidade de se atingir o perfil ideal está ob_

viarnente condicionada a una série de características curricu-
1ares, tanto de orden programática quanto metodológica, cono

6 possíve1 depreender da análise dos traços expostos ' Este fa
to é exaustivarnente reconhecido pelos autores de diversas te-
ses apresentadas 

.ao 
I Sinpósio Nacj.ona1 Sobre o Ensino de Geo

logi:a no Brasil F J. A proposta de novo currículo nínimo d.e

Geologia, por sua vezr apro\¡ada recentemente pela cornunidade

no il sinp6sio de Ensino( 4 ) urtá assentada en bases episteno
1ógicas e psico-pedagógicas, o que significa dízer, segundo

Paschoale e Outros (1981) , que "um currículo que pretenda for

( 2 )ulrt" das contestações que se poderia fazer ao perfil ideal
proposto é que seus itens não são_suficientes para carac-
t.rira'r o gèótogo, Ëntretanto, são considerados necessá-
rios, seguñdo opiniões e decisões de parcela expressiva
da conunirlade gèo1-ógica, enanadas por ocasião da referì-
da pesquisa diãgnósiico e da lrlesa Redoncla Sobre Ensino de

. Geologia, desenvolvida no XXXI Congresso Brasileiro deGeo
logia , en 1980

( 3)socr¡onDE BRASILEiRA DE GEOLOGIA - 198r - Teses ao I Sin-
oósio Nacional sobre o Ensino de Ceo 1o eîã---ñõ--Biã sl l-.

( 4 )socr¡r¡,DE BRASILEIRA DE GEoLocIA - 19s2 - Documento Final
do II Simp6sio Nacional sobre o Ensino A¡-Te ofo-Rl a no
3r¿ -STIT:] Sãõ-Tãulõ, verËãõ pre-rininar, 58-,r.
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nar um geó1ogo com as caracterÍsticas precon izadas no pcrf i.1

ideal, deve refletir ao longo de sua organização, seleção de
conteúdo e de experiências de aprendizagem, a complexidade e

riqueza da Geologia enquanto área do conhecirnento e pr'ática
científica" ( 5 ).

Os citados autores procuram, no trabalho en questão,
estabelecer bases epistemológica e psico-pedagógica para um

currÍculo que vj.abitize o perfil ideal do geól.ogo( 6lì. N" .o.,,
trução da base epísternológica, levarn em consideração traba-
lhos de autores como: Hagner, Charnberlin, Gruza, Rornanovskiy,
Van Bernrnelen, Leonov e Potapova. No plano epistenológico, após
discutiren aspectos diversos ligados ao ob.jeto e nétodo da in
vestigação geológica, concluern apresentando o seguinte proces
so para_ a cognição da Terra pela Geo1ogi.a (segundo potapova,

f 1\
1968) \ / r '

"O processo de cognição da Terra pela Geologia é vis
cono una seqilência dos seguintes estágios, que se repetem
níveis cada vez ¡nais atrtos:
(1) descoberta e estudo de processos naturais conternporâ -

neos por várias ciências naturais e tecnol69icas;
(2) descoberta de traços de processos si¡nilares no passado

geológico;
(3) estudo das condições, tenpo, lugar e leis do desenvol-

vimento dos processos naturais con base na síntese existente
das ciôncias que tratañ da história da Terra e o suplenento
do conheci¡nento do processo h i s t 6 r i c o - ge o 1ó g i c o corn base nos
dados recén-obtidos;

¡. c\t 'JPASCHO.ALE, C. e Outïos - 1981 - Una base para a Elabora -
ção do CurrÍcu1o de Geologia. in Teses-ao I Sirrpõsio
$!I:gl-j-gEs o En:ino de GcolosJã no Brasf 1.-3.8.G.,
tseIo HorÍzonte, p. 30,

( 6 )rrtæ bases folan aprovadas pelâ cornunidade geológica clu-
Tante o I Sinpósi.o Nacional iobre o Ënsino dò Geologia noBrasil, em 1981, e constituirarn o fundarnento da prõposta
do Novo Currícu1o.Mínimo para os Cursos de Geologia,'apro
vado no.-II Simpósio Nacional sob¡c o Ensino cle Gãologiä -no Brasil, realizado em 1982.

( 7 )pRscuonln, c. e ourros - 1981 - idern, ibidem, p. 37.
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(4) predição do futuro curso de desenvolvinento dos proces
sos geológicos cotn base na aná1ise dos daclos disponíveis e sua
relação cclrn o desenvolvimento geral clo processo hist.6rico-geo
1ógico".

0s mesmos autores tïatam a seguir da base psico-peda
gógica que deve sustentar o currÍcu1o. Neste aspecto, trans -
creve-se tanbém as conclusões a que chegarn e que, de certa
forrna, constituen a síntese da base psico-peclagógica propos -.
ta:

"(1) o binônio prática-conteúdo é indissociáve1;
(2) o conteúdo dentro do currículo não é tido como un fin

ern si mesno, nas como urn rneio de se atingir, associando-se à
prática de Geología cor¡ro ciência, os ob jetivos c1e forrnação
profis s í onal ;

(3) o conhecimento geológico deve ser apresentado, desde
o inÍcio, preservando-se todas as suas características cono
produto de urna prática científica singular e cornplexa;

(4) as atividades de aprendizagern não devem se centrali -
zar no livro-texto;

(5) a organização do conteúdo deve ter, sempre como base,
a prãtica da Geologia enquanto ciência, ou seja, a introdução
de qualquer conteúdo deve estar senpre justificada;

(6) finalnente, o currícu1o deve ser centraclo em proble -
nas conctetos (onde o campo desernpenha o papel deflagrador e
centralizador de aquisição, sistematização e crÍtica do conhe
cimento geológico) que são apresentados, desde o inÍcio, com
suas reais caracterÍsticas e que serão tratados de ¡nodo cada
vez rnais cornplexo e rico ao longo do Curso, sofisticando-se,
cada vez nais, o repert6rio, a prática de Geologia enquanto
ciôncia e a crítica ao conhecimento e prática geológicas. A
aprendizagern é centrada no estudante, que desernpenha papel de
agente^ (não mais paciente) do processo de ensino-aprendiza-
gem" ( I ) .

Estabelecendo-se relação entre as forrnulações conclu
sivas das duas bases apresentadas, parece evidente a proposi-

( 8 )pRscHonLE, c. e ourros - 19g1 - op. cir., p. 40
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ção de uma metodologia de ensino que, ao inv6s de interpretar
a ciência geológica para o estudante, pernita-1he vivenciá-1a,
preLticanclo o processo de cognição da Terra desenvolvido pela
Geologia, através de investigações criativas em contato dire-
to com o objeto a ser conhecido, libcrando-se da noção de que

"os processos nentais são urna funÇão do co:nteúdo, antes que

uma função dos processos cognitivos aplicados a este conteú -
¡¿Oìdo" (Taba, 1976) \ " /,

As id6ias apresentadas, relativas ã netodologia de

ensino na forrnação do geóIogo, são reforçadas em diversos tra
balhos de caráter rnais específico, reunidos nos volumes de te
ses apresentadas ao I Sinrpósio de Ensino de Geologi¿(10).

Anaral (198I), ao descrever una experi.ência de inova
ção programática e rnetodológica no canpo do ensino de Geolo -
gia Introdutória no nÍvel superior, destaca que o curso em

questão adotou um planej anento da aprendizagen cujo "plano de

aula, considerado na sua escala 91oba1 , previa urn ensino cont

procedinentos predominante e progressivamente abertos, cotn

acentuada valorlzação e estínu1o ao racioclnio pr6prio do es-
tudante, rnesmo que isso implicasse en perda de rigor nos con-
ceitos adquiridos, Tal diret¡iz metodol6gica estava ern harno-
nia com a pr6pria preocupação for¡nativa relativa ao conteúdo.
En resurno, enquanto ao aluno cabia o papel ativo de agente de

sua própria aprendizagern, ao professor cabia a função de orga
nizador, coordenador e facilitador do processo"(11).

Ainda Anaral (1981, a), em outro trabalho en que ana

lisa a citada experiência de inovaÇão educacional, esclarece
nelhor a postura metodol6gica adotada:

"Na sala de aula, a netodologia de ensino e as rela-
ções professor:-aIuno adotadas tanbén originaram una situação
nova. A dinâ¡nica de grupo, incorporada corno nétodo de ensino

( 9 )pRscHoRLE, c. e ourros - 1981 - op. cit., p. 39.
(10)socrronDE 

BRASILEIRA DE GEoLoGIA - 198r - op. cir.
(11).qIßn.AL, Ivan A. <1o - 1981 - A Geologia lntrotlutõria na Uni

versidade - Anãlise de un Modelo de Curso. In Teses ao
I Simpósio Nacional sobre o Ensino de Geologia nõ-Tra-
!iI. 3.B .T;--E erõ-TõTrzõffi-
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e não corno técni.ca auxiliar, fol responsáve1 pela diluição cte

una das formas mais c1ássicas de autoritar.is¡no: o do conheci-
nento e de quen o transÍìj_te na situação escolar (o professor).
Deixou-se de apresenta¡ o conhecimento ci.entíf ico co¡no verda-
de absoluta, para nostrá-1o em sua rea.1 condição de nodelo
transitório de urn¿r realidade, geralmente contestado (lcntro da
pr6pria comunidade científica, Estinulou-se o estudarrte a ana
lisá-1o criticamente, a forrnulaï suas próprias objeçcies. para
tanto foi necessãria a retração da palavra clo professor, subs
tituindo-a por outTas f orrnas de veiculação de infor-rnações. r*<.ri

necessário rnudar o conceito de um professor proprietário úni-
co de una única ve¡dade para o de un "ioordenador e/ou facili
tador da ap rendi zagem" ( 12 )

Fujita e Outros (1981), ao analisaren o probJ.erna da
netodologia de ensino em Geologia, demonstran a estreita rela
ção existente entre os diferentes traços do perfil ideal do
geólogo e a rnetodologia de ensino a ser âdotada nos Curso-s de
Geologia. Daseando-se tanbén em Taba, bem corno em Aebli, Dewey,
Turra, Mascellani e outros autores, transcrevern uma s6rie de
id6ias relativas à participação intelectual ativa do estudan-
tç no processo de aprendizagem, adaptando-as ao contexto do
ensino de Geologia, tais corno: "O de s envo lvirnent o da criativi
dade individual e coletiva, juntanente com o processo sisterná
tico de expelinentação, são fundamentais para a forrnação cien
tÍfica do geó1ogo, pois valorizarn e criarn no indivíduo poten-
cialidades que nottearão a sua capacidade de inplernentar no-
vas idéias e concepções, necessárias à criação de u¡ra tecnolo
gia nacional"(13), Preconizan que o ensino incorpore a postu-
ra não dognátíca da própria ciência: "(...) o ensino não deve
apresentar una única hipótese que explic¡"re urn certo fenômeno
geolõgico. Pelo contrário, deve-se desenvolver, conos alunos,

(12)nunnnl , Ivan A.
çao paTa as
In op. cit. ,

(13)ru.lrrR, H. rÌ.;
Metodologia
e 106.

GONÇALVES, P. W.; CAIUBY, S. C. S.
de Ensino en Geologia. In op. cit.

do - 1981a - Uma Estratégia de Irnplernenta
Mudanças Propostas no Ensino de Geò1ogia. -
p. 183.

I981 -
p. 10s
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as várias hipóteses possíveis, A ênfase é habilitar o ge6logo
(aluno) para que ele possa desenvolver seus próprios raciocí-
nios na aborclagen dos problenas"(14). Sustentam que a postura
receptiva do estudant.e nas situações de ensino é i.nadequada
para se atingir as netas exoostas, propondo que "O nosso ensi-
no deve propiciar situações onde a aprendizagem seja fruto da

interação entre ôs alunos. llsto propicia naíor sociabilização
e participação dos alunos; quando as experiêncj"as de aprendi-
zagern são bem organizadas, clestas interações decorre um apren
dÍzado de fato" e "Para melhor aproveitamento do curso e con-
cretização do perfil do geó1ogo (proposto pela pesquisa da
SBG/MEC-SES.u) , deve-se dar ênfase ã centralízação do processo
de aprendizagen no a1uno, con urna efetiva interação professor
-aluno; e aluno-aluno"(15). Apresentarn a seguir uma diversida
de de recursos didáticos (nateriai-s e rnetodológicos) e as for
nas de utillzação que consideram adequadas para a concretiza-
ção das <liretrizes metodol6gicas sugeridas,

Carneiro e Outros (1981), ao denonstlaren o papel e

a irnportância do trabalho de canpo na fornação do geólogo, ini
ciam afirnando que "o geõ1ogo é antes de tudo um c i en t i s t a,, 

( 16I.

Continuarn, derno¡rstrando que "os conhecimentos geolõgicos são
obtidos no campo, já que ninguén pode descrever e interpretar
un fenômeno natural, sen observá-1o" e concluindo que "a prá-
tica, ern Geologia, realiza-se fundarnentafmente no camps"(17).
Co¡n isso, queren os autores estabelecer urna relação da Geolo-
gia con as demais ciências, porén realçando as peculiaridades
da nesnra. Aplicando tais id6ias à situação de ensino, indagarn
acerca da naneira de se desenvolver espÍrito crítíco e pensa-
rnento lógico no aprendiz. A resposta, segundo suas prõprj-as
palavras, é "Obvia¡nente ninguérn pode criticar umateoria sem ana
lisar evidências, sern ir ã fonte de sua elaboração, que foi,

(14) ru.lrrn, H. H. e ourros - 1981 - op. cit.
(15) ru¡rr'¡,, H. Fl. e ourros - 1981 - op. cir.
( 1ó ) cRRl.ls I

no

p. 106.

p. 109 e 11.0.

80, C. D. R. e Outros - 1981 - A Introdução do AIu-
ãs Ativida<lcs de Canpo, In op. cit,, p. 2Ís.

(17)cRRItletRo, c. D. R. e outros - 1981 - ictem, ibideq p. 216
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scm dúvida , a natureza. Como o que se prctcnde 6 a fortnação
de un cientista ou un profissional criativo, capaz de desen-
volver o conhecinrento, osse ïequisito é írnprescin,ìÍ',rc1." (18) 

.

Prosseguem criti,cando as posturas quc defende¡n que ,l ensi.no
de canpo deva se clesenvolver apenas nos últirnos anos do Curso
e em disciplinas r:specíficas. Critica¡n talìb6Ìn a circunscrição
das atividades de caûìpo aos sinpJ.es papéi.s de ílustração ou

de aplicação cle conhecinentos teoricamente adquíri<1os;; pro-
põem tanbém que papéis de motivação e geração de l¡robl.ernas pa

ra tais ativídades sejam prioritários en relação aos dernais,
pernitindo clue "o aluno dese¡npenhe úm papel ativo, através do

treino de observação e interpretação de feições no canpo, e1a
boração e tcste de hiDóteses c modelos"(r9). conclucrn upt"*
ta.ndo alguns exemol.os ben suceclidos em que estas inovações no

ensino de canpo fo¡an adotaclas e bern suce<liclas,
Ðesernpenho de papel atjvo do estudante é pr:oposta

tanbón forrnulada por Fujita e Out¡os (1981) ao se referirenr
ao ens j-no por redescoberta. Neste caso, destacan o desenvol.r¡i_

nento, por parte do estudante, de processos experir:te¡rtais e

de hipóteses na solução dc probre^ur(20). conforrne se verá
adiante, a experirnentação en laboratório e as atividades inte
lectuais correspondentes desernpenham papel funda¡nental no en-
sino orientado para a descoberta,

Gonçalves e Outros (1981), tomando corno base um dos
itens fundanentais do ferftl do geõIogo pr:econizado, a poliva
1ência, discutem alguns requisitos necessários pâra alcançar
ta1 rneta. Um deles seria que "a p_IéE:q que o aluno deve t-.er

e¡n.seu Curso de_ graduação deve ser cggTgntc_ corn r prática quc

se cspcra de um ge6logo polivalente"t¿L), A polivalôncia, sc-
gundo os autores, inplicaria, entre outras coisas, e : postu-
ra crftica; contato direto com a comunidade, com a lealidade

(18)cnR¡l¡tno, c. D.

(19)c,qRil¡rRo, c. D.

(20)¡u.lrrR E ourRos
(21)couÇalvES, P. t{.

Polivalente -

R. e Outros - 1981 *

R. e Out,ros -. 1981 -

- 1981 - óp. cit., p.

e Outros - 1981 - A
urÌ a P ìrât 1c a :iocrâ,[.

op. cit., p, 216.

idem, ib j.den, p, 222 ,

r07 .

Questão da Formação
In op. cit.,p. 2?.9.
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geolõgica e con scus problernas concretos; consci.êlìcia do pa-
pe1 do profi.sslonal na sociedade e da importânci a <ia ciôncia
pàra a solução dos problena:r existentes; visão nu 1. t i- d i. s c ip t i -
nar da reali.dade. Citando Mrlscellani (1976), propõem que "os
problemas devern, pois, ser projetos de ação efetir¡a, levando
o aluno a 'realIzar efetivar¡e>nte as operações que estão na ba-
se cl¿s noções ou idéias a as;similar"(22).

Irinalmente, destacaLm-se alguns trabalhos, tambénr pro
duzidos na cornunidade geológica, que, coerentcnellte cotn tudo
o que foi até agora apresentado, ltegaJn o livro-texto como re-
cu¡so diclático válido ou, então, propõern renovação profuncla
en suas formas dc uso nas si.tuaçõcs de ensino, deslocando-o
da posição de centro do processo para outra neranente secundá
ria.

Avanzo (1.9S1) posicionou-se frontalmente contra o l'i
vro didãtico ("Não acredito ern livros dj.dáticos, ou nelhor di
zendo, acredito que el,es s6 atrapalhan (...)", porque "o 1i-
vro Cidáti.co surge apeltâs conìo un volteado sinpl.ificado entoï
no Ce problemas que deveri am ser atacados diretamente, o que
s6 tTaz desvantagens, cria o hábito de se contentar apetìas
corn superficialÌdacles, de -se f ingir erudição e conhecirnento,
e de sempre procurarrsubterfúgios para não errcs.¡ar Ce f::ente
a realidade da vida"\"J. Concordam cont e1e Paschoale e Ou-
tros (1981). Todavia, Amaral (1981), e Fujita e Ourros (1981)
posicionam-se de forrna rnais moderad.a, acreditando que o livro
didático deva ser utilj zado de rnancira crítica, de prcferên -
cia diversos nun nesno curso, se¡vindo conô fonte ,le inforna-
ções articulada com outros recursos e atividades de aprencliza
geln ou, então, como propõern Amaral e Negrã.o (1981), o livro
didático ideal deveria renunciar ao seu caráter de cornpêndì.o,
incorporando una metodol.ogia de ensino adequada ao conteúdo
que veicula e que reneta o estudante ä outras situações c1e

aprendi.zagem que, entre outras coisas, eztrapolern os lini.tes

(22)66¡ça¡r¡ES, p. hf. e ourros - 198t - op. cir ., p. 23r.
(23)nvnNzo, p. E. - 1981 - se llu Fosse Escreve:- un Li.'.,ro de

G e o l o g i a I n t r o d u t õ r i 4l-lðiÇão m j ne o g i-a f ãAãlp. 99.
Salv¡ctor',
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do conteúdo por e1e v"i.ulado(24).

A revisão ora elaborada denronstra o consenso nas re-
f 1r:xões feitas na co¡nunidade geológica, acetca da importância
da metodologia de ensino na formação do ge6logo e de quais de
veriam ser as características dessa metodologia de modo a per
ni1:ir a viabilização do chamado perfil ideal do geó1ogo, potje

se, agoïa, alinhar os principais caracteres dcssa netodologia,
nunca esquecendo que na sua ¡naioria são interdependentes, che
gando alguns a se confundiren parcialmente. Não obstante, es-
tes caracteres serão apr.esentados de forrna individualizada
corn vistas a melhor esquernatização.

l. Deve proporcionar ao aluno condições dê praticar o pen-
samento científico, seja através da vivência de procedinentos
usuajs na pesquisa, seja através da valorização cle problernas e

apresentação não dognática do conhecimento, evitando apresen-
tá-Io de forma cristalizada.

2. Deve desenvolver procedinentos que pronovan interações
professor-aluno e aluno-a1uno, ern especial esta ú1tima, atTa-
vés de técnicas de dinâmica de grupo I onde os alunos desempe-
nhen papel ativo na elaboração de conceitos e resolução depro
blemas.

3. Deve evitar estÍmulo ã menorização pura e simples dos
conheci¡nentos, ã valorização de detalhes que não contribuarn
para a percepção de idéias e princÍpios unificadores, ben co-
rno de suas interrelações, devendo estes sin ser enfatizados.

4. Deve procurar contato pertnanente con a realidade, seja
at¡avés de exemplos, seja através de problenas reais a ser'en
equacionados e solucionados na situação de aprenclizagem.

5. Deve procurar a diversificação dos recursos clidáticos,
sejan eles rnateriais ou metodológicos, en particular as ativi
dades de campo voltadas para uma perspectiva de pesquisa,

6. Deve valorizar a aprendizagen dos processos de obtenção
de conhecimetìtos en detrinento dos conhecímentos em si, produ
tos destes processos.

(z4)Rueml , Ivan A. do e NEGRÃo,
-Texto e Sua Adequação ao
ria no Níve1 Superiõr. In

0. B. M. - 1981 - 0s Livros-
Ensino de Geologia Introclut6
op. cit ,, p. 239.
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L2 - ORIGENS D0 MOVTMEN'|O DE INOVAÇÃO

As caractcrÍsticas básícas do rnovincnto de inovação
de ¡netodologia de ensino e de conteúdo dos. Cursos de Ceologia
no PaÍs constituiram preocupação de inúmeros trabalhcrs elabo-
rados na dócada de 70, sobre o ensino de Geologia no secundá-
rio e terceiro grau, Dentre eles, poden ser citados: Anaral e

0utros (1973), Avanzo (I974), Ladeira e Salonão (1974) e MacertÈì
do (1974J \""r.

Essa perspe ctiva de inovação ! por sua ìrez, ten ori-
ge¡n nos esforços de inovação no ensino de Ciências, particular
nente intensa nos Ëstados Unidos, a partir do final da d6cada
de 50, Nessa ocasião, principalnente sob o patrocínio da Na-
ti.onal Science Foundation, foram iniciados vários projetos dc
ensino que se popularizaram através das siglas dos grr.rpos ou

conitês que os produziram(26) , E, dentre e1es, o conhecido
ESCP (Earth Science Curriculum Pro¡ectl (27).

Tais projetos, fornulados para o ensino corresponden
te ao prirneiro e segundo graus no Brasil, apresentavam carac-
terísticas comuns de inovação que se consubstanciavarn, de un
lado, na revisão de conteúdo das disciplinas e, de outro, ern

pressupostos específicos de netodologia de ensino. A ¡nais no-
táve1 de suas caracterÍsticas, conforme Rilegg (1.967) , é a "ên

(25)¡unn¡,1 , I. A. do e Outros - Ig73 - A Tecnologia Educacio-
nal e o Ensino de Geociôncìas. CõmuniEã!ã o apreserita<Iã
@

AVANZO, P. E, - T974 - "Geociências: Uma Nova Maneira de
Ver a Terra". In Geología: Ciôncia Técnica, nç 4,
CEPEGE-IcUSP. Sãoffi

LADEIRA, E. A. e SAI0I4Ã0, E. P. - 1974 - "Técnícas de En-
sino Aplicadas ã Geologia". In SICEG (1978), Ouro Pre-
to, p. 2I3-239

MACEDO, A. B, - I974 - "Novos M6todos de Ensino em Geoci-
ências". In Geol.ogia: Ciência Técnica, ns 5, CEPEGE-
-IGUSP,Sãoffi

(26)sHul,uRN, L. s. e TAtr'tIR, p. - 197i - "Research on Teaching
in the Natural Sciences", In TRAVERS, R. M. I\r, (Ed.), -
- Second Ilandbook of Research on Teaching. Rand lrlcNallycoITe!ê-T[6T]il@G i o s g .

(27)rsCp (llarth Science Curïiculum Project) - Ig73-Ig77 - Investi-
gando a Tcrra. lrlcCraw-t{i1l do ßrasil/FUNBIC, Sìlo-1tr[f o,
r9f3-(1T--võT;),43s pp, 1977 (2e vol.) 238 pp.
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fase constante na apresentação da ciôncja como un pernrancnte

inquérito, o que significa salientar o fascínio cla constante
descoberta ao invés d¿r rnon6tona aquisição de colrheci -
r".rtor"(28).

As caract.erístícas de conteúdo e de metodologia de

ensino clesses projetos propiciararn a distinção entre os deno-

rninados currículos e cursos tradicionais e os cursos rnodcrnos.

De acordo corn Klopfcr (rg71)(29) '

"Os cursos tradìcíonais de ciôncia se conceltrân no

conheci¡nento de fatos, leis e teorias cientÍficas e en aplica
ções tecnológi.cas, enquanto os cursos mais novos enfatizam na

tvreza, estruturâ e un j.da<le da ciência e os processos rle in-
y¡5tigação científíca, Os programas tradicì onaj,s tratam de

abranger un grande núrnero de ternas enquanto os pl'ogranas no-
<lernos preferem a ¡rofundidade ã extensão. Nos cursos 1-¡ad-i -
cionais o ensino ocorre, em grande pâ.rte, mediânte o n6todo
de aulas expositi,ras e se Ì-,usca a ¡-onfirmação nos exercícios
de laboratõrio que não são essenciais aos cursos, enquanto
que os progranas ¡nodernos etnpregam inr¡estigações oricntadas
para a descoberta co¡no ba,se parâ a elaboração dos cursos".

Assin, totnando-se corno exemplo o caso do ESCP, a in-
fo:'nação é colocada ern plano secundário e apenas utilizada
quando integrada nun todo organizado e colrespondente à estru
tura c1o conhecirnento géoIógico. Neste caso, a estrutura está
referida a tenìas unificadores tai-s cono: conpreensão de esca-

1a, universalidade da transfornação, adaptação, uniforrnidade
. r30loos pr:ocessos'

A inportância da estrutura já havia sido referida

(28)Rurcc, N. R. - 1967
Básicos da Ciênc
Paulo, p. 1.

(29)xl,oppuR,L. Ë. - 1.g71 - Evaluatjon of Learning in science.
In IILOOM, B. S.; HASTINGS, J. T.; MADAIIS, G' F. - Fland
book on Formative and Sumrnativc Evaluetion of Stuctõnt

k, p. -56-5.

(30)nscp (Earth Science Curriculum Project) - 1978 - cuia do
Professor. NlcGraw-Hi11 do Brasil/FUNIIEC. São Þãulõ;-
võT:T;1.3_s.

- "0s Novos Currículos e os Conceitos
i-a". In Boletim CECTSP, ne 6, Março, São



por llruner (1978), ao relatar os

l¡loods Hole realizada en setenbro
," 

"rrt 
or (31) 

,

t3
resultados da conferênci-a de

de 1-959, nos EUA. Segunclo es

"(...) o curríçìJlo de urna dada maté¡ia derve ser de-
terminado pela compreensão nais fundarnental- que se possa atin
gir, a respeito dos princípios hásicos er¡e dão estrutura a es

sa natéria. "
Outra característica fundanental dos diversos proje-

tos de ensino desenvolvidos na <lécada de 60 nos EIJA refere-se
à in'.¡estigação realizada pelos alunos en substi.tuicão ãs au-
las expositivas, conferências e clemonstrações operadas pelo
professor. Confor¡ne Suchrnan (fSSO) (32) 

'

"Se o aluno tiver pouca oportunidade de tirar, do seu

modo, as próprias conclusões acaba'râ, transformando-se nurn rne

ro consumJdor de conhecimentos, perdend^ o contâto con os pro
cessos reais da l¡1rs5¡ige,ção através da qual os conhecirìentos
são criados e organi z ados ".

Embora ã investigação realtzada pelos alunos, usual-
nente caracterizada como processo de ensino por redescobe¡ta,
corresponda um conceito repleto de arnbigtlidades, seu rnais in-
tultivo significado está relacionado ao ensino minirnamente
guiado ou dirigido pelo professor (Shulnan e Tamir - 1973)(3-<).

Convém notar que, no enstno orientado para a desco -
berta, o l.aboratório e as atividades intelectuais lioadas ao

uso do laborat6::io desempenham papel fundarnental , Entretanto,
con Forme salienta¡n Shulnan e Tarnir (1973), o papel do labora-
t6rio não está ba-"eado em evidências enpír:icas nas na opiníão
de pesquisadores, principalrnente aqueles que participaran do

desenvolvirnento dos novos currÍculos de Ciên.ius(34).
Finalnente, deve-se considerar, como o faz Bruner

(1978), que o experimento ou a denonstração de laboratório, jun
tamente con rnuitos outros recursos didáticos auxiliares, po-

(31)¡Ru¡lrn, J. s. - 1978 - "o Cia Edi -
tora Nacional, São Pau

(32) sucHMnN, J. R. - 1980 - "Investigação e Educação". In
SON, L, N. - O Ensino: Textos Escolhidos. Saraiva,

NEI,
sãõ

Paulo , P '
(33)sgul,l',t¡¡, 

1,.

236 .

E. e TAMIR, P. - 1973 - op. cit

Processo da Educa

p . 1112
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dem ajuclar os alunos a captar a estrutura subjacente da maté-
que estão opr"nd"n.lo(35),

Ern suma, são caracterÍsticas básicas dos diversos
projetos de ensino renovado de ci6ncias, a ênfase na estrutì.r-
ra da matétia, ensino por redescoberta - no qual o l.aborató-
rio desernpenha importante papel -- e utilização de recursos
didãticos auxiliares.

Tais características certamente infl.uenciaran as con

cepções acerca do ensino de Geologia rnanifestas nos diversos
estudos produzidos por autores brasileiros anteri.ormente cita
dos neste trabalho.

I.3 _ CONCEITO DE INOVAÇÃO EM METODOLOG]A DE ENS]NO

O terno "inovação" foi utilizado nesta pesquisa para

indicar rnudanças prornovidas ern disciptinas do currícu1o de Geo

logia e tanbén novimentos gue as antecederam e delas foram
precursores, Falta, entretanto , estabelecer precisanente a

conceituação de inovação en rnetodologia de ensino, ulna vez que

as relações entre o desenvolvirnento (ou não) de pescluisa por
parte dos professores de disciplinas geológicas e â netodolo-
gia de ensino utilizadá por eles constituen o foco das preocu
pações do presente trabalho '

Ferretti (1980) conceitua inovação ern rnetodologia de

ensino detrês maneiras diferentes, de acordo con os aspectos en

fatizados do processo educativo' Duas das conceituações propos

tas po1' esse autor são aqui transcritas, excluindo-se a tercei
ra, voltada especificanente para o ensino individuali 

"uð'o(36T.
(..,) inovar, en termos metodológicos, tem signifi-

(34)sHur,v¡¡¡ , L. E. e TAlrIR, p. - 197s - op. cit., p. 1119.

(35)¡nuu¡n, J. s. - 1978 - op. cit., p. 78 e 80.

(36)pennerrl, c. J. - 1980 - "A Inovação na Perspectiva Peda-
gógica". In GARCIA, þJ. E. - 1980 - Inovação Eclucacio-
ñai no Brasil - Problcmas e Pcrspccì-iÏãEi--eõîltffi
ffiPãu]õ;-pllZ e 63.
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cado estruturar m6todos de ensino que levern o aluno autilizar
hal¡ilidacles intelectuais, a exercitar o pensanento reflexi
vo na solução cle problemas e tomada de decisões."

" (. . . ) inovar, ðo ponto de vista da didát ica , ten
signìficado criar métodos ou técnicas de elrsino que favoreçam
a integração de conteúdos e a integração s,¡cial dos alunos,
bem cono estimulen a participação destes em outros níveis que

não apenas o inte1ectua1".
Depreende-se, tarnbém de Ferretti (1980), que a apli-

cação efetiva das ci.tadas inovações na rnetodologì.a de ensino
irnplica en mudanças nas relações professor-aluno e aluno
-aluno, A primeira dessas rnudanças é assin conceituada pelo
nr", ro 

"rraot(37),
"Do ponto de vista da relacão prufessor-aluno, ino-

var ten signlficado a disposição intencional do primeiro para
tnanter, con o segundo, contactos que se caracterizam pela coo
peração, pela estimulação das capacidades, pelo desafio à par
ticipação e pela atenção individuali zada, contactos nos quais
o professor é ídentificado corno o facilitador da aprendizagen
e o aluno cono o sujeito desse processo,"

Pode-se constatar, portanto, que as conceituações
agora transcritas encontram-se claramente identiflcadas, tan-
to com ltens do perfil ideal do geólogo quanto com idóias, oro
postas e experiências de mudança anteriorrnente registradas
neste traÏ.¡alho.

I.4 _ A METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA NOS CURSOS DE GEOLO-

GTA

Até agora, exceto algurnas exp.eriências isoladas de

inovação de ensino em Geologla, linitou-se a apresentar pro-
postas metodol69icas, sem preocupação com a distância que guar

(37)p¡Rnnrrr, c. J. 19.80 - op. cilt,, p, ó6 q 67
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darr em relação ã rea1.i.clade, Essas propostas partent do pressu-
posto de que o geól.ogo, em suas ativídades profissionais, ci-
entfflcas ou técnicas, produz ou reproduz conhecj.mentos utili
zando-se da metodologla de investigação geológica, assirn corno

do princípio de qr-re se aprende fundament a lment e fazenclo ao in
v6s de recebendo os conhecimentos prontos. Uma quest¿io funcla-
¡nental que energe 6 se o geólogo adquire, durante su¿L f orrna -
ção universitária! a maneira peculiar da Geologia "p€!nsar" e

"abordar" a r'atureza. Outra, subsidiária e decorrente da ante
rior, é se a netodologia de ensino utilizada nos Cursos de for
nação dos geó1ogos brasileiros é conpatíve1 con a rnetodologia
de lnvestigação ge ológica.

U¡n elernento que parece bastante indicativo da reali-
dade em foco encontra-se no primeiro estudo de caráter acaclê-
rnlco no Brasil, no ânbito., da educação enr Geologia, desenvolvi.
do por Anaral, en 1981\'"/. Nesta pesquisa, o autor estuda o

conteúdo e o enfoque de urna coleção de obras didáticas na á¡ea
de Geologia Introdutórla, visando a caracteri zação e aná1ise
crítica de diferentes linhas de conteúdo sobre o assunto. O

que interessa! no caso, 6 um dos pressupostos fundamentais do
trabalho , as s irn expresso:

rrPor outro 1ado, é forçoso reconhecer, entre os di-
versos elernentos que influem no planejanento e desenvolvirnen-
to dos conteúdos progranáticos dos cursos, possivelnente ode
maior irnportânôia é o livro-texto. Pode-se identificar sua in
fluêncla nos seguintes aspectos:

. constltul ponto de referôncia para a definição dos pro -
granas das disciplinas;

. serve de base para o desenvolvimento do conteúdo progra-
rnátlco dr¡rante a execução do curso, através de leituras
obrigatórias ou optativas por parte dos alunos, e consti
tul fonte de referência preferencial para planos de au-
las ou para a elaboração de apostilhas, sendo que estas
raranente modificam a proposta fundarnental de conteúdo

(38)¡uRRRl,, r. A. do - 1981b - o conteúdo e o Enfoque dos Li-
v r o s d e G e o 1 o g i a I n t r o d u îõîîã..D-f sG e r tãiãõ-ìie-iìhièE t rãclõ
a p rãfe n t a d ä-ãfJ n i-ùnTt e r õf ã'a-Ad-ðã s ã o p a u 1 o .



.ne 1e contída;
. fornece orÍentação inetodológica de ensino,

las obras que tarnbõm a incluern junto con o

tlvo.

I7

no caso daclue

texto i.n f orna

Em resurno, o livro-texto. represenf a o .nai.s si.gnif ica
tlvo recurso d.idáti:co utilizado pelos docetrtes, condicionando
rnultas das denais decisões didáticas rel"ativas ao curso, in-
clusive as dc cunho mctodol.6Rico" (39) 

.

Apesar de Anaral (1981, b) tanbõrn reconhecer que inú-
neros fatores interfe¡en no planejamento, produzir-rc1o rìo curso
urn resultado fiDal ben diferente do previsto, não consubstan-
ciarianr suas pal avras forte evidônci a .la ¡nctodologia cle ensi.-
no efetivarnente aclotad.a no âmbito geol6gico?(40), se o autor
está correto en seu pressuposto, e sabenrlo-se que a rnaiolia
dos llvros didáticos são do tipo conpêndio, sendo raros os que

incluern proposta ativa e diversificada de aprendizagen, pode-
-se deduzir que o ensi.no de Geologia se processa nunÌa forna
tlissertativa, colrì um elenco reduzido de recursos didáticos,
con pouc.as oportunidades de participação interativa dos a1u-
nos e de desenvolr¡imento de proccdinentos cientif i.cos. Em ou-
tras palavras, o enslno efetlvamente praticado estaria ben

dlstante do idealizado, possivelmcnte con características
opo st a.s a este.

I.5 - ENSINO E PËSQUISA, QUAIS AS RELAÇÕES?

Segundo dados coletados pela pesquisa diagnóstico de

SBG/MEC (1981), anteriormente nencionada, rnai.s de 70,0e" dos
professores atuantes na época (1980) nos cursos de Ceologia,
além de outras atividades, entre elas ensino, realizavam pes

(3e)¡M.qnnl,

(40)Rrq,rnnl 
,

A. do -

A. do -

1981b - op. cit., p. 27 e 28

1981b - op. cit., p.202-204
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(lrrrs¿l\'*'. Se sc adnj"tir que existe propensão destcs clocontes
a transferiren as atitu<les aclquiridas como pesquisaclores ¡rara
as respectivas situações de ensino e, senclo eles a maioria en
tTe os docentes, provave.lnente chegar-se-ã a urna conclusão
oposta ã do iten anteríor, ou seja, o ensino oferecido nos Cur
so:; de Geologia propicia, vja dc rcgt.a, condiçðcs para o est;
darìte aprender a netodologia cla investígação gcológi.u 

" trrdo
o nais que esteja vinculaclo a este típo dc aprendì.zageir. Nes
ta mesnìa linha de raciocínio, o ensino dissertativo e afasta-
do de una per.spectiva de investigação deve ser pr:aticado por
aqueles docentes que, por una ou outra razão, não realizam
pesquisa

Ainda no estudo de SBG/MEC (1.981), encontra-se mare-
¡ial relati.vo ã ¡netodoJ ogia de ensino aclotada pelos prof esso-
res(42). Tanto no Questionário do professor quanto no do Alu-
no foi apresentada uma lista con dezoito proceclimentos de en-
sin<¡ e sua freq{Jência de acloção por parte dos pr:ofessor", (43) 

.

Todavia, os resultados apresentad.os são ind j.scrirninaclos, não
distinguindo os professoTes que deseltvolvian pesquisa dos que
não a desenvolvian.

Fora¡n feitas algumas tentativas(44) ¿e interpretação
dos resultados da pesquisa com relação ao assunto ern foc.o, in
clusive no próprio Documento Final da pesquisa(45). ns .orlclu
sões alcançadas, baseadas nos depoinentos dos professores .7
/ou dos estudantes, foran desfavoráveis no que se refere à
rnaioria dos procediaentos de ensino adotados. Todavia, a1én
da já nencionada indiferenciação entre professores que desen-

(a1)s¡c/1.¡¡c - 1981 - op. cir ., p, gz.
(42)s¡c/l,r¡c - 1981 - iden, ibiden , p. 76 e 77.
(43)Os 

Questionários do professor e do Aluno consti.tuiranì osinstrumentos de coleta de dados das rcspectivas ÞoÞula -
ções, não sendo publi.cados no relatório fi.na1 au ieiàii¿upesquisa SBG/¡'fEC. 0 Questionãr-io do professor é apresenta
do como Altexo neste trabalho

(44)V"r: Cunha e Ourros (1.980); paschoate e Ourros (1981); Fujita e Ourros (1981); Santos e Outros (1981); Amarai (fSóía);
(a5)ssc/tr¡c - 1981 - op. cit., p. 17s-183.
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volVia ì e não d<:senvolviåm pesquisa na õpoca, nota-se, er)ì to-
das as tentativas, dificuldade de articulação entl'e os diver-
so:; procedimentos de ensino, de tnodo a agrupá-1os segundo pos

tul:as netodológi.cas nais. amplas, clue sirvarn cle parânetro para
avaliação rnais consistente.
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C A P I T U L O II
pEFrNrÇÃO p0 PRODLEM , HrpóTESES Ë vAR!ÁylIq

TI.1 - DEFTNTçÃO D0 PROBLEMA

De acordo com a pesquisa diagn6stico acerca. da forma
ção do geólogo brasileiro, nais de 70,0% dos professores en-
trevistados pa,rticipava, na 6poca, de pelo menos um projeto

{_t}ce pcsqulsa. '
Segundo a nesna pesquisa, as principais razões que

LevaLan¡ os professores a ptonover mudanças no conteúdo progra
nático de suas discìplinas erarìì as seguinte s: (a) necessida.cle
de atualização de conteúdo (1,7 ,5%) e (b) mudanças netodo169i-
ca.s (9,5%). No tocante ãs mudanças de livro-texto das disci -
plinas, as principais razões apontadas foran: (a) necessiclade
de se adotar bibJ.iografia mais atualizaða (f6,5%) e (b) novas
caracterÍsticas dos alunos (5,0%). A "influência de novos pïo
jetos de pesquisa" não foi considerada importante ern qualquer
dessas nudanças, ernbora constituísse u¡na das alternativas de

. ( 2)respo s ra.'
Não obstante as princì-pais razões apontadas para as

Teferidas nudanças fossem reLevantes, pareceu curioso o fato
de projetos de pesquisa não terem influenciado ponderavelmen-
te, uma vez que a naioria dos professores participava <lesses
pro j e tos .

Veriflcou-se logo a inviabilidade de descrever e ex-
plicar nudanças no conteúdo progranático ou no livro-texto
utilizado, en virtude da exigtlidade de dados quanto ã sua na-

( r )socrElnDE BRASTLETRA DE cEolocrA/MINrsrÉRro DA ËnucAÇÃo E
CULTUR - 1981 - A Forrnação do Geólogo nas Univcrsida-
des Brasi leiras.

( 2 )socr¡¡nDE BRASTLETRA DE GËoLocIA/MINrsrÉRro DA ElucAÇÃo E
CULTURA - 1981 - iden, ibj.den, p. 75
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tureza e anplitude. Entretånto, foran essas reflexões iniciais
que levarâm ao interesse 1:re1a busca de relações entre pesquisa
e ensino nas Unidades Universítárias que mantêrn Curso de Gra-( a\
duação cm Geologia( " J. Tambó¡n nesta prirncira ctapa vcrificou-
-se que qualquer fosse o carninho escolhido, a investigação cla
relação desejada teria de incluir a divisão dos professores en
trevistados ern dois gt"upos riistintos: professores que, na épo-
ca, desenvolviam, e que não desenvolviam pcsquJ.sa.

Entre os dados dj.sponÍveis havia vários dados relacio
nados à ntetodologia de ensino, consubstancíados em afirmações
indicatívas de procedirnentos do professor etn sala cle. aula ou( t\no campo' '', As alternativas de resposta consisti.an em medi-
das relativas de freqt.lência de adoção dos citados procedirnen -
tos de ensino (senpre, ãs vezes, nunca). O número relativanen-
te elevado de afirrnações de procedimentos (18) , toclas con as
nesnas alternativas de respostat o que pernitiria rnelhor siste
matização, 1evou, finalnente, à escolha de netodo_Lggia cono as
pecto de ensino a ser estudado,

Fazendo-se especulação prévia acerca dos dois gru-
pos de professores (os que desenvolvem e que não desenvolvenl
pesquisa), admitiu-se que deverian ser diferentes quanto ã me-
todologia de ensino adotada. Assin, os professores que desen -
volvem pesquisa estariam nais voltados à netodologia caracte -
rística dos cursos rnod.ernos por duas razões: (a) poderiam, ao
contrário do outro grupo, trans.ferir as atitudes a<lquì.ridas na
pesquisa para as situações de ensino e (b) o fato de desenvol-
ver pesquisa os faria nais suscetíveis à repercussão no Brasil
do rnovirnento de inovação iniciado nos Estados Unidos em fin_s
da d6cada de 50.

Por outro lado, considerando que a pesquisa constitui
una das atribuições fundamentais da Unive¡sidade, o fato deper
centual superior a 25,0"ø dos professores entrevistados não c1e-

senvolver pesquisa provocou a suposição de que existen fatores
associados às possibilidades de clesenvolvineltto de pesquisa.

(3)Ent"rrd"-se por^Unidade Universitária o Instituto, Departa -
nento , ou congenere.

(4)socr¡¡¡rE 
BRASTLETRA DE

CULTURA-1981 -op.
GEOLOGiA/TTINIST'ÉRIO ]]A EDUCAç,AO E
cit,, p, 77.
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Decicliu-se invcstigar tanbénr tal associação, uma vcz que al-
guns desses fatores podcriam ser os funcionais e i.nstitucio -
nais - relacionados aos professores - cujas ¡nedidas consta_
vam do acervo de dados.

Foi possÍve1, então, chegar à formul.ação do problema
investigado neste trabalho: ,'Determj-nar, no ânËito das Unida_
des Uníversitárias que mantôm Curso de Graduação em Geolosia:
(a) a, associação entre possib.!].i11a<ìes de desenvolvimento de

uj.sa por parte dos professores e aspectos I igados a sua
situação funcional e Insti.tuição a que pertensj:¡n; (b) as di_
ferenças entre professores que descnvolvern e p:.ofessores oue
não desenvolvenr pesqui.sa, tomancìo-se por refêrência u¡n conjun
to de caracteristicas metodológicas de ensjno.

As caracterÍsticas rnetodol6gicas foram estabelecidas
a partir de classificação dos procedirnentos cle ensino. Esta
classificação separa-os en srrbconjuntos, sen.do que cada sub_
conjunto contem procedinentos que atestan deterrninado aspecto
de urna caracteristica e procedirnentos que atestarn o aspecto
contrário da mesma caracterÍstica rnetodológica (r,er CaþÍtu1o
v).

TI .2 _ IIIPOTESES

Ht As possibilidades de desenvolvimento de pesquisa poï par
te dos professo.res dos Cu¡sos de Graduação ern Geologia
no PaÍs estão associadas a un conjunto de variãveis fun_
cionais e institucionais: tipo de Uniclade Universitá¡:ia,
perÍodo de inÍcio de funcionamento de Curso de Gra<iuação
en Geologia, regime de trabal.ho, atividades profÍssiona_
is externas, níve1 de contratação, tÍtulo obticlo, tenpo
de serviço,

HZ A netodologia de ensino adotada pelos professores ern Cur
sos de Graduação ern Geologia difere significativanente
en função do desenvolvimento ou não de at j.vidades de pes
quisa.
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HZ,t 0s professores que desenvolvem pesquisa (Grupo A)

tenden a prornover aprenrlizagem interativa, enquan-
to os professores que não desenvolvem pes;quisa
(Grupo Iì) tendem a pîonover aprendizagern :'eceptiva.

HZ,Z 0s professores do Grupo A tenden a valori.zar opro-
cesso de obtenção do conheci¡nento geológico, enquan
to os professores do Grupo B tendem a valorizar o

conhecirnento geológico propriarnente dito, produto
daquele processo.

HZ,S 0s professot'es do Grupo A tende¡n a adotar conporta
mento cientÍfico em suas aul.as, enquanto os profes
sores do Grupo B tendern a aclotar comportamento não
científ ico,

HZ.q 0s professores do Grupo A tende¡n a utilizar diver-
sos Tecursos didáticos enquanto os professores do

Grupo B tendem a restringiT a DtLILzação desses re
culsos.

HZ.S 0s professores do Grupo A tendem a destacar princÍ
pios e conceitos gerais, enquanto os professores
do Grupo B tendenì a destacar o conhecirnento especÍ
f ico .

II.3 _ VARIÃVEIS

De acordo con as hipóteses estabelecidas
guintes as variáveis incluÍdas no estudo:

sao as se-
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IIPTI'ESË N9 VARI,A\4ìIS
TIPO DE
VARI,('VBL

Nf'vTL DE
MENSUI¿AçÃO

1

a) Grupo Dependente n Nominal

b) Tipo de Llnidade Un:iversitária Indepenrlentd Noninal

. PerÍodo de início cle fu¡rciona-cJ rcnto cle C,urso de Geologia Independente Ordinal

d) Regirne de trabalho In te rveni entef' Noninal

, Atividades Drofissionais extereJ nas ã Lhidaäe LJniversitária - Interveniente Noni¡a1

f) Nível de contratação InteTVeniente No¡ninaI

g) TÍtu1o obtido Interveniente Nominal

h) Tenrpo de serviço Interveniente IntervalâT

2z.t
a) Tipo de aprendi zagem Dependente Norninal

b) Grupo Independente Noninal

z^ ^z.L

, Forrna de obtencão de conheci-aJ rnento
Dependente Noninal

b) Grupo Independente Nominal

2 z.s
a) Vivênc ia de pesquisa Dependente Nominal

b) Grupo Independente Nomi¡al

zz ,4
a) Recursos didáticos Dependente No¡nina1

b) Grupo Independente Nomi¡a1

2z,s
a) Anpl itude de conceitos Dependente Nominal

b) Grupo Independente Noninal

*Entende-se por variável dependente o efeito presr-mível de outra variá -
vel (ou outras variáveis) e que rnuda concomitaîtenente con mudarças nes
ta(s) (Kerlinger, p. 35 e Engelhart, p. 24).

**Entende-se por variável independente a causa (ou r"ma das causas) presu-
mÍve1 da variável dependente (KerlÍnger, p. 35 e Engelhart, p. Z4),

***Entende-se por variável interveniente a que se encontra, numa seqtlência
causal , entre una car.s a "inicial" ou antecedente e o efeito final (81"a-
lock, p. 20).



.E

IL3.1

II.3.la

Descri ão das var iávc i s

Varìáve1 central

É a variávef gt,lpo, sencìo que há clois grul:os, o de

profcssoles que dcsenvolvcm pesquisa (Glupc A) e o de plofes-
sores que não desenvolvem pesquisa (Grupo B).

I I.3. tb - Va::iáveis funcionais e instituciot-,ui., ( 5 )

- Tipo de llni.dade Universi t.ãria: cla.ssi ficada, con-
forrne a natureza cla instituição nantenedora, en: federal , es-
tadual e particular;

- Período de início <le fuLclroIia¡le irto de Curso de G.ra

duação en Geologia: a<1otou-se trôs perÍodos pa.Ìa classificar
esta vari.áve1, o primeiro anterior ã Reforma Universitáría e

que teve início corn o funci.onarnento dos primeiros Cursos de

Geologia (1957-1965); o seg,undo período situa-se após a in-
plantação da Ref or'na e ter¡nina antes da arnpl iação do Curso de

Geologia de quatro para cinco anos (1970-L973); e o terceiro
e últi¡ro depoÍ.s dessa ampliação (1976-1977).

- Reginre de trabalho: classificada en três categori-
as: a) tempo parcial ou hora-aula, a.brangendo todos os profes
sores en regine de dedicação parcial ã Universidade ou rece -
bendo por hora-aula efetivamente dada; b) ternpo integral , que

inctui todos os que ten cornprorni.sso de 40 horas sernanais conì

a Unidade Llniversitária; c) tempo integral. com Cedicação ex-
clusiva, englobando todos os contratos em RDIDP (Regirne cìe De

dica.ção Integral ã Docência ou Pesqui sa) ou lìËTIDË (Regine de

( 5 )Todu, as variáveis funcionais e irrstitucionais foîam con-
sideradas intervenientcs, ã cxccÇão das variáveis "tipo
de Unidacle Universj.tária" e "período de início de funcio-
namento de Curso de Craduação- em Geologia" (variáveis in-
dependentes) porque geîalmerìte são determinadas (ou influ
enciadas) por estas variãveis inrlcpcndcntcs. Por excmpJ ol
a cate gori.a "tempo integral com dcdicação exclusiva" da
variávcl "rcÊjmc de tr¡balho" ó cncontrada nas Unidadcs
Universitári-ãs ¡úbticas (fcdcrais c cstaduais) nas não
nas particulares.



,n 26

Tempo Integral e Dedica.ção Exclusiva) '

- Ativiclades p]ofission-aj.s externas ä llni!¡41e- Uni--

versitá¡ia: classificada e¡n duas categolias, segundo o excrcí
cio ou :rão dessas ativicla.des.

- Nít"1 ig-:o,ÉIgIuSitt : classificada cn sei-s catcgo

rias: auxiliar de ensino, assistente, adjunto, titular' visi-
tante e colabo¡ador.

- Iirlrlg_j$f_4S: classificacla em quatro categorias:
graduado (bacharel ou licenciado), nestre, doutor e livrc-clo-
cerìte.

- Ten¿o__ :þ_¡_e:¡Lç9: classificada em cinco categori -
as, conforme o núrnero de attos trabalhados na Uni.dade ljnivelsi
tãria a) menos 'ie 2 anos; b) de 2 a 5 anos; c) de 6 a9 anos;

d) de 10 a 13 anos; e) 14 anos ou mais.

I I .3 .1c - Variávcis de caracter rzação netodológica

As cirrco variáveis referentes ã dimensão metodol69i
ca foram cfassificadas en duas categorias, as quais expritren
aspectos rnetodol69icos opostos.

- Tlpo de a.prendizagen: a) aprendizagem interativa
e b) aprendizagenì receptiva' A aprendizagem inter:ativa propi-
cia o intercârnbio de idéias entre o professor e seus al unos e

dos alunos entre si, enquanto a aptendizagen receptiva r-Lão plo
picia essc jntercâmbio.

- Forna de obtenção de conhecimentos: a) processo e

b) produto. As categorias "processo" e "produto" representam

situações de e¡rsino nas quais ocorrclrì, respcctivanente, valo-
rização da aprendizagern dos processos de obtenção do conheci-
nento geológico ou valorização do conhecirneuto geológico en

si nesno, produto desses processos.

- Vivência de pesquisa: a) conportamento ci.entÍf ico
e b) comportanento não científico. A categoria I'corìportamento

científico" abrange duas posturas, não exclusi.vas, no ensino

de Geologia' 111 exposição de situações de pesquisa aos estu-
dantes " 23¡ promoção da vivência de sitr.rações cìe pcsc¡uisa pe-



los estudantcs. A categoria "co portancnto não .i."rttÍti.o1
si¿¡nif íca ausência de anrbas as posturas.

- Recursos didát j.cgq: a) diversirlade de recu::sos di.

dát.icos e b) Iirnitação de recursos didáticos. A primeira c'àte

golia subentende diversificação de recursos de .nesna natureza
ou de naturcza distinta. A segunda categoría signifj,ca l:estrj.
ção de recursos didátj.cos, de nesma ou de Ilaturezas diferen -
tes.

- Anplitude de conceitos-: a) princÍpios e tertas u n-i-

ficadores e b) conhecímento especÍfico. A prineira categori.a
significa destaclue ã essência e estïutura da.ci.êncj.a e a se-
gunda de fatos e ínforrnações particulares '



C A P f T U L O II]
PROCL]IJ IMEN'TO MI]TODOLÕGi CO

rrr.1 - MoDELO Dll PESQUTSA

A pretensão de reallzar descobertas válidas para de-
terrninada população inplica na preocupação, por ocasião do

planejanento e desenvolvimento da ¡resquisa, com a viabiljdade
de generalização de seus resultados. Neste caso, enbora condi
ção não necessária, optou-se pela investigação de todos os

contingentes da população escolhída para conferir consistôn-
cia ãs possíveis generalizações.

Os dados ernpÍrlcos utilizados neste estudo foran ex-
traÍdos de um subconjunto maior de informações ol¡tidas atra-
vés da pesquisa "A Fornação do Geó1ogo nas Universidades Bra-
sileiras", reali zada pela Soci.edade Brasileira de Geologia e

Ministério da Educação e Cultura( 1) 
,

Ta1 pesquisa pode ser cl.assif icada corno sendo do ti-
po "survey". Segundo Kerlinger, urn "survey" "estuda popula
ções (ou universos) grandes ou pequenas, sel.ecionando e estu-
dando anostras dessas populações para descobrir a incidôncia,
distribuição e interrelações de variáveis sociológicas e/ou

..( 2 \ps]-colog1cas"'
Hynan (1967J estabelece distinção entre "survey" dcs

c¡itivo e explicativo, afirmando que o prineiro "focaliza
principalnentc a medida precisa de uma ou na.is variáveis de-

a.t\pendentes"t'i, enquanto o "survey" explicativo "estabelece

( r )socrEnRDE ntt.lsTLEIRA DE cËoLOcIA/MINrsrÉRro D.A EDUCAÇÃO E
CULTURA - 1981 - A Forrnação do Geó1ogo nas llniversi.da-
des Brasilci ras. FiF

( 2 )xrnr,rNcnR, F. N. - r973 -
search. Ho1t, Rinehart ãrìiltfinston, Neì,v Yolk, p. 410 .

I:ounda t i ons of B eh_q_v-1s rq 1 llq

( 3 )uymru, H. - 1967 - Plane j amento e Anãlise cle Pes$l-lra. Li
daàor, Ri o de .lañëfTõi rr.-TI¡ .
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com precisão a natureza da correlação entre un ou nais fenôme

nos, ou variáveis dependentes, e una ou ¡nai s causa.s, ou vari.á
( 4)veÍ s independcntes" .

A mencionada pesquisa SBG/MEC pretendeu ser um estu-
do abrangente dos d j.ferentes unlversos que fazem parte do sis
tema de ensino na ãrea de Geologia: as Unidadcs Ulliversitári]
as, o professor, o aluno e o profissional geólogo.

No que diz respeito ãs Unidades lJniversitárias, pes-
quisou-se as seguintes dirnensões: (a) características gerais;
(b) caracterÍstlcas dos cursos oferecidos; (c) característi-
cas do vestibular; (d) currÍculo e nudanças curticulares; (e)
instalações, equiparnentos e materiais didáti.cos; (f) taxas co

bradas pela Unidade Universitária; (g) bolsas concedidas aos

estudantes; (h) attvidades extra-curriculares exercídas pelos
estudantes; (ì) convênios nantldos pela Unidade Uníve¡si tá-
ria; (j) situação da pesquisa; (1) encontros cientÍficos pro-
¡novidos e (n) fatores que pre j udica.m ensino e pesquisa.

A pe-squisa dos professores compreendeu as seguirìtes
dinensões: (a) característica.s gerais; (b) situação fu¡lcio-
nal ; (c) atividades e ca.rgos na Unive¡sidade; (d) formação
acadênica e titulação; (e) cursos de atualização e aperfeiçoa
nento reali zados; (f) ativtdades profissionais externas ã Uni
dade Universltária; (g) disciplinas ninistradas e procedência
dos alunos; (h) ptanej amento das disciplinas; (i) nuda.nças

ocorridas nas disciplinas; (j) metoclologia de ensino adotada.;
(k) obstácu1os ãs ativiclades didáticas; (1) opini.ão sobre o

cu¡rÍcu1o atual; (m) opinião sobre o perfil ideal do ge6logo;
(n) participação en projetos de pesquisa e respectivas fontes
de financianento; (o) obstáculos ãs atividades de pesquisa e

(p) participação em associações científicas e profissionais.
A pesquisa dos estudantes incluiu as segui.ntes di¡nen

sões: (a) caracteÌístlcas gerais; (b) condições s6cio-econô¡ni
cas; (c) condições de estuclo; (d) instalações, equipamentos
e materiais dldáticos do Curso de Graduação; (e) situação do

trabalho de carnpo e do estágio no Curso de Craduação; (f) par

( 4 )Hyrrl¡N, u. 1967 - op. cit., p. 108.
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ticipação en atividades docentes e de pesquisa na Unidade tlni
versitária; (g) expectativas e clecepções acerca do Curso de

Graduação; (h) opinião s;obre o cu¡rÍculo atual; (i.) opinião
acerca do perfil. ideal do geó1ogo brasileíro; (j) opinião
acerca das condiçäes necessárias para a formação do geólogo
ideal; (1) opção profissional e capacitação oferecicla pelo
Curso de Graduação; (n) opiniáo ace'rca da netodologi.a de en-
sino adotada no Curso de Graduação e (n) palticipaçãc' nas de-
cisões internas da Unldade Unlversltária.

0 estudo do unive¡so dos profissionais englobou as

seguintes dimensões: (a) caracterÍsticas ger:ais; (b) cursos
realizados e tÍtu1os obtidos; (c) trajet6ria profissional;
(d) opinião acerca do Curso de Graduação; (e) opinião acerca
do perfil ideal do ge6logo brasil.eiro; (f) opinião acerca de

mudanças necessárias no Curso de Graduação; (g) opini.ão sobre
mercado de trabalho e política rnineral e (h) opinião acerca
do papel da SBG no ensino de Geologia.

Portanto, pode-se consider:ar que o "survey" reaTiza-
c1o por SBG e MEC abrangeu quatTo populações, a saber: llnida-
des Universitárias que nantêm Curso de Graduação en Geol.o

gia, professores de disciplinas geológicas ou afins nesses
r.cl

cursos\'/, alunos dos 3ç, 4e e 5ç ano nos nesnos Cursos, epro
fissionais geólogos de ernpresas públicas e privadas.

A abrangência dos dados coletados, consideranclo es-
tas quatro populações, 'pernitiu que se descrevesse incidência
e distribuição de um conjunto amplo de variáveis, nas nem sen

pre que se estudasse ern profundidade a interrelação entre sub_

conjuntos de variáveis. Assin, tal pesquisa caracterj.za-se co

mo "survey descrlti.vo", pois linitou-se ã descrição de urn con
junto extenso de variâveis, sem côntudo explorar evenl:ìJais

correlações ou relações de causa e efeito.
A pretensão deste traballio cons:iste ern aprofundar e

entender nelhor algumas das ref er j.das interrelações, daÍ ter-
-se escolhido apenas urn tlos universos investigados - os pro*

( 5 )Enter,,le-se por disciplinas geológicas ou afins toclas as i.u
cluídas nas categofiãs de "introdut6rias", "fundamcntaisî
ou "profissionalizantes" na classificação proposta por Cu
nha c 0utros (I981) .
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fesso¡es de discip1inas geológLcas ou afins nos Cursos de Gra

duação ern Geologla - e selecionado algumas variáveis para ve
rifji.car eventuals correlações e tentar explicá-1as. Neste sen
tido, o presente estudo avançaria para o modelo do tipo "sur
vey explicativo".

As variávcis selccionadas para examc neste estudo
são pertinentes ãs seguintes dimensões do universo dos profes
sores: caracterÍsticas gerais, situação funci.onal , formação
aca,Cênica e titulação, atividades profissionais externas ãUni
dade Universitárla, e netodologia de ensino. As variáveis cor
respondentes a esta últina dinensão foram denominadas "variã
veis de caracteri.zação rnetodol69ica" e es deniais "variáveis
funcionais e institucionais".

Irr.2 - PoPULAçÃO E AMOSTRA

A pretensão da pesqulsa "A Fornação do Geõ1ogo nas

Universidades Brasileiras" era incluir no estudo toda a popu-
1ação de professores universitários que se dedican ao nagisté
rio de disciplinas geológicas ou afins nos Cursos de Cradua -
ção em Geologia no paÍs. Entretanto, s6 foi possíve1 abranger
59,8% clessa poprt*ção( 6 ),

Não sendo atingida toda a população, ficou definido
que os 59,8% de professores respondentes constituirianr apenas

uma anostra do universo pesquisado. Assim, e anostra daquel.e

estudo apresenta una característica inusual no "survey", isto
é, un n amostral proporcionalrnente elevaclo ern relação a.o n po

pulacional.
A TABELA III-1 apresenta população e anostra de pro-

fessores da pesquisa en referência, discrirninadas segundo ca-
da Unive rs idade.

Face ãs caracterÍsticas peculiares da ci.tada anos-

( 6 )socIn¡RDE BRASILEIRA DE
CULTURA-1981 -op.

GEOLOCIA/T,Í INI STËRIO DA EDUCAQÃO E
cit., 1r.19 e 24.



32

TAIIELA II]-1
POpuLAçÃo D AMOSTR,A, Dlj PROFESSOTìES

L]N]VLIìS]DAÐD Ne de Profi; .

da Graduaçãc

19800

11

24

08

14

12

16

21

74

t3
I7
08

13

20

27

lB

36

l6
20

).2

314

Alnoìstlîa

de Profs
amostracìos

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

7.2.

13.

14.

15.

16.
(UFIìS)

17. Univ. Fecl. do Vale do Rio dos
Sinos (UNì SINOS)

Uri ve rsi dacle do Anazonas (FUA)

llnj v. Fed, do Pará (tlFPa)

lhriv. Fed. ¿o Cbar"á (UlìCe)

ljniv. de Iìol'taleza (UNIFOlì)

üriv. Fecl. do Rìo Grarde do
Norte (Ulìlìli)

llniv, Ied. de Pernaurbuco (UFPe)

Univ. ¡ed, da Ttahia (UI.Ba)

Ur¡i-v. Fed. de ltlinas Gerais (UI.MG)

Univ. Fed. de Ouro Preto (LF'OP)

Univ. Fed. do Rio de.Iane iro (UFlì

Univ. Est. clc. RiodeJaneiro (l
ljni.v, Fecl. Rulal clo Rio Jalci ro
(uilìru)
Universiderle de São Pa.ulo (USP)

IJ:riv. Est. Paulj.sta (UI'ìESP)

Un j.v. Ferì. do Paraná (UFPIlj

Un:iv. lierl. do Rio Gr¿¡rde do Sul

17

24

3l
z0

z3

34

5?.

34

L7

36

08

16

54

31.

19

44

2Z

27

i6
È?E

64,7

100,0

25,8

70 ,0

47 ,r
40,4

4I,7,

7ó,s

4l ,2
100,0

81,2

37 ,0

94 ,7

81 ,8

74,r
7.5 ,0

59 ,8

segurdo sOcIl]D^DIi lllù{SILEIRA DÈ GËOLOGIA/MTNIS').]iRIO DA EDIJCAÇ,\O n t:Ulf'ì.]
RA - 1981 - A Forrnação do Cjeõl ogo nas lJnivers idade s ìlrasilei::as. NIììC;
lJrasi Lia, p. 24 , rnodÌ f .

**População de professoles clue ninlstram di.sc ì.pl..i.nas geológicas cru afin:;
nos Cursos do Cracluação e.rn Geologia.
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tra, convóm tecer alguns conentários a respeíto de sua confiabi
lidade e representatividaclc. Segundo Il1¿rtoch (1973), o grau c1e

conf ì.ança nos resultados da amostla é tanbén função do tipo cle

amostragem proLrabi. lísti.ca deLineado, Pretendendo eLtingì-r toda
a população, a pesquisa realizada por SBG e IrIEC não clef iniu arnos-

trallenì alguma a prì or"i.. lJcf lnida a postcrì.or j. , a ânostl'a não tcnl,

por'!anto, representativldade est,atística na perspectiva proba.

billistica. Mas, do ponto de vi sta. cluali.tativo, inclui repre -
senl:antes de todos os contingentes popul.acionai.s existentes,
pois constitui-se de profcssores das 19 l.lniclades llniversitári-
as que mantêrn Curso de Craduação em Geologia no paÍs.

Ainda no dj zer cìe llla1ocli (L97 3): "Náo h¿rvendo var j a

ção em outros fatores, quanto nìaior a afiostfa, rnaì.or será a

confiança cle que os resul.tados da anìostra estarão próxilros
clos núneros ve rclacleiros para a população" ( 7 ) 

.

Embora o tanranho não de-fina. por si só a c1uali.c1a.dc d.e

una anostTa, no caso c1a pesquisa cnt clues Lão c1e consti.tui unl

atri.but<¡ cn favor de sua confi¿bi.l.idade , ne ¡neclicla em qtle

a.brangeu <1uase 60 ,0% cia po¡-'uJ.a.ção.

lleitos esses conrentári.os, pode-se passar ã dcscriçãcr
da anostra utilizad.a neste est-uc1o. Trabal.hou-se con unì total. cle

297 pr:ofessores que corresponclent a 94,6% daclLrele n anostral da

lrescluisa realiza<la por SllG e MEC e a 56,(te" da. popu.Lação de pro-
fessores de dì.sciplinas geológjcâ.s olr afins (TAI3Ël,A III-2) '

Cono se pode obscrvar, f or;rn cxcluídos 1,7 profes:;o-
res por unl dos seguintes lttotivos: (a) não tere responcl j do äs

questões util.izadas nestâ pesqui.sa, ou tê-Io feito de naneir¿t.

incompleta; (b) não terent respondi.do se d.esenvol.vj.a.m ou não

pesquisa, rec¡risito cons j.derado índi spensáve1 ao trâ.1-.anerlto

cle <1ados adotado; (c) peÌtenceren ao Centro clc Cieol.ogia Esch-
r\re ge que, ertrbora. vinc-u1ado ã Universidade, vivenci.a apenas

parcela <la problemática. i.nerente aos cul'sos ,lc gradua.ção( 8 )

U JBLALocK, Jr. , II. M. - L973 -- Introd.ução ã. Pesquisa soc:i a.L.
Zahar l:d j torcs, Rlo dc ,lcrr-óì rol-Ji.

( B ) o c*ntro clc Geologi.a llschtr,cge é órt¡ão sulrlenrc:nterr clo l.ns-
tituto de Geociônci.as r1a Universidaclc Fcder¿rl. cle Minas Ge

rais e dedi.ca-se a cuïsos cle rtapeamento geológico, de setr:
volvirlo:; na for:rt¿r cìe est.ígios para aiutlos de gr:aduação e
cst:ágl os dc apcrfci çoarncnto.
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e (d) tcrern responclido ao questjonário en nais de una Unídaclo

Uni.vcrsitária. Neste útti.mo caso adotou-se o critório dc apro
vei tar o questionário cortespon<lcnte ã r.rn j.cladc con menor peï
ce¡.tua1 de re spon<lerrtes,

TABELA TII-2
PoPULAÇÃO E AMOSTRA r)ll PROITESSOTìES

Anlo s L r'¿ì

Nç <le Profs .

anostrados
% sobre a
população

01. llniversidade do Anazonas ( FUA)

02. Unív. Fed. do Pará (UFPa)

03. Univ. Fed, do Ceará (t-tt.Ce)

04. liriv. de lrortaleza (UNI|OR)

05, Univ. Fed. do Rio Gra:xle do Norte
(urrRN)

06 . Univ. I:ed. de ]?ernambuco (lJFlìe)

07. Unir¡, Fed. da B¿lia (UFBa)

08. Univ. Iìed. de Nfinas Ge rais (lJI.ltlG)

09 , Univ. Ired. de Oriro Pre cc (UFOP)

10. Liriv. Ièd, do Rio de Janeiro
(utrRt)

11. Univ. Est. do Rio de Jareiro
(UÈIU)

1.2. tlniv. Ired, l1ura1 do Rio de
Janei¡o (UIìUU)

13. Universida<le de São PauJo (USP)

14. llnj.v. Iìst. paulista (UNESP)

15. Univ. Fed. do Paraûá (UFPÐ

1.6. Univ. Fed. do Rio Gr¿ri¡rle do Su1
(url[S)

17. Uni.v. Fed. do Vale do [Lio dos
Sinos (UNISINOS)

18. Univcrsi d^r.clc dc ßrasít.i.a

19. Unív, Fed. de Mato Glosso

1ÐTAI,

17

24

3I
20

23

34

52

34

77

36

08

16

54

31

19

44

11

16

19

T2

1.3

7.7

c6

I1

19

27

I7

31

16

20

L2

297

11

24

08

1.3

64,7

100 ,0

25 ,8

65 ,0

4t ,8
47 ,)-

36 ,5

35,3

76,s

47 ,2

7!; ,0

68 ,8

3:;,2

67 ,7

89,s

70 ,5

i2,,7

74,I(unB) 
|

ï

22

27

t6
t1c

7s,0 
ì

5ô ,6 i
I

IJNIVERSIDADE Nc de Profs.

*População de professoles que m.ini.stranr cìisc:ìpi.i.nas gcológi.cas ou a:l-i.ns
nos Cursos de Craduação cn Geologia (SllG/¡'fllc, 1.981).
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Cono se depreende da conrparação cnt re as 'I-AìIELAS

III*1 e III-2, a representativ1clade clescrita para a amostra
de professores da pesqui.:;a rea),izada por SBG e MEC 6 cotìserv_a
da na amostra. utilízada neste estudo. Quanto ao tananho, a d_i

ferença entre uma e outra 6 relativalnente pequcna, conforne
indicado pelos percentuais niencionados. Assin, pode-se afir-
nar que as dua.s amostTas apt"esentain pratj.canetìte al; )ne srnas

qua l idacles e limitaçõcs.

III.3 - COLIìTA I]E I]ADOS

IlI.3.l. - Instruncnto Utili z-ado na Coleta cle Daclos

Confor¡re se salientou anterioruìeltte , o presente estu
do foi 'rea7.iza,do a partir dos dados cla pesquísa "A Jrornaçi¿o
clo GeóJ.ogo nas Universidades Brasil.e i.ras". Âssin sendc, o ins
trunìcnto ut-llizado foi o nrcsno.

O quest:ionãrio ori.ginal (ve.:: ANEX0 I ) , r:esponrii.do pc
1os professores cle discip.[ jnas ge o1.ógi-cas ou a.fjns r]os Cur-
sos de Craduação em Geologj a continh¿r 50 quest.ões, jncluin<l-c.'

questões fecl'radas (do tipo múItip1a-escolha) e questões; a.ber-
tas, a -se ren cornpletadas pclo responJente.

A1ém dos dados i.nlcj.ai.s de iclcntifica.ção da. tlnidacle
Universitária (por exemplo, Instituto cle Geocj ôllcias <la Uni -
versida.de Federal de l{j.nas Gerais) , d.cntrc a.s 50 questões metl-
ci.onadas f orarn utÍlizadas ncste estrrd.o as seguintes:

1. {_t_uq]lllgllte vocô estã envolviclo em ati.vi<lac1es ou progl-6lDas
de pesqui. sa?

a) Não

b) Sim. Iìm quantos proglanas?
b 1) apc nas urn

b2) doi s

b3) nai.s de doi.s
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2, Iìá quanto tenpo trabalha nesta Unidade Universitária?

a) Menos de 2 anos

b)DeZa5anos
c)De6aganos
d) De 10 a 13 anos

e) De 14 a 17 anos

f) Mais de 17 anos

3. Nesta Unidade Universitária você 6 contratado e¡n níve1 de:

(Unidades Estaduais) (Unidades Federais e Particulares)
a) Auxiliar de Ensino
b) Assistente
c) Adj unto
d) Titular
e) Outro. Qual ?

f) MS6

4.. En c¿ue regirne de trabalho vocô é contratado?

a) FIo::a/au1a. ììspecifiq.ue o nútnero de horas/au1a por se

mana: __
b) Regi.me de tenìpo pa.r:cial. Especifique o número de

horas:-_--.-
c) Regirne de turno comPleto.
d) Regime de tenpo i,ntegra1..
e) Reg-irne d.e tempo integral con dcdi cação excl usi va .

5. Qual <los seguin.tes cursos você possui? (Marclue apenas o nÍ
ve1 nais alto)
a) Universitário cornp 1e t o (Bacl'rareJ.ado)

b) tlniversitári.o conpleto (Licenciatura)
c) Universitário conpleto (llacl'Larelado e Licenciatura)
d) Mes trado inconPleto
e) Mestrado con)p 1e to
f) Doutorado inco:rPleto
g) Doutorado conp 1e t o

h) Livre Docênc j. a inconpleta
i) Livre Docência comPleta

a) MSI

b) MSz

c) MS3

d) MS4

e) MSs
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6. Se vocô exerce qualquer ativirlade profiss j-onal (seja. ounão
vj.nculada ao canìpo da Geologia) fora desta Unidade Univer-
sitária, qìrantas horas: de trab¿rlho scmanal deciica a

atividadc?

a) At6 10 horas, semanai.s

b) De t0 a 2 0 lioras sernan ai s
c) De 21 a 30 horas scmanais
d) Mais de 30 horas senanaís
x) Não exerço nenhuma atívidade profissi.onal fora dcsta

Unidadl¡ U¡rivers i: tária.

7. Aplesentanos, abaixo, utna lista de af irnrações que r:epre-
sentam di fe rente s manei.ras de clar a.ul.¿ e orientar os t¡aba
thos dos al.unos, Ig_9 ". yL tj.gg_t_C_e n tor"no da J.etra Â, ll , C

de acordo con a freqllência con que rrocê costuna adotar es-
te ou aquele proceclirnento. Se por quâ J.quer ra.zão vocô não
puder decíclir a respeito de determina<la a:li.rtnac;ã.o, f aça. r:m

círculo en ton)o do ponto de interrogação (?). \C_C_4" t¡"
n el¡u4_11_e_lrygrn _ a 9!_p e r tj .

AlrrìN,u,ÇÕES

ü"r " r"*t o"r-", d" *¡th";
forma expositiva.

2 . \'lal.orizo o
info:maçocs
do de rninha

3. Apresento a ma.tória conro un corpo dc co
nhecimentos acaba.do.

4. Durarìte as aulas expositivas exploro as
questões leva:rtad¿rs pe1.os alurros.

5. Est,i¡nulo os alunos a emitj rr:n julganerr-
tos sobre questões polêmicas.

6. Estinul.o a memori zaç:ão de corùrecimentos

7. Proponho probletnas ou questões polômi. -
cas para os aluros discutircn.

B. Utilizo sonente aposti-1 a.s.

esta

1. Cos tr-¡uo
las de

conheci¡¡ento de detalhes ou
especÍficas sobre o conteú-

. disciplina.

I

l!ão cei i
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10.

AFIM,ÍAçÕES

11.

Incentivo os alunos a coustl:uirem ¡na-
quetes, rnapas , modelos, etc,.

Procuro lncentivar os aluros a capta-
rem os prìncipais conceitos e princì.-
pios c perccbcrcm interlcJ açõcs.

Organizo e oricnto trabalhos e discus
sões de grupo .

Procuro relacionar os temas do ¡neu
progra¡ùa co¡n os fatos da realidadc.

Em rrinha.s erposições, apresento as vé
rias visões ou concepções existentes
a respeito de rm assunlo.

Costmìo ace.i.tar srrgestõcs dos alunos
quanto à molli.ficaçõcs do contcúdo do
pÌogrâJna.

Incentívo os ah¡ros a forrnularenr hipi
teses e a coletarem dados para. testar
estas hí1:óteses.

Utilizo um único liuro-texto,

Prolìovo trabalhos de campo, co¡n rotej
ros de pesquisa.

Utltizo materiais audio-visuais (rna-
pas, figuras , etc. ) ,

14.

15.

L7.

lII. 3.2 - Procedinento de Coleta cle Dados

Quando da realização da pcsquisa prornovida por SBG e

MEC, os questior-rãrios tinhan sido aplicados cliretamerlte pe:l o..;

menbros da Conissão Nacional de Ensino ou da Comissão do Ensi
no do Núc1eo de São Paulo da SBG, tcndo s ido visitados todos
os Cursos de Geologia do País, nos 13 Estaclos em que cstão
distrj-buídos, cada. un drÌrante o período de dois c1i¿rs a três
dias.

72.

13.

B

B16.

18.
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:

3sl
O procedinento dos aplicadores foi. padroníz.ado atra'

vóli de un Folheto de Instruções (ve:: ANËXO 2), onde constavan :

os diversos passos a seren dados, e atrar.és de discussões en

reurnião da Comissão Nacional de Ensino da SDG .

De un rnodo geral, a aplicação dos questionários deu-
-se de acordo com a seguinte ordcnr de evenÈos:

a) envio de carta ao responsável pelo Curso de Geologia (Dj re
tor de Instltuto, Chefe de Departamento, etc.) exJrl.icando- I

-lhe as finalidades gcrais da pesqu-isa, solicitando sua co

laboração e info¡ntando-o da época de aplicação;

b) entrcvista con o Diretor para <leta1llanentó das Linalidadcs
da pesquisa e apresentação do questiolrár'io a ser aplicado;

c) estabeleci:nento, de conum acordo, de horírios adequados pa

ra entrevistas do aplicador coÌn grupos cleprofessores;

d) cntrevistas do apli.cador con os professorcs para expos j-ção

das f ínaliclades da pesquisa e orientação pâra o preenchi -
nento do qucstionário;

e) prcenclrimento do questionário pcla naioria dos profcssores
contactaclos i I

f)_ devolução do questionário pr:eenchido, pessoalnìente ao apli l

cador ou posterior.mente peLo cor,r:eio 

'

l

Os pri.ncipais problenas que afetaran o plano ideal 
ì

<le aplicaçã.o folan: a) ausênc j.a de diversos profe-ssore s por 
i

notivos cle licença nédica, trabalho de carnpo, viagen ao exte- 
I

rior, pós-graduação em outro Estado e regirne de tenpo parciaÌ; j

b) não devoJução do Questionário por parte de diversos profes 
:

sores; c) insuflciência do prazo de trôs dias cle pertnanôncla )

do aplica<lor lra unidade, para superação das d.ificuldades apon :

tadas.



40

III.4 _ TRATAMIINTO DOS D.ADOS

Considerando as finalidades específicas deste traba-
tho, preferlu-se refazer o tratanento de dados ern todas as

suas etapas, a<lequando-as, quando fossc o caso, a essas fina-
1i dade s .

III.4,1 - Codificação e Conputaçãg

O estabelecimento de códlgos nun6ricos dcu-se a par-
tir da cornbinação de alternativas de lesposta ent cada ques-
tão. Por exernplo, as respostas acerca de regime de trabalho
dos professores foram codifícadas da seguínte naneira: (1) Re

gine de ternpo parcial ou hora-aula; (2) Regirne de ten4ro inte-
gral; (3) Regirne de tenpo irìtegral corn dedì.cação exclusiva.
Neste caso, o cõdigo (1) englobou trôs alternativas de respos
ta::. : hora-au1a, regirne de ternpo parcial e regi.nc d.e turno com

p1eto,
A seguir, passou-se ã preparação das "fichas código"

para gravação en fita nagn6tica. Uma vez obtida a listagert
dos resultados, fez--se a necessária conferência para identifi
cação de erros na gravação e providencÍou-se sua correção.

A etapa scguinte foi a elaboraçã.o de tabelas de con

tingência de dupla e tripl.a entrada, de acordo coÌn o seguinte
prograna: SPSS Batch Sys ten.

IIL 4, Z - Prota. Estatística

Para testar estati.stica.meìlte as diferentes
as de resposta que os professores dos dois Grupos A

ceran en relação a cada procedirnento de cnsJ-no, foi
- ..2a prova do X

A justificativa para ap1.ì"cação dessa prova
tuação é fornecida por Sicgel (1977).

"Quando os dados da pesquisa se apre sentan

c ate go ri -
e B forne
utilizada

em tal si

sob fo rna
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de freqUências en categorias discretas, pode-se aplicar a pro
- ._2va do X- para deterninar a :;ignif icância de diferenças entre

dois grupos lndependentes. l\ mensuração pode ser at6 nesmo em

esc¿r1.a ,rornirral" ( 9).
As categorias de rersposta subnetidas ã prova do XZ

no presente estudo são nonÍnais: "sernpre", "ãs vezes" e "nun-
ca",

O níve1 de significância escolhido para se deter¡ni -
naï os valores crÍticos ðe xZ ê o = 0,05.

(e )srEcrl, s. - r977 -
-lli 11 clo Bras i I ,

Estatística N ão-P aranlét ríca. I{cGrar"-
Sao PauIo, p. 11.7.
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CAPf TULO IV

-DESCRIÇÃO 
E ANÃLISE DOS RËSULTÀDOS (18 PARTE)

Neste Capftulo é inr¡estigada a relação entre grupo
(professores que desenvolvern e que não desenvolvem pesquisa)
e algunas variãveis ligadas ã função dos professores e ãs Uni
dades Universitárias a que pertencem.

São descritas e analisadas tabelas de contitrgência
de dupla e tripla entrada. Nas tabelas <le dupla entrada a va-
riáve1 central (grupo) é relacionada com todas as dcmais e

nas de tripla entrada con cada urna das variáveis independen -
tes, uti.lizando-se variáveis de controfe.

Eventualmente, por una ou outra razão, conforme se

verá, julgou-se conveniente apresentar a relação ern exaìe, se

ja em tabelas de contingência cle dupla ou tripla entrada, na

subanostra de professores das Unidades Universitárias fecle-
rais.

Os resultados finais consisten na apresentação da.s

principais tendências de grupo, estal¡e1ecencl.o, ern primeilo 1u

gar', as tendências do Grupo A relacionadas ao tipo d.e U¡idade
Unj.versitáïia e período de início de funcionalnento d.os Cursos

de Geologia. Finaltnente, são esta.belecidas as tendências em

conj unto dos Grupos A e B, para efeito de comparação.

I.V.1 _ OS PROITESSOIìES E AS ATI\IIDADES DE PÙSQIJISA

IV.1.I - Tipo de Unidade Universitári.a e 'Per:íor]o de Início d<.:

Funcionanento de Cur:so de Geologia

As Unidades Universitárì-as que abrigan Curso dc Gra-

duação ent Geología foram classif j.cadas cm trôs tipos: fec1eral.,

estadual e particular (TABELA IV-1) .



TABELA IV-1
TIPO DE UNIDADE UNTVERSITÃRIA EANO DE
Dos cuRsos DE GRADUAçÃO EM GEoLOGIA -
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INfCIO DE FUNCIONAMENTO
198 0

l.]ni.versidade Federal de Pernanbuco

llniversidade Federal de Ouro Preto

úriversidade de São Paulo

Lhiversidade Federal do Rio Grande do Su1

Universidade Federal da Ba-hia

Uriversidade Federal do Rio de Janeiro
tlnivers idade Federal do Pará

llniversidade de Brasí]ia
lleiversidade Estadual Paulista
tinivers idade Federal do Ceará

llniversidade Federal Rural do R. de Janeiro
Universidade l:ederal de Minas Gerais

i]nivers idade Federal do Paraná

Ilniversidade de Fortaleza
llniversidade do Vale do Rio dos Sinos

Uni versidade do Amazonas

Unilersidade Federal do Rio Gra¡de do Norte

lhiversi.dade Federal do Mato Grosso

Universidade do Estado do Rio de Ja¡reiro

Federal

Federal

Estadual

Federal

Federal

Federal

Federal

Federal

Estadual

Federal

Federal

Fede ra 1

Federal

Parti.cular
Particu1 ar
Federal

Federal

Federal.

Dstadual

1957

1957

1957

19 57

1958

r958

1964

1965

19 70

r970

197 0

L973

r973

19?3

r973

I976

1976

r976

r97 7

Possuern curso de graduação ern Geologi-a: 14 Unidades
Universitãrias federais, 3 estaduais e 2 particuLares. A dis-
tribuição dos professores que desenvoh¡ern ou não desenvolr¡ern
pesquisa, segundo o tipo de Unidade Universitária, consta da
TABELA IV-2,

Ve¡ifica-se que nas Unidacles lJniversitárias públicas
(federais e estaduais) ocorre predolnínio do Grupo A (professo
res que desenvolvem pesquisa) enquanto nas particul.ares há 1i
geira predoninância do Grupo B (professores que não clesenvol-
vem pesquisa). Além disso, nota-se que as urridades estaduais
levan nítida vantagen èm relação ãs fecierais quanto a porcerÌ-

INÍCIO DE
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tagern de professores do Grupo A. Este resultado encontra re-
forço no fato das três unidades estaduais se encontralen en

São Paulo e Rio de Janeilo, reconhecida¡nente os Estados que

dispõern de nais recutsos na naior parte dos setores.

TABETA IV-2
REIAçÃO ENTRE GRUPO E TIPO DE UNIDADE UNIVERSITÃRIA - 1980*

*Dados

cAçÃo
leiras

* *GRllPO A: Professores que desenvolvem pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolvern pesquisa

Outro critéri.o escolhido para exarne de distribuição
dos grupos 6 o período de início de funcionaTnento de Curso de

Çraduação en Geologia ('IABELA IV-1). Este critério permite cs

tabelecer três períodos ben distintos: desde o inÍcio dos pri
neiros Cu¡sos de Geologia até a sanção da Reforna. Universitá-
ria (1957 a 1965) , desta reforna at6 a ampliacão do Curso de

Geologia de quatro para cinco anos, aconpanhada da reesLrutu-
ração do currículo (tn_, o 

.: ^l7r 
r).::_:t?rinente , o períorlo pos

terJor a essa ampliação (I976 a 1.977).'

( 1) E,nboru a Lei da Reforma Uníversitáría tenha siclo sanciona
da en 1968 e a arnpliação do Curs¡.r de Gcologia tenha ocorl
rido em 1975, os períodos foran .icrlinritados de for¡na a
aLrranger todos os anos em c¡ue aJ.gun Curso c1e Geologia te-
ve inÍcio. 0 ú1tino, da Uni.versicladc do Estado do Iìio de
Janeiro, teve inícío en 1977,

adaptados de: SOCIEDAIJE BRASILËIRA D,E GEOLOGIA'/MINISI.ÉRIO DA ËDU-
E CilLTURA - 1981 - A Formação do Geóloso nas Uni.versidades Brasi-
._rnn_8g!Ig1o de Dua

TIPO DE UNIDADE
UNI VERS IT.ÃRIA

GRUPO A** GRUPO B* TOTAL

N or N N

FEDERAL 166 74,8 56 )c ') 222 100,0

ESTADUA], 40 87,0 6 13,0 46 r00,0

PART I CU LAR t3 44,8 16 cE t z9 100,0

TOTAL zr9 26 ,3 ) a1 100,
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0 prineiro período abrange I Unidades Universitárias,

sendo 7 federais e 1 estadual; o segundo, 7 unidades, sendo 4
feclerais, 2 particulares e I estadual; o ú1timo perÍodo abran
ge apenas 4 unidades, sendo 3 federais e una estadual . A dis_
trj.buição dos grupos segundo tais per.Íodos consta da TABELA
IV-3.

TABELA, IV-3
lE__L4çÃq ENTRE GRUPO E PERIODO DE rNrcro DE FUNCTONAMENTO DEcuRSO DE GRADUAÇÃ.o ËM GEOLOGTÀ _ i980;-

*Dados adaptados de: SOCIEDADE BRôSILEIRA DE
CAÇÃO E CULTURA - 1981 - A Formação do Ccóloleiras, u¡n Retrato dc DuaiDðc¿-d

GEOLOGIA,/M]NISTÉRio
nas lhiversidades

DA EDU-
tsrasi -

* *GRllPO A: P¡ofessores que desenvolvem pesquisa
GRIJPO B: Professores que não clesenvolvem þesquisa

Verifica-se sensíve1 decréscino das atividades de pes_
quisa do prineiro para o últino período. Enquanto no prirnej.ro
perÍodo dá-se predonínio inquestionáve1 do Grupo A, no ,"gr.r_
do essa vantagen dininui substancialmente, e no ú1tino ati.nge
-se praticanente a equivalência dos dois grupos.

Con base nos dados da TABELA IV_2, poder_se_ia supor
que houvesse influência ponderárre1 das Unidades Universitári_
as estaduais e principalnente das particulares (cujos Cursos
de Geologia tiveram inÍcio, ambos, no período de 1970 a 1973)
nos resultados em exane, A TABELA IV-4 elinrina tal infl.ência,

INTCiO DE
FUNCIONAMENTO

GRUPO A*I GRUPO B** TOTAL

N 90 N 90 N oø

1957 a 1965 136 85,5 23 14,5 159 100,0

1970 a 7973 62 63 ,3 36 36 ,7 Ôa 100,0

I97 6 a I977 ZI 52,5 19 47 ,S 40 100,0

TOTAL 2r9 10 26 ,3 297 r00,0
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apresentando novanente a distribuiçâo segundo período de iní-
cio de funciona¡nento, nas agora na subamostra de professores
das Unidades Universitárias federais exclusivamente.

TABEL.4, IV.-4

REIAÇÃO ENTRE GRUPo É PERÍODO DE rNfcro DE FUNCTONAMENTO DE
CUR.SO DE GRADUAçÃO EM GEOLOGIA NA SUBAMOSTRA DE PROFESSORES
DAS UNIDADES UNIV,ERSIT,4RIAS TEDERAIS - 1980*

*Dados adaptados de: SOCIEDAÐE BRASILEIRA DE GOLOGIA/MINTSTÍRIO DA EDIJ-
CAçÃO È CLJLTURA - 1981 - A Formação do Geó1ogo nas lJniversidades Brasi-
leiras, urn Retrato de Dua

**GRIJPO A: Professores que de senvolvem pesqr:isa
GRIJPO B: Professores que não desenvolvem pesquisa

Verifica-se que os percentuais dos grupos ern cada pe

rÍodo são quase idênticos aos da TABELA anterior, Portanto, no
segundo período (1970 a 7973) , pretensanente o nais influen-
ciado na TABELA IV-3, ocorreu cornpensação entre as influên-
cías das Unidades tJniversitárias particulares e da estadual.
0s percentuais nos dernais períodos quase não foreìn afetados
pela exclusão das respectivas Unidades Universitárias esta'
duais.

IV.1.2 - Re ine de Trab alho

INfCIO DE
FI.JNCI ONAMENTO

GRUPO A* GRUPO B* TOTAL

N o'o N 6 N 6

1957 a 1965 It7 83,6 )a 76,4 140 100,0

1970 a 197 3 31 64,6 t7 35,4 +ö 100,0

I976 a I977 18 52,9 16 47 .l 34 100,0

TOTAL 1ó6 74,8 56 zs ,z z2z 100,0

0 regirne de trabalho foi classificado em três catego
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rias: ternpo parcial, tenpo integral c dcclicação exclusiv¿¡. A

catcgoria tcrnpo parcial abrange todas as al.ternativ¿rs clo Ques
tionário do P¡ofessor que configurarn tìcdicação parcial. ã Uni-
versidade. lìstas alternativas são as segulntes: a) hora-auJ.a
(regirne em que o professor é renrunerado pel.as horas-au1a da-
das); b) tenpo parcial (remuneração segunclo carga hórãria se_

nanal , i.ndependentenente das hor¿s-au1a) e ò) turno conpleto
(vinte e quatro ho¡as se¡nanais , tanbérn sem vj ncu1.açãr> com o

nú¡nero de horas-aula), As de¡rais categorias, tempo integral
(quarenta horas se¡ranais) e dedicação excl.usiva (teÍìpo itìte-
gral com dedicação exclusir¡a) , corresponclern exa.tarnente às do

referi.do questionário. A TABËLA IV-5 apresenta a distribuiç?io
dos Gmpos A e B segundo as trôs categorias escolhidas paÌa o

regine de traballìo.

TABELA IV-5
RELAÇÃ,O ENTRË GRUPO E REGIIíE DE I'RABALHO - 1980*

*Dados adaptados de: SOCIËDADE BRAS]LEIRA DI] GEOLOGIA/MINISTÉRIO DA EDU
CAçÃo E CULTURA - 19Bl - A Forrnação do GeóIogo nas Universj cÌaclcs Brasî
lgfæ¡_urügqelg -q9214; lË cixt a-S J¡ne, u m.s íTî + -2 o 9-[p .

* *GÌìUPO A: Professores qlre desenvolvem pesquisa
GRtlPO ll: Professoles que não rlesenvolvern pesquisa

***0 total de professor:es não atingill o total da arnostra porque u:n deles
não respondeu acerca de seu regime de trabalho.

REGII',lE DË
TRABALHO

GRUPO A*+ GRUPO B ** TOTAL

N od N 90 N

TEMPO PARCIAL OU HORA-AUI.A, 38 ,7 38 62 100,0

TEMPO IN|EGRAL (40 horas) 79 7 6 ,0 25 24,0 104 I00,0

DËDTCAÇÃO EXCLUSIVA 116 89,2 I4 10 ,8 130 100 ,0

TOTAL zt9 74,0 77 26 ,0 2960. 100,0

Verifica-se que o Grupo IJ sonente preclomina no regi-



me de tenpo parcial , ocorïcnclo invcrsãc¡ cle Oor."l,a"rr"r., ,rll
regines de tempo i.ntegral e de<licação cxclus j.va. Nesta ú1ti¡na
categoria o Grupo A é predorni.nante lla razão aproxirn¿cla 9 : l. .

IV. l. 3 - Ativídades Profíssionais Exte¡nas à Unidade Universi
!¡rfe

Para esta vari.'avel_ forarn escolhidas duas categorias:
a) exerce atividades prof i.ssionai.s externas e b) não exerce
atividades profissionajs externas, A primeira categoria abran
ge as alterrlativas (a), (b), (c) e (d) da pergunta corïesporl-
dente no Questíonário do Professor, as quais representa , res
pectivanente, as seguintes cargas horárias de atividadc exter
na: at6 dez horas se¡nanais ; dez a vinte Ììora,s sernana.is; vinte
e una a trinta horås senauais. A TABELA 11¡-6 exibe a distri -
buição dos Grupos A e B em função do exercício ou não de ati-
vidades externas ã Unidade Universi.tária.

1'ABELA IV-6
RÈLAÇÃO ENTRE GRUPO E EXERCfCIO DE AT'IVIDADES PROFISS]ONAIS
EXTERNAS À UN]DADE UNIVERSIT,(RIA - I98O*

*Dados adaptados de: SOCIEDADË BRASII,EIRA DE GËOLOGIA/MINISTÉRIO DA EDU
cAÇÃo E clJtx'uRÂ - 198.1 - Á Ìornração do ceóJogo nas univcrsicrecles ßrasïleiras, um Rctrato de llua.iE-grdãs.tr-fl:õ, t-tr-asiIlã;2i-0 p-p.

**GRUPO A: Profèssores que desenvolvem pesquisa
GRIIPO ll: Professores que não desenvolvern'pesquisa

***O total c1e professores não atingiu o total da amostra porquc alguns trão
responderan acerca de suas atividades profissionais extenr¡s à'uniclacle
tbrivers itária .

ATIVIDADES PROFIS
SIONAIS EXTËRNAS

GRUPO A*N GRUPO ]] "* TOTAL

N 90 N o.o N 
-[",

EXERCE 47 56,0 37 44,0 84 100,0

NÃO EXÊRCE i69 80,9 40 19,1 209 100 ,0

TOTAL 21.6 77 z6 ,3 29 3"* 100,0



Verifica-se preclonÍn i. o do Grupo
rias, nas muito rnaj.or na seguncla, isto é,
res que não exercern atj.vidacles externas ã
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A nas cluas catcgo-
entre os profcs so -
sua unitlade.

IV,1.4 - NÍve1 de Cont¡ata ¿ro

Conside¡ando que no Questionário do professor os ní-
vei.-s de contratação das unidades federais e partjculâres tôn
denomÍnação diferente daqr.reles das unidades estaduais, deci-
diu-se pela junção de nÍve j.s equivalentes. Assinr, das seis ca
tegorias escolhidas, a.s quatro prirneira.s, auxiliar de ensino,
assistente, adjunto e titular, toclas alternativas das utrida -
des federais ou particulares, engJobam também, r:especti.vailen-
te, as seguintes altern.ativas das unidades estaduais: l'{Sl; lr,fS 2

e MS3; lt{S4 e MS5; MS6. As dernais categori.as são: professor vi
sitante e professor colaborador. A distribuicão dos g;rr.rpos se

¡¡undo o nÍvel. de contrata.ção é apresent:rcla na TAlllll,A IV-7.
O Grupo A predomina en todos os nÍveis (l cì contrata -

ção, sendo este predomínio nenor nos nÍveis auxiliar dc ensi-
no e assistente. Destaca-se o nível de professor visitante,
con relação entTe os Grupos A e J3 superior a 9 : .1..

' Considerando que há diferenças de orientação quanto
a nível de contratação entre os três tipos de llnidade Univer-
sitária estabeleci.dos nesta pesquisa, é conveniente exanina.r
a d.istribuição dos grupos segundo níve1 de contraterção na sub_

anostra dos professores das Unidades Llniversitárias federai.s,
o que é possível lazer na TABELA IV-8.

As porcenta.gens agora obtidas simplesmente conf ir.nanr
os dados da TAIIELA anterior. A única diferença digna de nota
é que o nível de titulat" destaca-se agora juntc ao de profes-
sor visitante quanto ao predonríilio do Grupo A.
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'I.ABELA IV- 7

IìEL^ÇÃO ENI'RE GRLrpO ìl Nlvljl, DË CONrrìArA(lÃo * 1980*

*Dados adaptados de: SoCIËDADE lliìASILElM Dl:j G]IOI,OGIA/MÌNISTSRIO DA EDU
CAçÃO E CULTURA - 1981 - A l-brmação .ìo Ceólogo nas tiniversicledes lìrasî
leiras, un Retrato dc lluaiGõãiìãs'lEc, B-rasi.tiã;-20F pp.

**GIì{JPO A: Professores que desenvolven pesqui.sa
GRUPO B: Frofessores que não desenvolvern pesquì.sa

***O_total de.professores não atingiu o total da amostra por:c1ue algr.rns
não responder¿rnì acerca de seu nível de contratação,

.ìrl

NÍVIJ], DE
coNl'RA1'AçÃ0

GIIUPO A"' GRUPO II ** 'toT.At,

N 90 N 90 N o,o

AUXILIAR IJE ENSINO 40 6t,5 25 38 ,5 65 100,0

ASS I STË¡"TE EO 68,2 27 31 ,8 oc 100,0

ADJUNTO 55 83,3 11 16,7 66 I00,0

T ITULAR z7 81,8 6 r8 ,2 33 100,0

VI S ] TANTË TZ s2 .3 I 7 ,7 I3 r00 ,0

COLABORADOR ZS 7 21 ,9 32 100.0

TOTAL 2't 7 73,8 77 26 ,2 100,0
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TABEI.,,A, IV_8
RELAçÃO EN'l"lìE GRlJpo E Nl\4lt DIt CONTRA'r'AÇÃO NA SUI]AMOSTR^ DII
PROTI]SSOIìES DAS UNIDADI]S UNIVERST']'ÃRTAS F]]DE]ìÂIS - ] 9BO*

*Dados adapra<.los de: SOCIIìIADE BR/LSILEIPJ, ìlE GEOi,OGIA/MINÌSTÉRI0 DA EDU
CAçÍO Il CLII,TURA - 1.981. - A liomoção do Gcóloco n:rs thivcrsj.chclcs Brcsî
lc j ras, um Rct la to clc tlu¿õlËîã? a-5lli :-C.-lI-ra sïiìãl-209 -p1.l. 

--' 
---

**trìlJPO A: Professores que desenvolven pesqui.sa
GRUPO B: Professores que não <lesenvolvem pebqrrise

*nnO-total de,professores não atingiu-o-total da subanostra portlue algr-rns
não responderan acerca de seu nível cle contr.atação.

NÍVEI, D]ì
c0NTrì,ATAç7i.O

GIìUP O A ** GlìlJl)o tÌ *-¡' 'TO'IAL

N oø

N 9o N 9o

.AUX]LIAR DE ENSINO 31 58,5 z2 41,5 53 100,0

ASS I STENTE 32 64 ,0 18 3ó,0 50 100,0

ADJUNTO 45 84,9 15,1 53 100.0

T ] TU],AIì I9 90,5 2 9,s 2I r00 ,0

VISITANTË l2 o? ? l 7 ,7 100,0

COLABORADOR z5 02 '1 t6,7 30 100,0

TOTAL t64 7 4 ,s 56 ?E E 22Wr 100,0
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I\¡.1,5 - TÍtulo Obrido

A variáve1 "título" abrange quatro categor:ias: gra -
durrdo (bacharcl ou licenciado), nestTe, doutor'e livre-<loðen-
tó, As alternativas do Questi.onãrio do professor que se refe
rem a titulação incornpl cta fora¡n rcduzi.das ã catcgoria irncd j.a
tanrente inferior, Assirn, nestraclo incompleto foi. recluzi<1o pa-
ra gracluação, doutorado i.nconpleto païa rnestra.clo , e ass im por
diante, A distribuição dos grupos segundo o títu1o ó apresen-
tada na TABELA lv*g,

TABELA IV-9
RELAÇÃO ENTRE GRUPO E TÎTULO OBTTDO - 1980*

TITUI,O
GRUPO Â ** GRUPO ]] ** TOTAL

N 9o N oí,
N oø

BACHAR]]L OU LICENCIA]]O 62 56,I 47 43 ,7 I09 100,0

MESTII.E 76 78,4 2T 2r,6 9.7 1C0 ,0

DOUTOR 59 90 ,8 6 ot 65 100,0

LI VRE - DOCENTË ¿L 91,3 2 8,7 z3 100,0

TOT¡.1 zI8 74,7 76 ,( () 29 4*. 100,

*Dados adapta<los de: SOCIIIDADE I]RASILITIIìA DE GEOLOGIA/I,IINISTÉRIO DA EDll
CAçÃO E CULTUìA - :1.981 - A Fornação do Geótogo nas lhiversidades Brasi-
lei ras, unì Ret. r¿Ìto ¿g_lgg1lf,qgidas-.lnic, -¡l.rìsil jã;mq pp.--

**GRUPO A: Professores c¡ue desenvolvem pesquisa
GIìUPO Il: Profcssores que não desenr¡olvem pesquisa

***0 total de professores não atingi.u o total da amostra porque alguns
re sponde ra:n acerca de seu tÍtulo.

As Uni_dades Universitárias federais e estacluais con_
ferenì conotação diferente à Li.vre-docência, o que obriga exa-
ne con reseïvas da categoria cle livrc-doce trte. Entre a:; <lenlais

nao
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categorlas, porõn, ó possíve1 percebcr nÍtida distinção nas
porcentagens, havendo auncnto do prcdonrínio do Grupo .A quarrto
nais elevado for o títu1o. O "1ivre-docente" apresetìta a ¡nes-
na relação de porccntagens do "doutor".

IV.1.6 - IS¡pg_dS_lgrviço na Unídade U¡r.iversitária

As categorias utilizad.as para a variáve1. "tenìpo de
serviço" nesta pesquisa repeti.ram as clo Questionãrio do pro-
fessor, exceto a últ j.ma (14 anos ou mais), que abrange as a1-
ternativas "de 14 a 17 anos" e "naís de 1.7 anos", visando a

evitar excessiva fragnentação da anostra. A TABELA IV-10 aprc
serìta a distribuição dos Gru¡:ros A e B seg;unclo tenpo de servi.-
ço,

TA]]EI,A IV-10
RE],AÇÃO ENTRÈ GRUPO E TEMPO DE SERVIçO NA UNIDADE UNIVTRSITÃ-
RIA - 1980*

*Dados adaptados de: SOCillD.ADË IIR{SILE]RA DE GEOI-OGIA/MINISTrRIO DA EDU-
CAçÃo I CULTUn - 1981 - A Formação do Gcólop-o nas Un ivers ill cìc s Brasi-
1 c i ra s, un & t ra t o dc lu e s'Tõcãðàs . ]rEel -It-ra sît I ã, -2-o-9-ptt -- -----

* *GRIJPO A: Professores clue desenvolvem pesquisa
GÌìUPO ts: Professores c¡ue não <lesenvolvenr pescluisa

TEMPO DE SEtìVrç0
GRUPO A** GRUPO B'[* TOTAi,

N o'o N 90 N 9o

M]]NOS DE 2 ANOS 37 54,4 31 45 ,6 68 100,

2 a 5ANOS ó8 76,4 21 23 ,6 89 100,

6 a 9ANOS '4s o1, I 9 17 ,3 52 100,

1.0 a 13 ANOS 82 ,4 6 T7 ,6 34 100 ,0

14 ANOS OU MAIS 43 79,6 t1 20 ,4 54 100,0

TOTAL 279 78 z6 ,3 297 100,0
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Observa-se prodonrinj.o clo Gru¡to Â cn todas as catego-
rias, ilìas na prineira <le1as [ncnos cie 2 anos) iL v¿rntagem des-
se grupo é benr nlenor que rì¿rs clcnais.

TV .2 I]ATORES QUE CONDI CI0NAM AS POSS I B I I,I DADES DI] P]]SQUI SA

As variaveis exaninadas rìas TABLLAS antcriores destc
Capítu1o podem, todas elas, constituir'-se ent fat-ores que in-
flucncialn as possibiliciades cle dcsenvolvinlcnto cle pesquisa
por parte dos professorcs. 0 estabelccimcnto das relações en-
tre grupo (profcssores que desetrvolven ou não pesquisa) e va-
riãveis índependentes, j.ntroduzinclo-se v¿rrjáveis dc controle,
permitirã detectar as variãveis que devem efetivamente inf1u-
enciar no desenvolvi.nent.o de pesquisa.

IV.2.I - Regime de Trgbalho

IY.2.Ia - Regirne de Trabalìro e Tipo de Unidade Uni-
versitária

A relação entre os conjuntos dos professo-
res que desenvolvem pesquisa (Grupo A) e dos que nãcl desenvol
vem (Grupo B) e tipo de tJni<1a<le llniversitária, uti lizanclo-sc
regi.nre de trabalho como v¿lriáve1 de controle, 6 apresentacla

na I'ABELA IV- 11 .

Encontr¿ìnì-s e ern reg irne de tenpo parci a1 ou

hora-au1a 58,6% dos professores das unidades particulares con

tra apenas 23,9% das estaduais c 15,4% das fcdcrais.
Nas unidades fedcrais o Grupo B predomina

na categoria de tempo parcial. ou hora-au1a, ocorrendo inver
são de porcentagens nas categorias de terrrpo integral e dedica

ção exclttsiva.
Nas unidades cstaduai.s, embora a vantagem

do Grupo B na c¿rtegoria "tetnpo pal'cia1" não possa sel' levacla



TABELA IV-11
RELAçÃO ENTRE GRUPO E TIPO DE UNIDAÐE UNIVERSITÃRIA, CONTROLANDo PELo REGIME DE TMBALHo - 1980*

TIPO DE TINIDA-DE
iI¡JI\ERSTTÃRiA

IEDERAL

ESTADUAL

"Dados adaptados de: SOCTEDADE BRASILEIRA, DE GE0L0GIA,,/MINISTÉRI0 DA EUJCAçÃO E CULTIIRA - 1981 - A Fo
nas l-]:ilersidaCes Brasileiras, r¡n Retrato de Du . IUEC, BrasÍlia, 209 pp.

PART]CI.JIIR

** GRilPO A: Professore-s que desenvolven pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolvern pesquisa

**"0 total de professores não atiagiu o total Ca arostra porque um deles não respondeu acerca de seu regfune de trabalho.

TIIVTTU TAKLII{L
ôtT ua\Ð^- Âl rT a

GRIIPO A"*

N

TOIAI

I1

%

GRUPO B**

N

5 ¿q q

Ill\lyu lN lbct{l\L
f40 hnrecì

z3

90

8

GRUPO A

67 ,6

L1 1

'lA

N

6 q¿q

64

orI

""

9

GRUPO B

78 ,0

52

l0

38

N

q

100 ,0

IZ,8

18

9o

5

D!DIUAç40
Flr'ITtSrl/Ä

GRIJPO A

22.0

41,7

79

0

N

26,7

0,0

91

z

1

GRUPO B

86

58,3

2S

1r

N

,7

100 ,0

8,4

l4

oa

0

TÛIÂI

13,3

116

0

N

0

,0

22r

zo ?

0,0

0

%

46

0,0

74

i5,s

29

^1

ão do Geõio

2gfl

9.8

r00 ,0



en cônta, face aos pcquenos valores absolutos envolvitlos,
notável que todos os professores clo Grupo B estejam nessa
tegoria, sendo o Grupo A absoluto nas demais.

Nas unidades particula¡es não há represen
tantes ern regime de tempo integral com dedicação exclusiva.
Cornparando-se os regirnes de tempo integïal e tenpo parcial, oll_

serva-se que não há diferença substancial entre as p,lrcenta _

gens dos grupos nos dois regines.
Portanto, o regíme de tempo integr"al pare_

ce associado ao desenvolvinento d.e pesquisa pelos professores
das unidades púb1i:cas e o tenpo parcial parece dificultá-1o,
Nas unidades particula.res o regine de trabalho parece não exer
cer influôncia quanto ãs atividades de pesquisa.

rv.2.rb Regi.ne de Trabalho e Pe¡íodo de Início de
Funcionarnento de Curso de Geologia

inf1uência do regime de trabalho na rela
çao entre grupo e Curso de Geologia, segunclo seu período de
inÍcio de funcionamento, pode ser observada na TABELA I[-IZ.

Nos três períodos considerados o Grupo B

predornina na categoria de tempo parcial, ocorrend.o inversão
de porcentagens nas de¡nais categorias. Nota-se, por6m, perda
relativa de importância do tenpo integral (conparan<1o-se o pri_
meiro período corn os demais) e da dedicação exclusiva (compa_
rando-se o prineiro, segundo e terceiro perÍodos) para desen_
volvimento de pesquisa, progressivamente clos cursos antigos
para os recente s .

Portanto, o regine de tempo parcial parece
dificultar as atividades de pesqui.sa nos trôs períodos consij
derados e os de tempo integral e dedicação exclusiva favorecê
-1as, Todavia, estes dois últinos regirnes païecen ter ìnaior in
fluência nos Cursos nais antigos (1957 a 1965), do que naque
les c¡iados nos demais períodos.

56
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RELAçÃ,o ENTRE GRUPO
L.{\DO PELO REGI¡ß DE

E PERIOÐO DE INÍCIO
TRABALHO - 1980*

1957 a 1965

1970 a T973

L976 a 1977

*Dados adaptados de: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA,/MINISTÉRIO DA ED_UCAçÃO E CULTURA - 198I - A Fonnação do Cæó1ogo
nas llniversidades Brasileiras, rm Retrato de Duas Décadas. MEC, Brasília, ZOO po.

""GRUPO A: P¡ofessores que desenvolvem pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolr,-e¡n pesquisa

***O total de professores não atingiu o total da amostTa porque um deles não respondeu ace¡ca de seu regire de trabalho.

DE

TABELA IV-12
FUNC IONAMENTO

l.úrvll,u .gl{t(L_L,qL

OU HORA-AUiA

GRLIPO A* *

N

TOIAL

10

6

GRIJPO B**

¿3 <

11

N

DE CURSO DE GRADUAçÃO EM GEOLOGIA, CONTRO-

36,7

l xlvlt'U Ii\ 1. -útrt(AL
140 horasì

T3

90

3

GRUPO A

s6,5

33,3

19

z4

l\

63,3

50

8,1

6

90

GRI.IPO B

89 ,3

66,7

20

38

N

60,6

12,8

9o

6

9

ururU\çAU
EXCLUSIVA

GRUPO A

t0,7

60, 0

13

79

39

26,7

76

6

90

,4

GRUPO B

95 ,0

40,0

3l

25

N

88

8,4

9o

4

I

,6

TSIAT

60 ,0

116

5,0

4

159

11 ¿.

6

,2

53,7

40 ,0

98

I4

33

L7

39

.1

13,2

2 96* 100 ,0

\¡
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\V.2.2 - Ati.vi.datles _Prof issionais Extcrnas ¿ì Unicìade Universi.
Élg

IY .2.2a Atividades Profissionais Externas e Tipo
de Unidade Universitária

A TABELA IV-13 apresenta a influência de
atj.viclades profissionais externas na relação entre grupo e ti
po de Unidade Unive¡sitária.

Nas unidades estad.uaj.s e par:tì.cu1ares o

exercício de atividades externas está associado principalnten-
te ao Grupo A e nas fede¡ai.s apalrece em proporção e<¡uirralente
nos doi.s grupos. A ausência de atividades profissiona.is exter
nas está associada ao Grupo A uas unicla.des púb1.icas e ao Gru-
po B nas particulares.

lirìqua.nto 58,6å dos professores das unida -
des particulares declararn exercÍcio de ativicìade profissional
exterrra, apenas 28,3e" das estadlraj.s e 24,8"ø das federais o fa
zem.

Nas unj,dacles part j_cr:lares, o desenvolt¡imen
to de pesquísa pode esta.t associado a atividades externas,
pois a naioria (76,9%) dos professores do Grupo A as possuen.
Nas unidades púb1.icas o panoïama é oposto: nas feclerais apc -
nas 17,2e" dos professores desse grupo declaran atividacle ex-
terna e nas estaduais apenas 22,5e",

A distribuição dos professores do Gmpo B

é equilibrada entre os que declararn exe¡cício ou não de ativi
dade externa. Apenas nas unida.des estaduais isto não acontece,
ficando inconclusivos os resultados en face dos valores abso-
I utos nui to pcqucnos.

Nas unidades públicas, a variação de por -
centagens da primei.ra categoria (exerce atividades profissio-
nais externas) para a segunda (não exerce atividades profis-
sionais externas) suge-r:e que o desenvolvimento de pesquisa pa
rece dificultado pelas atividades profissionais externas, Nas
unidades particulares, a inversão de porcetìtagens da pri.rneira
categorÌa para a segunda sugere que o desenvolvimento de pes
quisa parece favorecido pelo exercício <le ativiclades exteïnas,



RELAÇÃO ENTRE GRUPO E TIPO DE UNIDADE
PROFTSSIONAIS EXTERNAS - 1980"

TI\T DADES PROFISSIONAIS

---_r___=__ EXTER\AS
_--'-

TIPO DE U,,IIDADÈ-..-
I'NI\iEFSIT,4RTA

FEDIRAL

ESTADUAL

EXERCE ATIVIDADES EXTERNAS

PARTI CULAR

GRUPO A**

TABELA IV-13
UNIVERSTTÃRTA, CONTROLANDO PELO EXER.CfCIO DE ATÌViDÄDES

*Ðados adaptados de: SCCIEDADE BRASILEIRA DE GEoLoGIVMiNISTÉRÌO
nas Univeis i dade s tsrasileiras, rnn Retrato de Dr.ias Décadas. lrEC,

N

""GRUfO A: Professores que desenvolvern pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvol-ven pesquisa

**"O.tota1 de professores -não atingiu.o-tota1 da anostra porque
sionais externas a thidade -thivcrsitaria.

z8

TOTAL

oa

I

ql q

GRUPO B"*

10

N

69 ,2

47

z6

58 ,8

NÃO EXERCE AT]VIDADES EXTERNAS

90

4

1ó,0

48 .1

GRUPC A**

f¡

30 ,8

135

37

4i,2

o'o

31

12 ,6

82 ,3

GRUPO B**

3

N

93,9

169

29

')l

DA EDUCAÇÃO E CULTURA - 1981 - A Formação do Ceõ1ogc
Brasília, 109 pp.

,Û

oø

z

\7 7

T7

algurs não responderarn acerca de suas atividades profi-s-

TOTAL

,7

I

N

6 ,l-

L1ó

40

75,0

90

46

13 ,7

15,i

293***

oo

100,0

ú1
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IV,2.2b - Atividades Prof issi-onais llxter¡ra:; e PerÍodo
de Início de Fu¡rciona¡ne¡rto de Curso de Geo

logia

A releLção entre g¡upo e Çurso de Geolog:i.a,
segundo seu perÍo<1o <le inÍcio de funcionanento, cont:rolanclo
pelo exercício ou não de ativj.dades profíssionais exteïnas ã

Unidade llniversitá¡ia, pode ser obselvada l-ra TABELA -tV-14 .

. Na categoría "exerce atividades e):terna.s"
o Gïupo A predomina apenas no primeiro período (1957 a 1965),
sendo igua1 ou muito próximo ao Grupo B nos denaj.s perÍodos.
Vale registTar que embora os percentuais do terceiro período
pouco dif irarn do prineì.ro. seus valorcs absolutos pecluenos j.nt

pedent que se apon.te pred.oninância do Grupo ,4.

IJa categoria "não exer:ce atir¡idades exter-
nas" há pred.oninância absoluta c1o Grupo A no primeiro período
(93,3'ô) , b¿ìsta.nte dininui.da no segundo (7I ,7r"). No tercei.ro e

último per:Íodo (1976 a 1977) os Grupos A e B são equivale¡tes.
Ern resumo, atividades profissionais exter-

nas parecen constituir obstáculo ao desenvolvintento de pesqu_i.

sa nas UDidades Universitá¡ias d.os primeiro e segundo perÍo-
dos, deixando apat'entenente de ter inportância naquelas <1o ter
ceiro pe r íodo .

[V.2,3 - NÍve1 de Contratação

I\tl .2.3a - NÍvel de Contratação e Tipo de U¡ridade Uni
versitária

A influôncia de níve1 de contratação na re
1ação entre grupo e tipo de Unidade Universitária 6 apresenta
da na TABELA IV-15. Considerando que as categorias de profcs-
sor visitante e colaborador são representadas quase exclusiva
nente nas unidades federais e que não confj.guram posi.ção defí
nida na carreira unive rs j-tária, restringir-se-á o exanle ãs
quatro categorias restantes.

Nas unidades púb1icas, o Grupo A preclonina



RELAÇÃO
ÐO PELO

TABELA IV-14
ENTRE GRUPO E PERfODO DE ]I\-ÍCIO DE FUNC]ONAMENTO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS Ã

ATiVIDANES PROFISS]O-
'.-.-.--__=_YtS EXIERNAS

rriÍcro lr---r--.-
RINCIONA,\ENTO

1957 a 1965

1970 a 1973

EXERCE ATIVIDADES EXTERNAS

1976 a 1977

GRUPO A*"

N

*Dados adaptados de: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOI,OGIA/MINISTÉRIO
nas l-hiversidades Brasileiras, r¡n Relra1o de Duas Décadas. MEC,

**GRUPO A: Professores que desenvolvern pesquisa
GRUPO B: Professores que não dcsenvolvem 

'pesqui 
sa

-.-9.!ot?1 de. pro fessores .não atingiu o_total da amostra porque al gr.ms não re sponde rarnsionais externas ã tJnidade Universitária.

2Z

TOTAL

oa

19

61,1

GRUPO B**

6

N

50 ,0

47

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA, CONTROLAT\
UNIDADE UI\IVERSITÃRIA - 1980*

I4

60

NÃO EXERCE ATIV

,0

oo

19

16 ,0

58 ,9

GRUPO A**

4

N

50,0

37

II2

40,0

DADES EXTERNAS

oa

43

93,3

12 ,6

GRUPO B*

L4

71 i

N

169

48

8

,3

DA EDUCA(ÃO E CIiLTURA - 1991 - A Formação do Geó1ogoBrasília, 209 pp.

oa

57 ,7

L7

6.7

TOTAL

15

N

z8 ,3

40

156

51

9o

7

98

t3,7

q? ?

39

acerca de suas atividades profis-

33

2 g 3"{*

.4

13 .3

100,0



TABELA IV-15
RELAçÃO ENTRE GRUPO E TTPO DE TJNIDADE UNIWRSITÃRIA, CONTROLANDO PELO NÍ\GL ÐE CONTRATAÇÃo - 1980*

l Ii\) ìE IT;ILIADE
ì ¡i i\1tF-sJ lI¡.i Â

Iif\'EL ÐE

corTRAT go

FEÐÈFJI

P,Lq¡J CIJL\R

.Ð3dos âdaÞrados dcr s0clEoÂDE,BRÀsILErR DE GEoLocIA/,\lINIsTÉRI0 Drq EDUCAç'1o E (.ULTuR.A - 198r -
de DÌias D¿:cadas, i\fEc, B¡así1ia, 209 pp.

"GRijlo Âi PÌofessores que desenvolven Pesquisa
CRTJPO B: Professores que não desellvolven pesquisa

.r'O total de professoies não atingiu o totat ¿la enostra porque el8ù¡s não 1.espcn(ielan acelca de seu níve1 de contratação.

.IOT-AT

\)



63
em todas as categor j.as nas seu pÌcdon)ínio é naior nos níveis
ma-'rs elevados de contratação. Nas un j.dades federa j.s o predonÍ
ni() do Grupo A aunenta progressivamente do nível. rnais baj.xo
(atrxiliar de ensino) pa'ra o rnais alto (titular)., ocorrendo va
rizLção mais forte na passagem da categoria de assistente para
adjunto. Nas unidades estaduais a progressão nã.o i! tão nítida,
verificando-se a rnudança nrais bru-sca nos percentuais dos gru-
pos na passagen de "auxil. iar de ensino" para "assistente".

Nas unidades particulares, o desenvolvirnen
to de pesquì.sa parece desfavorecido pelo avanço na carreira,
Enbora os valo¡es absolutos sejam pequenos, observa-se inver-
são de porcentagens nos grupos, do nível rnais baixo (auxil.ia-r
de ensino) para o rnais elevado (titular) , ficando cada um dos
demais (assistente e ad.j unto) con percentuais idênticos oumui
to próxinos nos dois grupos

Ern resuno, nas unidades públicas o avanço
na carreira parece favorecer o desenvolvirnento de pesquisa,
sendo nas uni<lades federais principalmente ao atingir-se o îí
vel de âdjunto e nas estaduais principalmente após alcançado
o nÍve1 de assistente. Nas r¡nj-dade s particulares parece ocor-
rer o contrárÌ.o, notando-se tendôncia pzLra naior desenvolvi -
mento de pesquisa nos níveis de contratação nais baixos.

IV.2.3b - NÍve1 de Contrata.ção e Período de lnÍcio
de Funcionarnento de Curso de Geol.ogia

A TABELA IV-16 apresenta a influênci.a do

nÍvel de contratação na relação entre grupo e Curso de Geolo-
gia segundo seu perÍodo de inÍcio de funcionanento.

Ocorre sempre predonÍnio do Grupo A, e.xce-
to na categoria "auxiliar de ensino" do terceiro período
(I976 a 1977) em que verifica-se predominância do Crupo B.

No primeiro período (1957 å 1965) os dois
nÍveis de contratação ma j.s baixos (auxiliar de ensino e assis
tente) apresentam percelìtuais nuito prõxinos, ocorrendo omes-
mo com os dois nÍveis mais elevados (adjunto e titular). O pre
do¡nÍnio do Grupo A é maior nestas categorias.

No segundo período (1970 a 1973) a naior



RELAÇÃO ENTRE GRUPO
LA¡'DO PELO NÍVEL DE

E PERÍODO DE INICIO
CONTRATAçÃ0 - 1980*

I):ÍCto De

Rîicto\$Ê\m

xf\EL DÊ

ôoNrR{TAçÃo

DE

TABELA IV-16
FUNC I ONAME NTO

.Dados â¿taÞta¿tos de: soclÊD^DE ERASILEIR-A DÈ GEoLocrA/I{tNÍsTERlo DA ÊDUCAçÃo É CULTUIIÀ - 1981
,le Duas Dðcati¡s. ¡trC. Brasí1i4, 209 PP.

"CnUl,O A: Pro(essores que desenvolve¡ì Pesquisa
GRU¡O B: Ptofcasores que não desenvolve¡n pesquisa

de p¡ofessores não atingiu-o total ¿la anosìrá porque ãlgr¡'.s não respcníelân ace¡ca de seu níveI de coDtratação.

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM GE0IoGIA, CoNTRo-
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vantagem do Grupo A encontra-se no níve1 de contra.tação mais
baixo (auxi. liar de ensirro). Nos demais, os percentuais são rnui
to prõximos. Aqui pode-se suspeitar da influência dos (lursos
de unidades particuJ.ares, ambos iniciados no segundo período
(1!)70 a L973), pois foi visto que neles o desenvolvirnento de
pes;qui sa está ¡nais a.ssociado ao menor nÍvcl dc contratação
qu€r aos denai s .

No terceiro perÍodo ocorre inversão de per
centuais na passagen de auxiliar de ensino para assistente, fi
cando o desenvolvi¡nento de pesquisa associado ao nÍve1 ¡nais
elevado. 0s demais níveis de contratação apresentan va1ores
absolutos muito pequenos, não cabendo interpietação.

Em resuno, em dois dos períodos o desenvol
vimento de pesqulsa parece mais favorecido aos professores de

nÍvei.s de contratação rnais elevados, sendo no primei.ro perío-
do a partì.r do nÍvel de adjunto e no tercciro a.partir do rrí-
ve1 de assistente, Parece ocorrer o contrário no segundo pe-
ríodo, en que o de s envoliirnen to de pesquisa é mais favoreciclo
no nenor nível dc contratação.

É possíve1 entender rnelhor o segundo perío
do exa¡ninando a nes¡na relação em discussão na subarnostra de

professores das unidades federais (TABELA IV-f7) .

De fato, observa-se alteração substanc j-al

dos percentuais somente no segundo período, em que agora o cle

senvolvinento de pesquisa parece nais favorecido nos nÍveis
de acljunto e titular. ( 2 )

IV.z.4 - Título Obtido

I\,LZ,4a - TÍtulo Obtido e Tipo de Unidade Universitá
ria

A TABELA IV-18 apresenta a influência do

(z /As tabelas clc dupla
ções entre variáveis
rias fcderais, e que
são aprcscntadas no

e tripla entrada que estabelecen rela
na subamostra de llnidades Llniversitã
não foram utiiizadas neste CapÍtulo;

ANËXO 3 deste trabalho.



RELACÃO ENTRE GRUPO E PERÍODO .DE INfCTO DE
PELO"NÍVEL DE CONTRATAÇÃo, NA SUBAMOSTRA

IIÍCIO ÛE

ru\-clo\,$jEYIþ

Nf\EL DE

CO\TR^TÀçÃO

TABELA IV-17
FUNCIoNAMENTo DË CURSo DE GRADUAÇÃo EM GEoLOGIA, CoNTROLANDO
DE PROFESSORES DAS UNIDADES UNIVERSIT,4RIAS FEDERAIS - 1980"

'D¡dos âdår!3dos de : SOCltD,\iE IiRASILEIM DE GEoLOG1A/¡IL'¡-ISTERI0
,.le Dir,1s 0¡caJas. ilEC. FrasÍtia, 209 pp.

",ta*" * ta*_;sores que desenvolvern pesquisa
GnUno 3: P¡oiessores que não desenvolren Pesquisa

"'O roial de irrofessores não atin8iu o total dâ suba¿ostrã porque

Dl\ EDUCAçÃo E ( ULTUn-A - l98l

alguns não ¡esponde¡arn acelce de seu nír¡el de co[ttatação.



TABELA IV-18
RELAçÃO ENTRË GRUPO E TIPO DE UNIDADE UNI¡IERSITÃRIA, CONTRoLANDo PELO TÍTULÛ oBTIDO - 1980"

TIPO DE IJNI DADE
UÌ\'I\ERSITl'fRIA

FEDERAI

ESTAX{.IAL

BAGiAREL OU LIGIiCIADO

GRTJPO A**

PARTICUT.AR

N 9o

50

GRUPO B*"

iDados adapiados de: S0CIEDADÊ BRASILEIRA DE
so nas Universidades B¡asileiras, un Retrato

59,5

**GI{UPO A: P¡ofessores que desenvolven pesquisa
GF.UPO B: ProfeSsores que não desenvolven pesquisa

"*"O total de professores não atlngiu o iotal da amostra porqrre

rOTAI

z

5

34

GRUPO A

ù{ESTRE

N

40,5

7

9o

2

59

GRUPO B

38 ,9

28 .6

N

62

11

l1

i

?L,I

1ó

GRUPO A

61,1

DOUTOR

o1 t

N

47

6

90

1

16,0

49

GRUPO B

60 ,0

B,3

N

otc

76

GEOLOGIA/MÌNISTÊRiO DA
de Duas Décadas, MEC,

4

10

LT\RE-MGNTE

9o

"c ô

GRIIPO A

4

40,0

90

N

q

7,5

2t

0

Eo

1

7,1

GRUPO B

7

0,c

9.1

i\

59

1

T4

E

20 ,I

T TAL

EDUCAçÃO E CULTURA - 1981 - A For;nação do Ge61o-
D:asíÍia, 2og pp.

100,0

I

alguns não responderarn acerca de seu iítu10.

Q1 1

N

6

0

I

220

I

2,0

0,0

6,7

74,8

2l

0

45

7.r

0,0

15,3

z

?.9

0,7

oo

294* 100,0
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título obtido rìa relação elltrc grupo e tipo de Unid¿rde Univer
sitár1.a.

Ã exceção das cate€Jorias de graduaclo (ba-
charel ou licenciado) c dout:or', anrbas lras unidades particula-
res, ocorre predomínio do Glupo A ern todas as situaçõcs.

Nas unida.des federais a vantagem do Grupo
A aurnenta de "graduado" para "nìestre" e deste para 'rdoutor".
Ocorre diminuição dessa vantagem de "dor¡tor" a "1ivre-doceu -
te". Nas unidades estaduais verífi.ca-se somente o prineiro au

nento, estabilizando-se as porcentagens a pa.rti.r do títu1o
de rnestre.

Nas unidades particulares ocorre inversãcr
de porcentagens de "gra.duado" para "nestre", corn passagen de

predomínio do Grupo B para o Grupo A, ernbora deva-se regís-
trâr que os val.ore s absolutos são pecluenos na categoria de

nìestre. A categoria de doutor não pode ser cons idera.da nas
unidades particulares por haver apcnas um repl'esentante.

Portanto, em todos os tipos de Ulrida<ie Uni
versitária o desenvolvirnento cie pesquisa palece mais favorecí
do aos professores mais titulados. Nas unidades fe<1elaj-s a as

sociação rnai.s forte con desenvolvinento de pesquisa é atingi-
d.a com o tÍtu1o de doutor ou 1. i vr e - clo c en t e . Nas demai.s unida-
des (estaduais e particulares), essa assoc-iação já é alcança-
da com o título de mest¡c.

îV.Z,4b - l'Ítulo Obtido e Período de Início de Fun-
cionanento de Curso de Geologia

A influência do título obtido, na relação
entre grupo e curso, segundo seu período de iníc j.o de funcj.o-
namento, é apresentada na TABELA IV-19.

Observa-se que nos trîês p<;ríodos o naior
predomÍnio do Grupo A situa*se errtre os professores com tÍtu-
1o de doutor ou livre-docente. Na categoria de nestre, o pre-
donínio do Grupo A tambén é elevado nos dois prírneiros perío-
dos, ocorrendo equivalência entre os Grupos A e B no terceiro
perÍodo, Entre os graduados, o Grupo A predonina somente no pr j-

meiro período, equiparando-se ao Grupo B no segundo e sendo



RELAÇ.4o ENTRE GRUPO E
TROLÃNDO PELO TÍTULO

PERIODO DE ]NÍCTO DE
OBTIDC - 1980*

1957 a 1965

1970 a i973

BAGTAREL OU LICENCIAXO

GRUPO A*-

TABELA I\¡-19
FUNCIONAMENTO DE

1976 a I97?

N oa

"DAdOS AdAPtA<iOS dE: SOCIEDADE BRASILElRA DE GE OLOG IAI¡'II Ì',¡ I STÉ.ì] O D,A EDUCÁçÃO.E CULTURA - 1981 - A FOTNAçãO dC CEóiOIC
nas Univeisidades B¡asileiias, un Retrato de Duas Décarias. M,l(, Brasí11a, 209 pp.

**GRUPo A: Pror'essoles que desenvolven pesqulsa
GRUPO B: Professores que não desen'¡o1ven pesquisa

***O total de professores não atingiu o total da a¡losira porque ¿ lguns não responderarn acerca de seu títu1o.

31

GRUPO B*-

N

72,7

22

TOTAL

T2

GRUPO A

TlESTRE

50,0

cuRSO ÐE GRADUAçÃo EM GEOLoG]A, CoN-

27 ,9

N

9

22

90

45

GF.IJPO B

40,9

s0.0

N

86.5

62

L3

24

9o

27,

DOIIIOR

GRIJì)O A

7

59

75

.1

N

13.5

,0

47

7

9o

16,

44

CRTJPO B

53 ,8

7q n

N

93,6

76

6

t1

LIlRE:MGNTE

0

7q a

GRUPO Â

3

46

78,6

,z

N

6,4

27

4

"6

J

15

100

7,

GR!]PO B

21 i

,0

N

93,8

59

0

9o

5

TÛTAL

20,l

I

0,0

83,3

N

6,2

6

1

z

158

I

100,0

2,0

L6 ,?

53,7

0

96

7,7

0,0

32 ,7

?

40

0,

13,6

29e' I00,0
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sobrcpu j a.do por e1e no terceiro perÍodo'
Em sÍntese, o desenvolvi-ntento de pesquisa

palece ¡nais favoreciclo aos professores com títu1o de doutor
ou livre-docente nos Cursos de qualquer período. Entre os que

posisuem o títu1o de nestre a si.tuação é pouco favorável ape -
nas nos Cursos cle início mais recente (197Ó a 7977). Para os

apenas graduados o desenvolvinento de pesquisa sonente é favo

recido nos Cursos rnais antigos.

IV. 2. 5 - le-Ðpo -d-9- 
lslvl-çg

IV.2.5a - Tenpo de Serviço e Tipo de Unidade Univer-
sitária

A TABELA IV-20 apresenLa a influência clo

tempo c1e serviço na re1ação entr:e grupo e tipo de t)n j clade lJni

versitária.
Nas unidades públicas o Grupo A predornina

e¡n todas as categorîias, sendo que o tnaior predomínio encontra

-se nos intervalos superiores a dois anos de serviço. É notã-
ve1 que nas unidades estaduais desenvolve¡n pesquisa todos os -
professores entrevistaclos,. com seis.anos ou ¡nais de serviç'9 '

Nas unidades particulares não h.á qualquer

destaque, seudo as porcentagens dos Grupos A e B iguais ou muj

to próxirnas enì todas as categorias de inteTvalo estabelecidas,
Portanto, nas unidacles públicas o desenvol

vi¡nento de pesquisa parece mais favorecido depois de dois anos

de serviço e nas unidacles particulares não há, aparentemente,

influôncia do ternpo c1e serviço dos professores na rea'l.ização

ou não de pesquisa.

IV.2.5b - Tempo de Servi.ço e PerÍodo de Início de Fun

cionamento de Curso de Geologia

Na TABELA IV-21 pode-se examinar a influen
cia do ternpo de serviço na relação elitre grupo e Curso de Geo

logia, segutrdo seu período de início de funcionanento.



RELAÇÃO ENTRE GRUPO E TIPO

\\ TE\PO DE
\-€ERVrç0

rrpo u: u:r,r¡b
u,íI\TRsIl'ÃRIÄ

FEDDiIAI"

¡/EIiOS ÐE 2 ANoS

TABELA IV-20
DE UNTDADE UNI\T.ERSTTÃRIA, CONTROLANDO PELO TEMPO DE SERVIÇO - 1980"

GRUPO A'*

N

[,STAÌIJAL

c

GRUPO B*"

PARI'I CUI,ÂR

56,0

5

90

2a5d\os

22

GRUPO A

62 ,5

TOTAL

l\l

44 ,0

tDados adaptados de: SOCIEDADE BRASILEIRÂ ÐE
nas Universidadcs Br:asileiras, un Reirato de

4

"'GRUPO A: Professores que desenvolven pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolvern pesquÍsa

40, 0

oo

52

GRUPO B

37,5

37

N"

õt.J

6

12 ,5

10

9o

60 .0

6 a 9 ¡\\0S

12

GRUPO A

31

N

18.8

ó

10,4

3

90

50 ,0

GRUPO B

23 ,l

68

N

84

6

1) A

I

50, 0

10 a 13 .Ai\oS

GRUPO A

6

100.0

27

N

15.8

3

7,7

0

GEOLOGT A/MI N I ST..;RI O
Duas Décadas . l,lEC,

g

42 -9

25

GRUPO B

43

0.0

N

83.3

4

14,5

3

14 Ál'¡0S 0U I'lAlS

9o

s7,1

GRUPO A

5

100 ,0

10

N

16,

0

J,¿l

0

oa

DA EDUCAÇÃO E CULTURA - 1981
Brasí1ia; 209 pp.

0,0

GRUPO B

0,0

28

N

72,5

0

Q1

l4

g

T TAL

0,0

11

00,0

5

N

0

t,7

0

222

0,0

43

0 ,0

7L 7

0

14 ,5

46

- A Fornação do Geó1ogo

0.0

ls,s

u.

29

3.7

9,8

297 100 ,0

--¡
ts



RELAÇÃO ENTRE GRUPO
LANDO PELO TEMPO DE

\ TEMPo DE

\ senvrço

rxfcro ¡e \
FÌNCI O\A\EN'TO\

E PERIODO DE INfCIO
SERVIÇO NA UNIÐADE

1957 a 1965

l'{E\oS DE 2 AìioS

GRIJPO A**

N

1970 a 1973

14

MUPO B**

L976 a ).977

N

70.0

TABELA I'\i-21
DE FUNCIONAMENTO DE CURSO

UNIVERS]TÃRIA - 1980*

q

ó

2a5d\OS

GRUPO A

55,6

30,0

*Ðados adaptados de: SoCIEDADE
Universidades Brasileiras. un

TSIAL

8

IZ

'**GRUPo A: Professores que desenvolven pesqulsa
GRUPO B: Professo¡es que não desenvolvern pesquisa

9o

40

GRUPO B

38,1

44

N

OC 
'

,4

37

13

?I

9o

!¿.5

GRUPO A

6a9Á\0S

2

61,9

60

N

,0

4,8

31

7

14

DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGTA, CONTRO-

9ô

10,4

23

GRTJPO B

58,3

40,0

N

82 ,r

68

BRASILEIRA DE GEOLOGIA/MINISTÉR] O DA EDUCACÃ.o E CULTURA - 1981
Retrato de Duas Décadas. MEC, rjrasília, 20é pp.

5

1ó

%

2.2

10 a 15 ANoS

GRUPO A

5

41 .7

q

76,Z

N

r7 ,9

2L

4

9o

5

7.1

100,0

GRI]PO B

88,9

45

0

14 A¡¡OS OU MAIS

4

14.5

RIIPO A

3

0

66 ,7

,0

N

11 ,1

10

0

9o

2

35

3,4

GRUPO B

0.0

33 ,3

83,3

N

¿ó

0

TOTAL

6

q¿

7

0,0

66 ,7

N

t6 ,7

5

2

I

r59

3

t,7

66 ,7

35

53,5

,J

43

1

98

L4.5

- A Forrnacão do Ge6logo nas

33 ,5

33,0

1l

40

3,7

13 ,5

297 100 ,0

--l
¡\)
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O Grupo A somente 6 sobrepujado pelo Grupo

B entre os professores dos cursos ¡nais reccntes (1976 a I977)
com até dois anos de serviço.

Nos cursos do prirneiro período (1957a 1965)

o malor predonÍnio do Grupo A ocorre logo no íntervalo de 2 a

5 anos, decrescendo a seguir c estabilj zanilo-se nos dernais in
tervalos.

No segundo perÍodo, o predornínio do Grupo

A aunenta at6 o intervalo de 6 a 9 anos e díninui depois, mas

esta quecla não flca ben caracte tízada em razão dos pequenos

valores absolutos envolvidos.
No ú1tino perÍodo o Grupo A 6 inferior ao

Grupo B no intervalo nenor (atê 2 anos) , maior que o Grupo

B no intervalo "2 a 5 anos" e absoluto en "6 a 9 anos". Os de

nais inte¡va1os estão insuficienternente representados'
En resurno! nos cursos do primeiro perÍodo

o desenvolvinento de pesquisa parece favorecido en qualquer

intervalo, nas principalnente nos superiores a dois anos' Nos

cursos dos segundo e terceiro períodos, o ntaior favorecirnento
ao desenvol.vlmento de pesquisa encontra-se no intervalo "6 a

9 anos",

IV.3 -- PRINCIPAIS TENDÊNC]AS DE GRUPO

As relações dimensionadas entle a variável dependen-

te (grupo) e as dernais variáveis perniten estabelecer al-gurnas

tenclências, En prirneiro Iugar, são estabelecidas tenclências

do Grupo A conforme o tipo de Unidade llniversitári a a que o

professor está vinculado e, a seguir, conforne o período de

inÍcio de funcionanento do Curso de Geologia. Finalnente, iden

tifica-se o representante típico de cada Grupo A e B.

IV.3.1 - Ten<lências Conforne Tipo de Unidade Universitária

Há diferenças marcantes quanto a tendências dos pro-
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fessores que desenvolvem pesquisa entre Unidades Universitá-
rizLs públicas (fcderais e estaduais) e particulares. Antes dc

mais nada, o desenvolvinento de pesquisa apresenta-se muito
¡nais associado ãs unidadcs públicas que ãs particulares.

Os professores clo Grupo A (professores que desenvol-
vem pesquisa) vinculados ãs Unidades lJniversitárias púb1icas,
t endern a:

- encontrar-se no regime de tenpo integral (40 horas
senanais) ou dedicação exclusiva;

- não exercer atividades profissionais externas ã tlni
dade Universitária;

- encontrar-se no nÍvel de professor' assistente ou

nai s e levado ;

- ter tempo de serviço super:ior a doi.s aIros.
0s professores do Grupo A (professores que desenvol-

vern pesquisa) vinculados às Unidades Universitárias particula
res , tenden a:

- exercer atividades profissionaj,s externas à tlnida-
de Univers i tárla ;

- encontrar-se no nÍvel de auxiliar de ensino ou pro
fessor assistente.

Quanto ao regime de trabalho e tempo de scrviço, são

variáveis que parecen não influir quanto ao desenvolvinento
da pesquisa nas Unidades Universitárias particulares.

A única semelhança obse¡vada refere-se a títu1o obti
do, poi.s tanto nas Uniclades Universitári.as públicas qua.nto

nas particula¡es, os professores do Grupo A tendern a possuir
o tÍtulo de mestre ou rnais elevado.

IV,3.2 - Tendências Conforme PerÍodo de Início de Funcionamen

to de. Curso de Geologia

Conslderando que as Llnidades Llniversitárias públicas
sornarn 17, nuÍì total de 19 unidades, obviarnente sua influôncia
é predonrinante ou absoluta nos períodos estabelecidos para aná

lise. Chegou-se a notar por vezes a influência das unidades
particulares no segundo perío<1o (1970 a I973), pois foi nele
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que ambas iniciaran os respectivos Cursos de Geologì.a.
0 desenvolvimento de pesquisa encontra-se efetj,vamen

te nais associado aos Cursos do prirneiro perÍodo (1957 a1965)
e nenos aos do terceiro (1976 a 1977), ficando o segundo pe-
ríodo (1970 a 1973) en posição inte¡mediária.

0s profe:;sores do Grupo A tendern a:
- possuir tÍtulo ¡naj.s elevado quanto nais recente o perÍo-

do de inÍcio de funcionamento do Curso;
- encontrâr-se en regirne de tenpo integral ou dedicação ex

clusiva nos três perÍodos, mas principalnente nas Unidades
Universi.tárias correspondentes ao prirneiro perÍodo. A tendôn-
cia do Grul:o A para esses regimes de trabal-ho diminui no sen-
tido dos cursos mais recentes;

- não exercer atividades profissionais externas, exceto
nas unidades correspondentes ao teÌceiro período. Nestas os

Grupos A e B se equivalen;
- apresentar tempo de serviço maior no segundo e terceirt'>

perÍodos en relação ao primeiro período,

IV.3.3 - Conjunto de Tendências dos Professores dos G{uÞos A

_e_å

Ern função dos resultados examinados, 6 possÍvel con-
siderar representante típico do Grupo A o professor coÍì as se
guintes caracterÍsticas :

- pertence a Unidade Universitária pública cujo curso de

Geologia teve início de 1957 a 1965;
- é contratado no regine de tempo integral ou dedicação ex

c 1us lva ;

- não exerce atividades profissÍonais externas ã sua Unid.a

de Uni ve rs itár I a ;

- encontla-se no níve1 de professor assi.stente ou mais ele
vado;

- possui o tÍtu1o de mestre ou nais elevado;
- ten tenpo de serviço superior a 2 anos.

O representante típico do Grupo B, por sua vez, apre
senta as seguintes características:
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- peltence a Unidade lJniversitária particular,oL¡ a unidacle
¡rública cujo Curso de Geologia teve início en 1976 ou 1977;

- é contratado no regi.me de tempo p:rrcial ou hora-aula;
- exerce ativídades profi.ssionais externas ã sua Unidade

Universitária;
- possui apenas o títu1o de bacharel ou licenciado;
- tern tenpo de servi.ço inferj.or a dois a¡ros.

As tendôncj.as verificadas confirman a hi.p6tese deque
as possibilidades de desenvolvirnento de pesquisa por parte
dos professores dos Cursos de Graduação en Geologi.a estão as-
sociadas a diversas varíáveis funcionais e institucionais.
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CAPfTULO

!jê_qgl_çag_-E_4I4!r_qË !_Q$_3LSULI4!Q_Q ¡ z ê ranrrl

- Este CapÍtu1o inicia con a descri.ção e análise dos

resul-tados referentes a caða procedimento de ensino..A. seguir,
descreve-se a classifi.cação dos procedinentos segundo postu-
ras rnetodolõgicas nais amplas, denorninadas característj,cas me

toclológicas e, f inal.mente, analisa-se os resultados ã 1uz des

sas características,

v.1 - DESCRTÇÃO E ANÃLISE DOS PRoCEDIMENTOS DE ENSTNo

Os resultados referentes aos 18 procedínentos d.e en-
sino constantes no Questionário do Professor estão apresenta-
dos na forma de ta.belas de contingência cle dupla entrada, con

tendo nedidas relativas de freqtlência c¡uanto ã adoção desscs
procedimentos pelos Grupos A (professores que desenvolven pes

quisa) e B (professores que não desenvol-ven pesquisa). Ã cada

tabela corresponde un histograma para possibilitar comparação

visual entre as freqtìências dos grupos ern cada procedinento,
A deterninação de signifÍ.cância de díferenças entre

os Grupos A e .B 6 feita através da prova estatÍstica do xz '
En alguns procedinentos, a pÌesença de freqtlência con valores
nulos ou nuito pequenos levou ã combinação de categorias adja
centes para pernitir a aplicação da prova estatística, '

Nos casos ern que a aplicação da prova estatística re
sulta em aceltação da hipótese nula, os valores de freqilência
dos Grupos A e B são somados, obtendo-se uma única tendência
para a amostra de professores. Nos procedirneutos en que a hi-
pótese nula é rejeitada, distingue-se as tendências dos Gru-
pos A e B.
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V.1, I - ?rocedinento de Ens ino ne 1 , "Co_:lu!o_3n. a n¿r j.c¡r par
te de minhas au1¿rs de forma ex ositiva"

Como se depreende rla observação da TABELA V-1 e tam-
bén do fl I STOCR^I'IA corresponclente, há predominância das respos
tas "sernpre" e "ãs vezes" para o procedimento de np 1, tanto
para o Grupo r\ (professores que desenvolvem pesquisa) quanto
para o Grupo B (professores que não clesenvolr¡em pesouisa). Pe¡
cebe-se tambón que en anbos os Grupos A e B, a incidência das
respostas "sempre" está ern torno de 50,0%. Assirn, a quase to-
talidade dos professores costuma dar suas aulas "senpre" ou

"às vezes" de forma expositiva, Apenas uma rninoria dos docen-
tes nunca procede dessa nanc-ira.

Aplicando-se a prova .1o X2 , obte n-se o valor cle 3,l6 .

Pata g!, = 2 e a = 0,05, flo é aceita,podendo-se af ir¡nar que os

Grupos A e B são eqllivalentes em relação ao procedimento en

exane,
Pode-se conseqüentemente sonar os valores absolutos

de cada alternativa dos Grupos A e B.

TOTAL

N oø

SEMPRE L47 49,5

ÃS VEZES 43 ,l
NUNCA 18 6,1

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

4 I.3

TOTAI, 297 100,0

Verifica-se, portanto, tendência dos professores a

desenvolveren suas disciplínas principalnente através de au-
las expositivas, pois quase rnetade deles o faz "sernpre" e

43,I"0 o laz "às vezes".



*Dados adaprados de: SOCIËDAIUi BRôSILEIRA llE GEOLOGIA/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTIJRA - 1981 - A Fonnação do Gcólogo nas L}'rivers j,dades Brasiteì.ras, un
Retrato de Duas Dócã?as, T\ßffi

--qRufg A; Professores que desenvolvern pesquisa
GIìUPO B: Professores que não desenvolven pesquisa

FRIQUÊNCIA DO
AULA,S DE FORMA

[Nl cnupo
l--.I cnupo

TABI]LA V- 1

PR0CIIDIMIINTO : "COSTIIMO IIAR
EXPOSI'TTVA'' NOS GRUPOS A

79

A MAIOR PARTE DE }4INT-IAS
E B - 1980*

FREQUÊNCIA DO
PROCEDI MENTO

GRUPO A*N GRUPO B*

N 9o N ob

SEI,IPRE 105 47 ,9 53 ,8

AS VEZES 100 45,7 28 35,9

NUNCA tl 5,0 7 9,0

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDI]U

.2 r.4 I 1,3

TOl'AL 2r9 100,0 78 I00,0

HISTOGRAMA V-1

SEMPRE AS VEZES ( Fneq. )

A.

D.

Profess ores que desenvolven pesquisa
Profesiores que não desenvolvern pesquisa
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V. 1.2 - Procedimento cle Ens ino nc 2 "Valorì z o conhe c intcnto
de detalhcs ou inforna oes es cltlcas sobre o con teú
do de minha discinl in¿r"

Neste caso, predoninam as respostas "ãs vezes" e "sem
pre", As porcentagens de "ãs vezeS" são pr6xinas de 50,0% ent

ambos os grupos enquanto as respostas "sernpre", tanbán nos
doì.s grupos, situarn-se próximas de 33,0% (TABEIA e HISTOGRAMA

v-2) .

A aplicação cla prova do X2 resultou na obtenção c1o

valor 2,04, Para g9, = 2 e cr = 0,05, Ho 6 aceita, sendo os

Grupos A e B eqilivalentes quanto ao procedirnento em questão,
O resultado obtido permite sonar os valores absolu -

tos das freqtiências dos Grupos A e B.

IIREQUÊNCIA DO
PROCEDIMENTO

TOTAL

N o.o

SEMPRE 95 32,0

ÀS VEZES 158 Ía 1

NUNCA )) 7 ,4

NÃO
NÃO

SABE OU
RËSPONDE.U

22 7,4

TOTAL 297 100,0

Verifica-se
zarem o c onhe c irne nto
nas , mas nota-se que

cedi¡nento sonente "ãs

que há tendência dos
de detalhes em suas
mals da rnetade entre
vezes".

professores valori -
respecti vas discipli
eles adota ta1 pro-
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TAI]ELA V-2
FREQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO: "VALO]ìIZO O CONI{IìCIMENTO DE DEI'A]-HES
ou TNFoRMAÇÕES ESpECfFTCAS SOBRË O CONTEúDO DE MrNHA DrSCrpLrNA"
NOSGRUPOSAEB-1980*

FREQUENCiA DO
PROCËDIMENTO

GIìUPO A** GRUPO ]] ÈÈ

iV 90 N
,6

SEMPRE (;8 31.1 77 34 ,6

AS VEZES r]-7 53,4 41 52 ,6

NUNCA 19 8,7 3 3,8

NÃO
NÃO

S¡.BE OU
IìESPONDEI] 15 6,8 7 9.0

TOTAL 2r9 100,0 100,0
*Dados adaptados de: SoCIEDAÐE BRASILEIR DE GEOLOGI.A/MINISIÍRIO Ð^ IDUû\ÇÃO
E CUL1URA - 1981 - A Formação do Geó1ogo nas tlniversidades Brasíleiras, um
Retrato de Duas DõcãAãs. -[üe

* * GRLIPO A: Professores que desenrrclven pesquisa
GRllPO B: Professores que não desenvolven pesquisa

HISTOGRAMA V-2

SEMPRE AS VEZES ( Fre q. )

To

80

70

60

Nl cnupo
[ -l cnupo

A:

B:

Professores que desenvolvern pesquisa
Professores que não desenvolvenr pescluisa
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V, 1.3 - Procedi.¡ncnto de Ens j.no ne 3: "Apreselto a natéria co-
mo un corDo de conheci¡nentos acabado"

Neste procedinento predominam as respostas "nunca",
sendo que âs porcentagens para os dois grupos situan-se en

torno de 60,0'q, (TABELA e HISTOGRAMA V-3),
A freqüência de respostas "ãs vezes'r apresenta-se me

nor que as respostas "nunca" e, ern anbos os Grupos, seu valor
sÌtua-se em torno cle 18,0%. Poucos afirrnan apresentar a natõ-
ria "corno um corpo de conhecirnentos acabado". VaIe ressaltar
que cerca de 15,0% dos docentes não responderam ã questão ou

não souberam r espon dê - 1a.
Aplicando-se a prova clo X2 obteve-se o valor 3 ,20. Pa

rag!,=2 ea = 0,05,Ho é aceita, o que pernite afir¡nar a

eqüivalência dos Grupos A e B em relação ao procedimento ne 3

e, por conseguinte, reuniï os vaLores de cada freqtlência.

FREQUÊNC]A DO
PROCEDIMENTO

TOTAL

N .ô

SEMPRE 10

ÃS VEZES 55 18,5

NUNCA r87 63,0

NÃO SARE OU
NÃO RESPONDBU

45 15 ,2

TOTAL 1Q"l r00 ,0

Neste caso, a tendência dos

adotarem o procedimento, pols cluase

sinalaram essa freqtlêncla.

professores 6 para nunca
dois terços entTe eles as



TAI]ELA V- 3

PIìOCEDIMENTO: I'APRES[NTO ,A MATÉIìI.A COMO UM CORPO
ACAI]ADO" NOS GRUPOS A I] I] - 1980*

83

nL-

FREQUÊNCIA DO
PROCEDI},IENTO

GRUPO A** GRUPO B*

N od N o'o

SEMPRTJ 5 a'z 5 6,4

AS VEZE.S 47 L8 ,7 t4 17,9

NUNCA 141 64 ,4 46 59,0

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU 32 14 ,6 16 ,7

TOTAL 279 100 ,0 78 100,0
*Dados adaprados de: SOCiËDl\Dll BRASILEIR\ DE GEOLOGIA/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTUIìA - 1981 - A Formaçào do Geólogo nas Uni.versidades Br"asileiras, um
Retrato de lhas Dócã aã. TEelliãlTffa, 7O-f,pp.

* * GRIJPO A: Professores que desenvol.vern pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolve¡rr pesqulsa

HTSTOGRA¡4A. V-3

FREQUßNCIA DO
CONITE CI MENTOS

NNl cnupo
l-----_.-l cnupo

SEMPRE

Professo¡es
Professores

o/o

80

70

60

A:
D.

AS VEZES ( Freq. )

que desenvolven pesquis a

que não desenvolvern pesquisa
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V.1.4 - Procedinento de Ensino ne 4: "Durante as aulas exÞosi.

tlvas exploro as questões levantadas pelgs alunos"

En relação ao procedirnento ne 4, o total de respos -
tas é constituído quase integralnente pelas alternativas "sern
pre" e "ãs vezes", totalizando, para cada un dos Grupos AeB,
valores superiores a 96,0%. Há predornÍnio, nos dois Grupos, da

afirmação dos professores de que senpre, durante as aulas ex-
positivas, expl.orarn as questõcs fevantadas pelos alunos (TABE

LA e HISTOGIìAMA V-4) ,

En virtude de mais de 20,0% do total de caselas con-
terem freqtlência lnferior a 5, deve-se conbinar as categorias
"ãs vezes" e "nunca" para aplicar val-idarnente a pïova dõ X2.

Tomada esta provi-dência, a plicação da prova resulta no valor
de 2,20. Para gf, = I e cr = 0,05, I'lo é aceita e, assirn, os

Grupos A e B podern ser considerados eqtlivalentes quanto a es-
te procedinento.

Sornando-se as freqtlôncias dos Grupos A e B neste pro
cedinento obtem-se:

FREQUßNCIA DO
PROCED iMENTO

TOTAL

N 90

SEMPRE 187 63,0

À.S VEZES 101 34 ,0

NUNCA 1,0

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

6 2,0

TOTAL 297 100,0

A tendência dos profes s ore s

levantadas pelos alunos, pois quase

tan "sempre" este procedinento e un

vezes".

é de explorar as questões
dois terços entre eles ado

terço também o adota "às



'I.,ABEL¡, V-4

IIIII]QUTN C ].4 DO PIIOC]J DI ¡,f]]N'I'O : " I]TIR^NT]]
ÄS QUDSl'ÕTS LEVAN'I'¡,I]AS P1ìI,OS AI,UNOS''

B5

AS AULAS LXPOSI IVAÍJ I]XP],OIìO
NOSGIìUPOSAT]]-1980*

*Dados adaptados cle: SOCIEDADE BRASIIJIIìA IJE GEOLOGIA/MINIS$RIO IIA EDUCAçÃo
E CIILTUM - 1981 - A ljomlaÇão do Geólogo r¿rs Ulri.versidades l]tasilciras, unì

Retroto_ LÌe_ lìuas lÉca.:ras . lÍile,lì ra sîfiã;7 19 pp.

" 
*GRUPO A: Professores que desenvolven pesquisa

GIìUPO B: Professores c.¡ue não desenvolvem pesquisa

FRNQUBNC TA ]]O
PROCEDI T{ENTO

GIìUPO A ** GRUI'O ]] O'

N 90 N 90

SIìMPRÏJ 131 59,I 56 71, ,B

AS VEZES 80 36 ,5 2T 2t3 ,9

NUNCA z 0q I r,3

NÃO S,A]]]] OU
NÃO ]ìESPONDEU

6 2.7 0 0,0

TOTAI, 2r9 100,0 78 100,0

H IST'OGRA}{A V- 4

SÊMPRE AS VEZES

ao

70

60

50

40

lilNl cnupo
[----- 

_l 
GRUpo

A:

ts:

Professores que desenvolvem pesquisa
Professores clue não desenvolvem pescluisa



Proce di.mento de ]lnsino nç 5: "llstintulo os

tiren julgaìnento sol)re questões po1ôrnícas"

Como no caso anterior, tambórn pata este procedimento
as respostas se concentran nas ¿Llternativas "senpre" e "às ve

zes" , totall zando, pa):a cadâ uln dos Grupos A e B, va.Lores su-
periores a 90,0%. Entretanto, as porcentageìls de "sempre" e

"ãs vezes" são agora bastante próxinas entre sil e com valo-
res aproximados a 50,0? (TABELA e IIISTOGRAN1A V-5)'

A aplicação da prova do X2 rcsulta no valor de 0,65.
Para g!" = Z e o, = 0,05, Ilo é aceita, significando que os Gru

pos -A e ll são eqtli.valentes '
Buscanclo caract.crizar a tendência dos docentes neste

proccdincnto sorna-se as freqtlêr'rci.as absolutas dos Grupos A e

B e ¡nonta'se o seguinte quadro:

FREQUÊNCIA DO
PROCED IMENTO

TOTÂ],

N oø

SEMPRE i36 45,8

ÀS VEZES 140 47.1

NUNCA 6 2,0

NÃO'SABE OU
NÃO RESPONDEU

1E 5,1

TOTAL 707 100 ,0

86

¿1.1. ullo s a eni

a têndência dos professores ó estimular os

julganento sobre questões polênicas, pois
ãs vezes ou sempre adotado por 92,9"ø dos

Po rt anto ,

alunos a eni ti ren
ta1 procedimento é

professores.
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'tAIl]il,A V- 5

]TREQUßNCTA ]]O PROCTJDIMEN'IO: ''TJS'TIMI]I,O OS AI,IINOS ,A IìM1'I]]ìI]T,I JUI,GA-
MrN',l'O solJlìE QUISTO|S p01,ßMtC^S"NOS CtìlJpOS A lj u - 1980*

ITRT]QUIìNC]IA DO

PROCEDIMTNTO

AS VEZ]]S

NUNCA

NÃO SAI]E OLI
NÃO }{I]SPONÐEU

GRUP O A.II G}ìUPO ]J "-

.5,9

1't

46 ,2

1,3

*Dados adaptados de: SOCIED¡üE IIMSILEIÌì llD GEOLOCIA/I\IINISTßÌìI0 D EIIUCAÇÃO
E CULTTJRA - 1981 - A Formação do Geólogo ¡as llnivers.idades lìrasilei.ras, um
lìet r:rto {c l}-ras _l¡ì.ca!jg. Itl-'C;lrrasfllãl-2rD pp. 

- ---
**GRUPO A: Profcsso¡es que desenvolven pesquisa

CRlll)O lJ: l)rofcssores qr.re não dcscnvolvem pcsqui sa

2,6

TO AL 2r9

HTSTOGRAT,ÍA V- 5

SEMPRE AS VEZES NUNCA ( F¡eq. )

Pr:o fes s ores que desenvol.ven pe squi. s a

Professores que não desenvolven pesquì.sa
NI.S GRUPo

f---l GRUPO B:



V.I,6 Procedimento <Ie Ensino nç 6: "Ds t inrul o a rne no ri z ação

de conhecimentos"

Neste caso, a maio:ría dos 1:rofessores, tanto do Gru-

po A quanto do Grup.o ll , ind:lcou que "ãs vezes" estinula a rne-

norização de conhecimentos, abrangendo cerca de rnetade das

:respostas dadas a este procodinento. As respostas "nunca" fo-
ram esco1lìidas con freqtlôncj.as prõxirnas entre si, con valores
en tor¡ro ðe 20,0% (TAllBL¡. c IIISTOGMNÍA V-6).

Aplicando-sc a prova do X2 obteln-se o resultaclo 9g9'

Para g9, = 2 e o -- 0,05, Ho 6 rcjeir:ada, significando que A

e Il tôm tendôncias dif e::entes Iìeste procedinento de ensino.
o Grr,rpo A na sua naioria (56,6%) "ãs vezes" estirnu1a

a rnernori.zação de conheci.nentos, sendo que nìenos de un quintcr

de seus menbros "sempre" o faz. No Grupo Iì, apenas un terço
dos conrponentes "senpre" estinula a memorização e menos cl.a ne

tade (43,6%) "ãs vez.es" o faz'
0bserva-se que os professores que desenvolven pesqui

sa estirnulam menos a rnernorização de conhecintentos do que aque

les que não desenvolvem Pesquisa.



TAI]EI,A V-6

FRI]QUÊNCIA IIO PROCEDIMENI'0 : "ES'l'IMUL0
TOS'' NOS GRUPOS A E 1] - 1980"

89

A MlllvloRI Z^Ç?iO DE CONI'lllCII,lEN-

*Dados aclaptados de: SOCTDDÁDE BRASILEIRA ]]E GEOLOGIA/},IINISTÉIìIO DA EDUCAÇÃO

D CULTURA - 1981 - A FormaÇão do Ccólogo nas I]niversidades llrasileiras, un
Retrato dc Duas Dilcããrs ,l'me; Irras ír-i a ,-ZOq pp.

**GRLIPO A: llrofessores que desenvolvern pesquisa
GRUP0 ll: Professores que não desenvolve¡n pesquisa

tìRI]QUÊNCIA DO
PROCEDI MENTO

GIìUPO A** GIìUPO iI *

N 90 N 90

SEMP RE 37 16 ,9 26 33,3

/1e \/F7Fa 124 56,6 43 ,6

NUNCA 45 20,5 15 19 ,2

NÃO S,AßE OU
NÃO RESPONDEU

13 qq 3 10

TOTAI, 2r9 I00 ,0 78 1 00,0

I]ISTOGIìAI,IA V-6

SEMPRE AS VEZES NUNoA ( F¡eq.)

40

30

zo

lo

fNñS cnupo
l-*---l cnupo

A:
Ð.

Professores <1ue clesenvoLvem pesquisa
Professores que não desenvolvern pesquisa
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V ,L.7, - Procedi.llcnto de En-s íno ne 7_: "Propolllìo prob I emas ou

_questões polômi cas para os altrnos d j. s cut i rem"

Verifica-se que os percentuaj"s dos Gru¡ros A e Iì, quan
clo cornparados entTe si, são próxirnos para todas as alternati-
vas. As porcentagens de "ãs vezes" são predominantes em rela-
ção ãs denais, situando-se om rorno de 65,0% (TABELA e HISTO-
GRAMA V-7).

Apli.cancto-se a prolr'a clo X2 obten-se o valoï 1 ,06 . pa

g9, = 2 e cr = 0,05, Ho é aceita, significando que os Gru-
A e B são equivalentes quanto a este procedinento de ensi

TA

pos

no.
Pode-se, assirn, reunir os Grupos A e B num s6,

as freqUôncias são as seguintes:
on de

FREQUÊNCIA DO
PROCED IÀ,IENTO

TOTA],

N

SEMPRE (t7 22 ,6

À,S VEZES 193 65,0

NUNCA 17

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEII I4 4 -7

TOTAL 297 100,0

Portanto, verifica*se tendência dos professores a so
nente "ãs vezes" pt'opor problernas ou questões po1ênicas para
os alunos, pois apenas 22,6"." deLes adotalr "sernpre" tal proce-
dinento.



GRUPO A** GRUPO ]] "tFREQUÊNCIA DO
PROCEDIMENTO

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

TABELA V-7
FRÊQUÊNCIA D0 PROCEDIMENI'O: "pROpONHO PROBLEMAS
CAS PARA OS ALUNOS DISCUT'IRLiM'' NOS GRUPOS A E B

91

0u QUESTÕES PO],ÊMI
- 198Cì*

.laq9_s_qlgptados de : SOCIEDADE BIdA,SILETRA DE GEOLOGIA/I,IINISTERIO DA EDUCAÇÃO
E CULTLJRA - 1981 - A FSI."ç¿C do GeóIogo nas Lhriversidades Brasj.leiras, um
Retrato dc Duas Dõc-aclas, MË 

--**GRUPO A: Professores que dcsenvolvem pesquisa
GRIIPO ll: Professores que não desenvolvcm pcsquisa

50

HISTOGRAMA V-7

SEMPRE AS VEZES ( Fneq. )

P¡ofes sores que desenvolven pesquisa
Professores que não desenvolven pesquisa

40

NS----NI cnupo
f----- l cnupo

A:

B:
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V,1.8 - Procedinento dc Ensino nç B: "Utilizo sonente aposti-
1as"

As alternativas "nuncat' e r'ãs vezes" abrangen rnais

de 90,0% da amostta, sendo :seus valo¡es respectivanente 69,4%

e 2Z,8eo para o Grupo A e 62,8eo e 30,8% para o Grupo B. Nota-
-se tambénì que são próxinos os percentuais dos dois Grupos

nessas alternativas (TABELA e IIISTOGIìAMA V-8) '
Aplicando-se a prova do X2 obtem-se o valor 2,62. Pa

ra g9, = 2 e o = 0,05, Ho é aceita, significando quc, quanto
ao procedirnento en exane, os Grupos A e B são eqtlivalen.tes.

Pode-se então somar as freqtlênci.as dos dois Grupos

citados:

FREQUÊNCIA DO
PROCEDTMENTO

TOTAL

N oo

SEMPRE 8 2,7

ÀS VEZES 74 7A CI

NUNCA z0r o/,/
NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

14 4,7

TOTAL 297 100.0

Verifi.ca-se portanto que a tendência dominante elìtre
os professores é a de não utilizar sonente apostilas em suas

disciplinas, pois cerca cle dois terços entre eles "¡lunca" o

faz e um quarto s6 o faz "às vezes".



FREQUÊNCIA DO
PROCED IMENTO

GRUPO A** GRUPO B*

N N .o

SEMPRE 7 1 1,3

AS VEZES qn 22 ,8 24 30,I

NUNCA r52 ó9,4 49 62 ,8

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

10 4,6 4 5,1

TOTAL z19 100,0 I00,0

FREQUÊNCIA DO PROCËDIMENTO :

A E B - 1980"

TABELA V-8

''UTILIZO SOMENTE APOSTIl,AS'' NOS

93

GIIUPOS

+Dados adaptados de: SOCIEDADE
E CUL11JRA - 198I - ,A Formação
Retrãto de Duas

* *GRUPO A: Professores que
GRUPO B: Professores que

BRASILEIRA DE GEOLOGIA/MINiSTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidacles Brasileiras, un

de senvolvem pesquisa
não desenvolvern pesquisa

IIISTOGR,AMA V-8

40

30

2.O

IIIìSNI cnupo
f-------l cnupct

SEMPRE

Professores
ProfessoresD.

AS VEZES NUNCA ( Freq.)

que desenvolvem pesquisa
que não desenvolvcm pesquisa
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aV.l.'9 - Procedinento de Ensino ne 9: "Incentivo os alunos
construiren naquetes , napas , modelos , etc. r'

As alternativas "sernpre" e "ãs vezes" abrangern apro-
xilnadarnente 75,0% dos indivíduos en cacla un dos grupos. Conpa

rando-se os percentuais dos dois grupos entre si e para cada

alternativa, observa-se clue são todos eles próxinos. Há predo
nírrio da alternativa "às vezes", escolhida por aproxirnadarnen-

te 50,0% dos respoudentes de cada Grupo (TABELA e HIST'OGRAMA

v-e). 
?

Aplicando-se a prova do X- obten-se o valor 1;41' Pa

ra gf.. = 2 c û. = 0,0S, Ho é aceita, o que significa eqtliva -
l.ência entTe os Grupos A e B quanto ao procedimento de ensino
en caus a .

Soma-se portanto as freqüênci.as dos Grupos A e B pa-

ra obter a tendêncla do¡ninante neste procedimento:

FREQUÊNCIA DO
PROCED IMENTO

TOT,AL

N

SEMPRE 8Z 27 ,6

Ãs vgz¡s r4z 47 ,8

NUNCA 14 ,5

NÃ,0
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

JU 10 ,1

TOTAI, 297 100,0

Veri fica-s e

alunos a cons t::uirem
se rnetade entre eles
zes".

tendêncía dos docente s

napas e outros tipos de

adota ta1 procedinento

a incentivaren os

rnode 1os , rnas qua

sonente "ãs ve-



TABELA V-9
FREQUENCIA DO PIìOCED}MENTO: ''INCENT'IVO OS
MAQUËT'ES, MAPAS, MOTJELOS, ET'C." NOS GRUPOS

95

ALUNOS A CONSTIIUIRET,I
A E ll - 1980*

FREQUßNCIA DO
PROCEDI MÊNTO

GRUPO.¡\* GRUPO 1] {*

N N

ST]MPRE S7 26 ,0 ¿5 32.\
AS \¡EZES 108 49 ,3 34 43.6

NUNCA JU 13,7 13 Iti,7

NÃO
NÃO

SABË OU
RESPONDËU

24 10,9 6 7 ,6

TOTAI, 21.9 100,0 78 100 ,0
*Dados adaptados de: SOCIEDADII BIìASILIIIRA DE GE0I,OGIA/I,ÍINISTffRIO DA EDUCÁÇÃO
E CULTURA - 1981 - A Fornração do Geõlogo n.as Uni.vcrsidades lJrasileiras, ut1ì
lìctrato dc Dr¡as Décãõa-;. lühï, li-rasí]îa, 2O9 p¡r,

't*GIìUPO A: Professores que desenvolvern pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolven pesquisa

i.IISTOGRAMA V- 9

NN GRUPo

f-_--l GRUPo

60

50

20

ro

A:

B:

SEMPRE

Professores
Pro fes s ore s

AS VEZES

que

que

NUNCA ( Fneq.)

de s envo l.ven pesquis a
não dcscnvo lvcm pcsquisa
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V.ll .10 - Procedimento de Ensino ne 10 : "Procuro i rlc rll.1q.!_var__g e

aluno-s a captaren os principais conceitos e princí
pios e a percebere

A resposta "senpre" abrange cerca de 90,0% da amos-

tra, sendo os percentuais prõxirnos entre si nos dois Grupos.
Nenhurn dos respondentes optou pela. alternativa "nunca" (TABE-

LA e I{ISTOGR.AMA V-10) 
.)

Aplicando-se a prova do X- obtern-se o valor 0,24. Pa

ra g[ = 1 e cr = 0,05, Ilo 6 aceita, significando que os Gru-
pos A e B tên a nesna tendência quanto ao procedinento en pau

ta.
Reunindo-se as freqLlências dos Grupos A e B, obtern-

FREQUENCIA DO
PROCEDIM]]NTO

TOTAL

N ob

SEIVIPRE 265 89 ,2

Ãs VEZES 29 9,8

NUNCA 0 0,0

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

1,0

TOTAL 297 100 ,0

Esta õ uma das tendências nelhor definidas dos pro -
fessores, poi.s quase 90,0oa entte eles "sempre" incentiva os

alunos a captaren os principais conceitos e princípios e a

perceberem interrelações; não há sequer um professor que "nun
ca" age deste modo.
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TABELA V.1O

FREQUÊNCIA DO PROCT]DIMENTO: ''PROCURO INCENTIVAIì OS AI,UNOS
CAPTARIJM OS PRINCIPAIS CONCEITOS E PRINCÍPIOS E PERCE]]EREM
INTERRETAÇÕES" NOS GRUPOS A E B - 1980*

FREQUÊNCIA DO
PROCËDIIIIENTO

GRUPO A* GRUPO B**

N % N 9o

SEMPRE 194 88,6 71 91,0

AS VEZES 17 10 , s 6 7 ,7

NUNCA 0 0,0 0 0,0

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

2 0,9 1 1,3

TOTAL 219 r00 ,0 100,0

*Dados adaptados de: SOCIEDADE BRÁSILEIRÀ DE GEOLOG]A/N,IINIST.ËR]O DA EDUCAÇÃO

E CULTURA - 1981 - A Formação do Geólogo nas llnivcrsidades llrasileiras, um
Rerraro de puos trécãAã;;-Ife;-¡;ãsillíã;ffi

n *GRIJPO A: Professores que desenvolven pesquisa
GRUPO B: P¡ofessores que não desenvolvern pesquisa

90

80

70

60

HISTOGRAMA V-10

AS VEZES

ñ-N\N cRUPo

f-- --- cRupo

A:

B:

SEMPRE

Pro fes s ore s

Professores
que
que

NUNcA ( FPeq.)

desenvolvem pesquisa
não desenvolven pesquisa
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V.1.11 - PTocedirnento de Enslno ne 1l: "Organizo e oriento
träbalhos e discussões de gruPo"

Neste caso, predonina a resposta "ãs vezes" com valo
res pr6ximos a ó0,Oqo p&Ta cada urn dos Grupos. Vale ressaltar
que para as demais alternativas de resposta os valores tanbén

são próxinos entre si (TABELA e IIISTOGRAMA V-11).
Aplicando-se a prova do X' obten-se o valor 1,54. Pa

rag9.=2 e o = 0,05 aceita-se Ho e portanto, os Grupos Ae
B são equivalentes quanto a este p::ocedimento de ensino.

Sornando-se as freqilências dos Grupos A e B obten-se
a tendência deste procedirnento:

FREQUÊNCIA DO
PROCEDIMENTO

TOTA],

N 9

SEMPRE 25 ,9

ÀS VEZES 172 s7,9

NUNCA 37 TZ,S

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

11 3,7

TOTAL 297 100 ,0

A tendência dos professores é,

vezes" organizar e orientar trabalhos e

pois apenas 25,9% deles o faz "sernpre".

portanto, somente "ãs
discussões de grupo,
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FIìEQUDNC I A
I]I SCUSSÕ]JS

NNÑ GRUPO

F-----l cuupo

T'ABELA V- 11

PROCÊDII4ENT0: "0RGANIZO
GRUPO'' NOS GRUPOS A E

E ORI ENTO TI'IABAI,I'IOS
IJ - 1980*

DO
DE

*DAdOS AdAPtACIOS dC; SOC]I]IIADE BRASII.EIRA D]] GEOI,OGIA,/IV1]N]STÉRIO ]]A EIUCÁÇÃO

E CULTURA - 1981 - A lìornraÇão do CeóIoeo nas Universid¿rdes llrasil.eiras, um

n"-qfqf_" dç_¡r$.1¡.;¡ rTl'ÉellF¡ sj:tlã'i-zõg
* *1GÌìUPO A: Professores que desenvolven pesquisa

GRUPO B: Professores que náo desenvolven pesquisa

FREQUÊNCIA DO
PIìOCEDIMENTO

GRUPO A- GRUP O ]J *

N 90 N o'o

SEMPRiJ 60 )') a I7 21 ,I
AS VEZES tz3 s6 ,2 49 62 ,8

NUNCA 29 1.3 ,2 I 10,3

NÃO SABI] OIJ
NÃO RDSPONDEU

7 3.2 4 5,1

TOTAI, zr9 100.0 78 100,0

HISTOGRAMA V-11

SEMPRE

Professores
Professorcs

AS VEZES NUNCA ( Fneq. )

o/o

80

70

60

40

50

?o

to

A:

B:

que descnvolven pcsqur sa

quc não dcsertvolvcnr Pesc¡ui sa

j
I



V.I.l2 - Procedinento de Ensino nç 12:

100

"l)tocuro re.t¿rci.ortar os

temas do neu mo llatos da re¿11ì dacle"

As alternat-i.vas "sempre'r e "ãs \¡ezes" abrangern qltase

totla a anostra, com predo¡ninância da prirneira alternativa nos

doi.s grupos (TABLLA e IIISTOGRÂMA V-Iz).
Aplicancto-se a prova <lo X2 ol¡teve-se o valor 0 ,06. Pa

a g!, = I e o = 0,05 aceita-se Ho, sign if ican<lo que os Gru-
pos A e B são equi.valentes quanto a este procedinento.

Sendo os Grupos A e lì equivalentes, pode-se sotnar os

valores de suas freqtlôncias para divisar-se a tendência dos

docentes quanto ao procedi.rnento en questão:

FREQUÊNCTA DO
PROCED]MENTO

'toTAL

N 9o

SEMPRË 1 7.') 7 8,L

ÀS VEZES 56 18 ,9

NUNCA 0 0,0

NÃO
NÃO

SAI]E OU
RESPONDEU

9 3,0

TO]'AI, '297 100,0

a.tÌ

Verifica-se que a tendência dos

cionar os tenas d.e seus prograrnas con a

de 80,0% entre el-es "sernpre" adotam taL

profcs sorcs é rcla -
realidade, pois cerîca
procedi rnento ,
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TABÊLA \¡-12
FREQUÊNCIA DO PROCEDITÍENTO: ''PROCURO RELACIONAR OS TEÀIAS DO ¡fËU
PROGRA}IA. COìU OS FATOS DA REALIDADE'' NOS GRUPOS A E B - 1980*

FREQUÊNCIA DO
PROCEDI}{ENTO

GRUPO A** GRUPO B J.T

N 6 l\i
6

SEI\IPRE 1.7 Z 78,5 60 76,9

AS VEZES 40 18,3 16 20 ,5

NUNCA 0 0,0 0 0,0

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

7 a', L 2,6

TOTAL zI9 r00,0 78 100,0

HISTOGRA}'A V:12

*Dados adaptados de: SOCIEDADE BR.ASILEIRA DE GEOLOGIA/}IINISIERTO DA EDIJCAÇÃO
E CULTURA - 1981 - A Forrnação do Geóloqo nas Lhriversicìades Brasilciras, uÌn
Retrato dc Duas lÉcãd-as. IE

* *GRUIÐ A: Professores que de s envo lvern pesquisa
GRIJPO B: Professores que não desenvolvem pesquisa

o/o

80

?o

60

50

40

50

[- SSi] cnupo
f-----_-l GRUPo

SEMPRE

P¡ofcssores
Profcssores

AS VEZES ( Fneq. )

quc desenr,olr.'cm pesqu j. sa
qrrc não cìcscnvol vcm pest¡triso

't

J
:j

t
,'i
tl¡¡

i:*" ". |
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V.1.13 - Procedi¡nento de Ensino ne 13: "Em minhas exposições
apresento as vãrias't'isões ou concepções a respeito
de um assunto"

As alternativas "sempre" e "ãs vezes" abrangem quase
toda a amostra, havendo predomínio da primeira sobre a se[Iun-
da. A16m disso, os percentuais de cada uma delas são prõximos
quando se conìparam os dois Grupos ent.re si (TABELA e HISTOGR.\

MA V-13).
A existência de casela zero obriga ã combinação das

categorias "ãs vezes" e "nunca" para perrnitir aplicação da pro
va est,atística. Aplicando-se a pro\¡a do X2 obtem-se o valor
0,03. Para g9" - I e cr = 0,05 aceita-se Ho, signif icando qtle

os Grupos A e B são equivalentes quanto a este procedimento.
So¡nando-se as freqtlências dos Grupos A e B obten-se

os seguintes resultados:

FREQUENCIA DO
PROCEDII\IENTO

TOTAL

N o,
'o

SENÍPRE 190 64,0

Às vnzEs r02 34 ,3

NUNCA I 0,3

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

4 1,3

TOTAL 297 100,0

A tendência dos professores e apresentar as

vjsões ou concepções a respeito do assunto em estudo,
sião de sLras exposições, pois quase dois terços entre
adotan "sempre" esse procedimento e cerca de um terço
t'ãs vezest'.

varlas
por oca

e 1es

o fazem



FREQUÊNCIA DO
V.{RIAS VI SÕES
AEB-1980*

TABELA \¡-13
PROCEDI}IENTO: ''EtrI Tf INHAS
OU CONCEPÇÕES A RESPEITO

103

EXPOS r ÇÖES APRESE\-TO -\S
DE U}I ASSU\TO'' NOS GRUPOS

FREQUENCTA DO
PROCEDIIIENTO

GRUPO A* GRUPO B*rT

N 9o N o6

SEIVIPRE 141 64 ,4 49 62,9

AS VEZES 74 33,8 28 35,9

NUNCA I 0,5 0 0,0

NÃO SABE OU
NÃ.O RESPONDEU

3 1,4 I 1,3

TOTAL 219 100 ,0 78 100,0

NDAdOS AdAPIACIOS dC: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GOLOGIAAIINISTÉRIO DA EDUCqCÃO

E C¡L'I'URA - 1981 - A Formação do Geó]ogo_{rgs ljniversìdades Brasileiras, tun

Retrato de Duas D6cffi 209 PP.
**GRUPO A: Professores que desenvoh¡em pesquisa

GRUPO B: Professores que não desenvolvem pesquisa

HISTOGRA}ÍA V-13

AS VEZES

t-:.'-Titrf G Iìl J I)0 .\ :

SEMPRE

Profcssores que
I'ro fcssores quc

NUNCA ( Fneq.)

dcs envo I r-crn pcsqtri s a

não desc:nvol\-enì pesc¡trisaT--l cRtll)o [l:
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Procedirnento de Ençino ne l4: "Costumo aceitar suges

tões dos alunos quanto a rnodificações do conteúdo do

pr-g.c-re4e-

Ocorre predonínio da alternativa "ãs vezes" em anbos

os Grupos, corn valores prõximos a 65,0"a. A alternativa menos

escolhida pelos respondentes dos dois Grupos foi "nunca", com

valores próxirnos a 5,0% (TABELA e H I STOGRAIIA V-14).
Aplicando-se a prova do X" obten-se o valor 2,28, Pa

ra g9. = Z e o = 0,05 aceita-se Ho, significando que os Gru-
pos A e B são equivalentes quanto ao procedimento em exame.

Sonando-se os valores das freqtlências dos dois Gru-
pos (A e B), obten-se os seguintes resultados:

FREQUÊNCIA DO
PROCEDITIENTO

TOTAL

N 9o

SEMPRE 53 17,8

ÀS VEZES 180 60,6

NUNCA zt 7,7

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

43 r4,5

TOTAL 297 100,0

A tendência dos professores é sonente "ãs vezes"
aceitar sugestões dos alunos para rnodificação de conteúdo do

prograrna, pois apenas 17,8% deles adota "sempre" tal procedi-
nen to .
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TABELA V-14
FREQUÊNCIA DO PROCEDIITIE¡'TO: "COSTUIIo ACEITAR SUGESTTES DOS

ALUIìOS QUANTO A IIODIFICAÇOES NO COÌ'¡TEÚDO DO PROGRA}LA,'' NOS
GRUPOSAEB-1980*

FREQUÊNCIA DO
PROCEDItrIENTO

GRUPO A** GRUPO B **

N 6 N 90

SEMPRE 4Z t9 ,2 l1 14 ,1

AS VEZES 127 58,0 q1 67 ,9

NUNCA t7 7,8 4 5.1

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

33 15 ,1 l0 12 ,8

TOTAL 219 100,0 78 100,0

HISTOGRAT{A V-14

SE MPR E AS VEZES NUNCÄ

ì

i

*Dados adaptados de: SOCIEDADE BRASILEIRA DE C'EOLOGIA/IfINISTÉRIo DA EDUOAÇÃo

E CULTURA - 1981 - A FonuÇão do Geóloeo nas llnir,'ersidades Brasileiras, um
Retrato de Duas Déc' ---l--

**GRUPO A: Professores que desenvolvern pesquisa
GFUPO B: Professores que não desenvolvern pesquisa

F:,-IIì-.:S..ì-I GRUPo

[----__l cRuPo

20

to

A:

lì:
Professores que clcs envo lvem pesquisa
Professo¡es quc nho desenvolvcm pesqr.risa
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V.1.15 - Procedimento de Ensino nç 15: "Incentivo os alunos a

fornularem hip6teses e a coletarern dados para testar
estas hipóteses"

Observa-se predomínio da alteÌnativa "ãs vezes", corn

valores da ordern de 50,0å nos dois Grupos. Seguêm-se a alter-
nativa "sernpre" com percentuais próxirnos entTe si, e "nunca",
con o mesno percentual nos dois Grupos (TABELA e HI STOGR{TLA.

v-15). 
?

Aplicando-se a prova do X- obtem-se o valor 0,50. Pe

ra g9. = 2 e o, = 0,05 aceita-se t{o, significando que os Gru-
pos A e B são equivalentes quanto a este procedintento. Isto
pernite que se j a¡n somados os valores das freqttências obtidas,
originando os seguintes resultados:

FREQUÊNCIA DO
PROCED ]}fENTO

TOTAL

N 6

SEMPRE 2S ,3

ÃS VEzES 148 49 ,8

NUNCA 38 LZ ,8

NÃO
NÃO

SABE OU
RE S PONDEU 36 rz ,7

TOTAL 297 100.0

Pelo fato de praticamente metade

¡nente "ãs vezes" incentivarern os alunos a

ses e a coletarem dados para testã-las, e

deles fazerem-no "senpre", caracte ri za- se

vezes" adotaren tal procedinento,

dos professores so-
formularem hipóte -
sonente Lrm quar to
a tendência de "ãs

-æi
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TABELA V-15
D0 PR0CEDIIÍENTO: "INCENTIVO OS ALUNOS A FORITUL.AR-EIf
E A COLETAREÀI DADOS PARA TESTAR ESTAS HIPÕTESES''
A E B - 1980"

FREQUENCIA DO
PROCEDIì'IENTO

GRUPO A* GRUPO B*

N N 90

SEMPRE 58 26 ,5 I7 21 ,8

AS VEZES 108 49 ,3 40 51,3

NUNCA Lt7 11 0 10 12 ,8

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

25 r1,4 11 14,1

TOTAL 2r9 100,0 100 ,0

SEMPRE

Professores
P¡ofessores

AS VEZES ( F¡eq.)

:1

t:
'1

\:

1
I
i.

*Dados adaptados <1e: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIVITINISTERIO DA EDUCAÇÃO

Ë CULTURA - 1981 - A Formação do Geõloeo ¡ras llniversidades Brasileiras, un
Retrato de ll-las Dóc -

* *GRIJPO A: Professores que desenvolvem pesquisa
GRUPO B: Professores que não desenvolvem pesquisa

FREOUÊNC IA
H I PdTESE S

NOS GRUPOS

FììS,NI cRuPo

[--------l c;nupo II:

que dcsetrvoIven Pesquisa
cluc nIo tlcsentoIvcm pcstltrisa

HISTOGRA}IA V- 15

"Ë iì
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V,1.16 - Procedimento de Ensino ne 16: "Utilizo un único l-i-

_v_Ie:lsÀ!e_

A alternativa "nunca" é predorninante nos dois Grupos
A e B, com valores rnuito próximos e em torno de 80,0"ó (TABÊLA

e HISTOGRAI"ÍA V-16) . 
?

Aplicando-se a prova do X- obtem-se o valor òe 1,22.
Para gr" = 2 e o = 0,05, aceita-se Ho, significando que os

Grupos A e B são equivalentes ern relação a este procedimento
de ensino,

Por onseguinte pode-se nontar o quadro com a sona
das freql.lências dos Grupos A e B para este procedimento:

FREQUÊNC]A DO
PROCEDIÀfENTO

TOTAL

N

SEIifPRE 10 3.4

Ãs vsz¡s 35 11,8

NUNCA 239 80 ,5

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

13 4,4

TOTAL 297 100,0

Indub i tave lmente
"nunca" adotarem urn úni co

, a tendência dos professores é para
livro-texto em suas disciplinas.

i"- ,æ{
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*DAdOS AdAPtAtIOS dC: SOCIEDANE BRASILEIRA DE G]OLOGIAATINISTÉRTO DA EDUCAÇÃO

E CIJLTLJR¡,^ - 1981 - A FormaÇão do Geólogo nas Lhriversidades Brasileiras, un
Retrato de Duas Déc

* *GRUPO A: Prolessores qr.te desenvolvem pesquísa
GRIJPO B: Professores que não desenvolvem pesquisa

FREQUENCIA
NOS GRUPOS

ñ-lNl cRuPo

[----l GRUPO

109

TABELA V-16
DO PROCEDINIENTO: ''UTILIZO U}T ÚNICO LIVRO-TEXTO"

AEB-1980*

FREQUÊNCIA DO
PROCEDINIENTO

GRUPO A* GRUPO B**

N 90 N 6

SEMPRE 6
., ., 4 5,1

AS LIEZES 27 12 ,3 I I0,3

NUNCA l-78 8r ,3 61 78,2

NÃO
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

ð 3,7 5 6,4

TOTAL 2t9 100,0 100,0

HISTOGRANÍA V-16

SEMPRE

Professores
Profes sores

AS VEZES ( Freq.)

B:

que desenvo Iven Pesquisa
que não dcscnvolvcm Pcsqui s a

-qr
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V.1.lZ - Procedirnento de Ensino nç 17: "Prornovo trabalhos de

_c4npo , con rote iros

Verifica-se predornínio da.alternativa "ãs vezes", con
valores muito próximos nos dois grupos e da orden de 40,0'¿.
Ap roxinadarnent e 30,0% dos docentes de cada Grupo escolheu a

alternatlva "sernpre" (TABELA e HI STOGRAIIA V-17).
Aplicando-se a prova do X" obtem-se o valor de 0,46.

Para gP. = Z e c = 0,05 aceita-se Ho, significando que os Gru

pos A e B são equivalentes.
So¡nando-se os valores das freqtlênclas dos Glupos A e

B neste procedinento, obtem-se o quadro abaixo:

FREQUÊNCTA DO
PROCEDI¡,IENTO

TOTAL

N 6

SEMPRE I00 33 ,7

ÃS VEZES rz2 41 ,1

NUNCA 45 LS ,Z

NÃ,0
NÃO

SABE OU
RESPONDEU

30 10 ,1

TOTAL 297 100 ,0

.!,

.l
I
î
'{r

i
Ta*"'-a$ 

'i

Os profes sores
rotelros de pes qui s a

tendern a pronover trabalhos de campo

"ãs vezes" ou "senpre".
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*DAdOS ACIAPTAdOS dE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA.,/}INISTERIO DA EDUCAÇÃO

E CLLTIJRA^ - 1981 - A Fornação do Geóloeo nas tlniversidades Brasileiras, L¡'n

Retrato de Duas DécãdE .--[lE*C-TrasíIfãm
* 

"GRLIPO A: Professores que desenvolven pesquisa
GRIJPO B: Professores que não desenvolvem pesquisa

r11
TABELA V-17

FRIQUÊNCIA DO PROCEDIITIENTO: "PROIIOVO TRABALHOS DE CAIIPO,
COI''Í 

- 
ROTEIROS DE PESQUISA" NOS GRUPOS A E B - 1980"

FREQUENCIA DO
PROCED IIUENTO

GRUPO A* GRUPO B*

N 6 N

SEMPRE 76 34 ,7 24 30,8

AS VEZES 89 40,6 33 42,3

NUNCA -tL 14 ,6 t3 16 ,7

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

22 10,0 8 10,3

TOTAL 219 I00.0 78 100,0

HISTOGRA}fA V-17

SEMPRE AS VEZES ( F¡'eq. )

NJ cnupo
E cnupo

Professores que
Pr.ofcssores que

desenvolvem pesqlrisa
não dcsenvolr'em pcsclui s aB:

w.
iT'
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V.I.18 - Procedi.rnento de Ensino nç 18: "Utilizo materiais
audio-visuais (napas , figuras , etc. I "

As alter.nativas "sernpre" e !'ãs vezes" abrangem 99,0?
da amostla (TABELA e H I STOGR.¡-rA V-f 8).

A existência de freqtlência nula obrigou ã cornbinação

das categorias "ãs vezes" e "nunca" para perrnitir aplicação
da prova estatÍstica. Obteve-se o valor de 3,9I para o X". Pa

ra g0 = I e a = 0,05 rejeíta-se Ho, significando que os Gru

pos A e B são distintos en relação a este procedirnento de en-
sino.

No Grupo A observa-se relação de 3:2 entTe as alter-
nativas "sernpre" e "ãs vezes" e, no Grupo B, a mesma relação
é de 1:1. Logo, os professor:es que desenvolvern pesquisa apre-
sentan tendência maior, do clue aqueles que não a desenvolvelt,
para utilizar nateriais audio-visuais ern suas atividacles de

ensino.

H]



TABELA \¡-18
FREQUÊNCIA DO PROCEDItrIENTO:''UTILIZO
(l'fAPAS , FI GURAS , ETC: ) " NOS GRUPOS A E

113

ÀÍÄ,TERIAI S Ã.UDI O-\¡I SUA] S
B - r980"

*Dados aclaptaclos cle: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GoLOGIVIIINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTLJRA,- - 1981 - A Forrnação do C'eólogo nas Lhríversidacles Brasileiras, un
Retrat o <le Duas lÉcããasllEõi-Eiã5i-l j àì'-

*"GRUPO A: Professores que desenvolvern pesquisa
GRllIt B: Professores que não clese¡lvolt ern pesquisa

FREQUÊNCIA DO
PROCED I¡IENTO

GRUPO A* GRUPO B*

N .o N

SEI{PRE 134 6)- -2 37 47,4

AS VEZËS 81 37 ,0 4t 52 ,6

NUNCA 4 1,8 0 0,0

NÃO SABE OU
NÃO RESPONDEU

0 0,0 0 0,0

TOTAL 219 r00,0 /ö r00 ,0

HI STOGR.A-IfA V- 1 8

SEMPRE AS VEZES

lS:ìS..ì cIìuPO

[--_l cnupo
,\:
lì:

Pro fcs s orc s c¡rre clcsenl'olvem pesquisa
Plofessolcs c¡uc nl,Lo desenvolvcnt pesquisar
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V.Z - SINOPSE DOS RESULTADOS - PROCEDITIÊNTOS DE ENSINO

INDIVIDU.AI S

V.2.1 - Sernelhanças entre os Grupos A e B

Os Grupos A e B são semelhantes quanto ã frequência
de adoção dos seguintes procedinentos de ensino:

a) desenvolvimento de aulas expositivas;

b) valorização de detalhes ou inforrnações especÍficas so-
bre o con teú<lo ;

c) apresentação da matéria na for¡na de conhecirnento acaba-

do;

d) exploração de questões dos alunos durante aulas exposi-
t ivas i

e) estÍnulo aos alunos ao julganento de questões po1êmi-

cas;

f) proposição de probleÍìas oLr questões polêmicas para dis-
cussão pelos alunos;

g) utilização exclusiva de apostilas;

h) incentívo aos alunos ã construção de rtodelos;

i) incentivo aos alunos ã captação dos pri.ncipais concei -
tos e princÍpios e de suas interrelações;

j) organização e orientação de trabalhos e discussões de

grupo;

k) relação dos ternas do prograrna con os fatos da realida -
de;

1) apresentação das vár j.as concepções a respeito de um rnes

mo assunto durante aulas expositivas;

n) receptividade a sugestões dos alunos quanto a modifica-
ções do conteúdo do programa;

n) incentivo aos alunos ã iornulação de l'ripõteses e coleta
de dados para testá-las;



')

l

r15

o) utillzação exclusiva de um único livro-texto;
p) prornoção de trabalhos de campo, com roteiros de pesclui-

sa.

V,2.2 - niferenças entre os Grupos A e B 
.

Os Grupos A e B distinguem-se nos seguintes procedi- :

nentos de ens ino :

a) os professores do Grupo B tenden a estimula¡ a mernoriza

ção de conhecirnentos com nais freqtìência que os do Grupo A.

b) os professores do Grupo A tendem a utilizar recursos áu

dio-visuaÌs con rnais fretlüência que os do Grupo B'

V.3 - CARACTERIZAÇÃO DA I'{ETODOLOGIA DE ENSINO

Os 18 procedirnentos de ensino anteriornente apl'esen-
tados foram selecionados, na elaboração da pescluisa de SBG/IÍEC,

porsereferirernaprocedirnentosusuaisnoensinodeGeo1ogia
noPaís.A1gunsnãosãoexc1usivosdoensinodeGeo1ogia,co-
mo por exerlplo, os de nç l, Z e 11. Outros, são especÍficos
doensi¡rodeGeo1ogia'deãreasafinsoudasciênciasdenomi-
nadas naturais, corno os de nç I e 17. 

l

Tals procedinentos foraln usados para se calactet'izar 
l

a netodologia de ensino ernpregada pelos professoîes, Assin, o 
ì

procedírnentons3-''Apresentoamaté¡iacoÍlourncorpodeco
nhecimentos acaba<lo" - é indicativo do tipo de tTatametìto l

que o professor confe¡e ao conìrecirnento cientÍfico: um con- ì

junto estático ou <linânico de conhecinentos. 
i

Procedeu-se ã classificação dos procedimentos de en- 
',,

sino segundo as caracterÍsticas da metodologia de ensino que 
i

representan: tipo de aprendizagern, forma de obtenção de conhe l

cimentos, vivência de pesquisa, recursos didáticos, amplitude 
I

de conceitos. À cada uma dessas caracterÍsticas foram atribuÍ l*t

t

I
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das duas categorias, exprirnindo aspectos rnetodológicos opos-
tos.

A TABELA V-19 apresenta as caracte¡ísticas netodoló-
gicas, suas categorias e os correspondentes procedimentos de

ensino. Note-se que um mesmo procedinento pode representar ca

¡acterÍsticas netodológicas distintas ' Assirn, o procedímento
nç 15 - "Incentivo os alunos a forrnularen hipóteses e a cole
tarem dados para testar essas hipõts5s5" - é indicativo tan-
to de "tipo de aprendizagem" quanto de "vivência de pesqui-
sa".

A1ém disso, cada procedinento é tamb6rn indicador da

categoria metodológica oposta. Usanclo coltto exenplo o mesmo

procedirnento nç 15, pode-se dizer que ele indica a existência
de interação entre o professor e seus alunos (aprenclizagem in
terativa) no caso dos respondentes haverem assinalado as se-
guintes alternativas de resposta: "senpre" ' '!ãs vezes". Contu
do, e1e poderá caracterizar a inexistência de interação entre
o professor e seus alunos e, portanto, aprendizagem receptiva,
Isto, para o caso dos professores que escolherarn a alterna-
tiva "nunca",

Finalnente, não foram aproveitados, para a aná1ise,
os procedimentos de ensino nc LZ e 14. Estes procedirnentos se

referern, especificarnente , ã vinculação do conteúdo programáti
co com a realidade e ã contlibuição dos alunos para o planeja
nento das disciplinas. Não havendo outros procedinentos paÌa
contrapor a eles, e eventualnente constituir novas caracte¡ís
ticas netodológicas, tive¡an de ser excluídos.

A seguir, são definidas as categorias corresponden-
tes a cada una das ca¡acterísticas metodol.ógicas.

*$i
-i !
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TABELA V-19

DISTRIBUIÇÃo DoS PROCEDTMENToS DE ENSINO NAS CARACTERÍSTICAS METODOLÕGICAS E RESPECTIVAS CATEGORIAS

CAR¡\CIERfSTICAS
METOMLÕGICAS

TIPO DE

APRENDIZAGM

FORMA DE OBTENçÃO DE

CONHECIMENTOS

CATEGORIAS

VI!ÊNCIA DE PESQUISA

RECIJRSOS DIDÃTICOS

T 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 L? 13 14 15 16 L7 18

COMPOI{I,A,\'IENIO

NÃO CIENTIFICO

PROCEDIMENTOS DE ENSI}O

DIVERSIDANE DE RE

CURSOS DIDÃ'IICOS 
-

LIMITAÇ,{O DE RE-
CIJRSOS-DTDÃIICOS

PRINCÍPIOS E TE-
I'X{S WIFICADORES

COMITCIMJNlO
I]SPLCfFIC! F

\t
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V.3.1 - Tipo de aprendizage¡n

Na aprendizagen interativa o professor explora as

questões plopostas pelos alunos, propõe questões polênicas pa

ra discussão en classe, ben cono estinula os alunos a eniti -
ren julganentos sobre essas questões; inc.entiva os alunos na

coleta de dados e na forrnul-ação de hipóteses; organiza e ori-
enta tTabalhos de grupo e de carnpo e discussões dos alunos en

tre si; incentiva a construção de napas ou de outros modelos.
Todos esses procedirnentos possibilitam o intercâmbio de idéias
entre professor e seus alunos e dos alunos entte si.. Esses pro
cedi¡nentos estão representados na tabela acima e correspondern
ãs afirrnações de ne 4,5,7, 9, 11, 15 e 17.

Na aprendizagem receptiva o professor nilristra a

maior parte de suas aulas sob forma expositiva. Nelas, o con-
teúdo pode ser apresentado de maneiras opostas: nas suas di-
versas concepções contenrporâlìeas ou diacrônicas, ou como cor-
po de conhecimentos acabado, isto é, não sujeitos ãs transfor
nações, Entretanto, ern qualquer desses casos, a nera exposi -
ção de conhecirnentos r na rnedida en que não propicia o inter -
cânbio de id6ias entre o professor e os alunos e dos alunos
entre si, representa aprendizagem receptiva, Os procedimentos
de ensino correspondentes a essa catego¡ia são os de ne 1, 3

e 13.

CATEGORI¡,S
PROCEDNIEìITO DE ENSIì\O

L 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12rs14 ls16 17 18 I

APRENDIZAGEI\,f
INTER,{TIVA

xx x x x X x

APRENDIZAGEM
REGPTIVA

x x x

.t* .
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v.3.2 Fo r¡na de obten ão de conhec imentos

As categorias Þrocesso- e produt'o representam si-
tuações de ensino nas quais ocolrcln, respectÍvamente, a \¡alo-
rização <ìa aprendizagem dos processos de obtenção do conhecí-
mento geor-ógico ou valorização do conhecinteuto geológico em

si mesrno, produto desse processo.
Assim, æ característica netodol-6gica processo é in

dicada pelos procedinentos do professor quando: incentiva os

alunos a formularern hip6teses e a coletarent daclos para testa.r
essas hip6teses; promove t¡abalhos de campo com roteiros de

pesquisa; incentiva os alunos a perceberem interrelações en-

tre os principais conceitos e prlncÍpios; incentiva os alunos
a construiren maquetes, mapas, model.os ou lhes propõe proble-
nas ou questões polêrnicas para selenl discutidas. Ëm todas es-
sas situações pressupõe-se que o professor está ensinando cont

portânentos usuais de investi.gação en geologi.a e/ou incenti -
vando seus alunos a executarem essas condutas de pescluisa. São

correspondentes a essa categoria os procedirnentos de ens j-no nç

7, 9, 10, 15 e 17.
Por sua vez, a categoria produto refere-se, a1õl¡

das negativas dos proc-edirnentos acina, ãs situações em que o

professor: apresenta a maté¡ia como corpo de conhecinentos
acabado; estlnula a memorização de conhecimentos; valoriza o

conhecirnento de detalhes ou infornações específicas sobre o

conteúdo de sua disciplina. A essa categoria correspondein os

procedinentos de ensino de ne 2, 3 e 6.

CA.TEGORIAS

PROGD]I\IDYTOS ÐE EIiSINIO

T ? 3 4 5 6 7 I 910 11 121374 15 16 17 18i'I

PROCESSO x XX x

PRODLIO xx x
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V.3.3 - Vivência de pesquisa

PROCEDIJ\E\-|OS DE tr\SI\O
CATEGORIAS

A categoria conportamento cj.entifico e indicada pe

los procedinentos de ensino clcsenvolr'ic1os pelo professor qLre

incentiva seus alunos a for'¡nularen hi-póteses e a coletaren da

dos pala testar essas hipóteses; pronìovc trabalhos cle campo

com roteiros de pesqui sa. f, ta¡nbérn indicado ¡re1os procedimen
tos qLle tracluzem comportamentos não clognráti cos , tais cotno : i
c.entivar os ¿rlrrnos ¿r elnitilenl jtrlgir.mentos sobre qucstõcs po1

tl

9_

^micas ou expor as varias visões ou concepções existentes
respeito de um assunto. Essa categoria õ represelltada
procedinrentos de ens ino dc ¡e 5, 7 , l-5, 15 e 17 .

pelos

A catcgori a compoltanlento n_ão científ ico, por sua

vez, é inclicada pelos procecllrnentos de ensino desenvolvidos
pelo professol que não incentiva seus altrnos a formul.arem hj.-
p6teses e a testá-1as, não promo\¡e trabalhos de canìpo ou o faz
sen utilização de roteiros de pesquisa olr, então, eue tradu
zem conportamentos dogmáticos, como os de cnsinar a rnatõria
como unì cor-po cle conhecinìentos acabado. E corlespondente a es

sa categoria o procedimento c1e ens ino de ne 3 a1ém, 6 c1-aro,
dos procedimentos que correspondem ã negação da categoria an-
terior.

CO\IPORÍIA,\E¡.iTO
CIEM'fFICO

CONÍPORT.{\Itrv'O
NÃO CIh\TÍTTCO



CATEGORIAS
I pRocEDIlrENTos DE ENSI\Ð

r z 3 4 5 6 7 8 910 11 lZ:'3:4 15 16 1718

DIVERSIDAÐE DE RFJ

C]URSoS DIDÃTICOS 
- x xx

LIMITAÇÃO DE RE-
CURSOS-DIDÃTICoS

x X x
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V.3.4 - Recursos didáticos

A categoria diversidacle de recursos didáticos pode

se rnanifestar de duas formas: rnediante a diversificação de urn

único tlpo de recurso, por exemplo, o uso de diversos recur -
sos áudio-visuais, a constlução de dife¡entes nodel-os, etc.;
ou at¡avés da diúersificação de recursos de natureza distilìta,
por exernplo, a utilização de roteiTos de pesquisa, bússo1a, ma

pas, etc., no trabalho de canpo. São indicativos dessa catego
rla os procedimentos de ensino de ne 9, Lt, 17 e 18.

A categoria linitação de recursos didáticos refere
-se ao ensino ¡estrito a praticamente un único tipo de recur-
so didátlco, por exenplo, restrição do ensino apenas a aulas
expositivas; uso ou indicação excLusivamente de apostilas ou

de um único l-ivro-texto para fonte de infornações sob¡e o con

teúdo. Essa categoria é representada pelos procedimentos de

ensino de nç 1, 8 e 16.

)

"çp I
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V.3.5 - Anplitude de conceitos

PROCEDI}ÍL\TOS DE E\SINO

L Z 3 4 5 6 7 I910 11 12 13 14 15 16 17

A categoria princípios e ternas unificadores represen
ta a preocupação 'do professor em destacar a essência e estru-
tura cla ciência, lrlanif esta-se , por exemplo, no estírnulo ã cap

tação, poï parte dos alunos, dos princÍpios e conceitos nais
inportantes e clas relações entre eles, Essa categor j-a tem co-
no indicador o procedimento nç 10.

A categoria conhecirnento especÍfico representa o in-
teïesse do professor em destacar fatos e informações particu-
lares. Está associada ã valorização do conhecinento de deta -
thes do conteúdo prograrnático e o procedirnerLto de ensino que

a indica é o de nç 2.
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V.4 _ A METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA PELOS PROFESSORES

O delineanento da netodologia de ensino utilizada pe

1os professores, feito com base nas categorias definidas no

iten V.3, é apresentado a seguir. A secltlência é a mesrna pala
cad.a característica metodológica: listagen dos procedinentos
de ensino correspondentes ãs suas categorias, ¡a6s1a contendo
os percentuais das alte¡nativas de frec¡tiência dos mesnos pro-
cedirnentos e, finalnente, descrição e anã1ise dos resultados.
Os procedirnentos en que a tendência dos Grupos A e B 6 dife -
renciada foran tanb6n iIrcluídos, registrando-se, nesse caso,
os percentuais dos dois grupos.

V.4.1 - Tipo de Aprendizagern

4, Durante as aulas expositivas exploro as qttestões levan-
tadas pelos alunos.

5. Estinulo os alunos a emítiren julganLentos sobre ques-
tões po1ôrnicas .

7. Proponho problemas ou questões po1êrnicas para os alunos
discutirem.

9. Incentivo os alunos a construil'etn maquetes, napas , ¡node

los , etc,
11. Organizo e oriento trabalhos e discussões de grupo.
15. Incentivo os alunos a fornlularen hip6teses e a coleta -

rem dados para testar estas hipóteses.
17. Promovo trabalhos de canpo, com roteiros de pesquisa.
'1 . Costurno dar a rnal.or parte cias ni.nhas aulas de f olma ex-

positiva.
3. Apresento a rnatéria cono um corpo de conheci¡nentos aca-

bado,
13. E¡n rninhas exposições, apresento as várias visões ou con

cepções existentes a respeito de um assunto'

t
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A âlternativa "ãs vezes" é doninante na maior parte
dos proce.dinentos de ensino correspondentes a aprendizagem in
terativa (procedínentos ne 7,9,II, 15 e 17). No procedimen-
to nç 4, en que a iniciativa pata interação não depende sonen
te do professor, nas tanbénr do a1uno, predonina a alternativa
"sempre". No procedímento nÇ 5, as alternativas "sernpre" e

"ãs vezes" são piaticamente equivalentes e, sonadas, abiangern
nais de 90% da anostra.

A alternativa "senpre" é doninante nos procedimentos
de ensino nç 1 e 13, correspondentes a aprendizagen recepti\¡a,
enquanto a alternativa "nunca" predomina no procedirnento ne 3.

Verifica-se que os professores tenden a ser partidá-
rios da aprendizagern receptiva através da doninância da alter
nativa "senpre" nessa categoria e "ãs vezes" na categoria
aprendizagern interativa. Entretanto, é fundamental assinalar
que eles não parecem refratários ã aprendizagen interativa, o

que 6 indicado principalrùente pelo percentual das freql.lências
"sernpre" dos procedinentos nç 4 e 5 e "nunca", do procedirnen-
to n? 3.

TIPO DE APRENDIZAGET{

CATEGORIA .APREì\DI ZAG¡I INTERATIVA APRÊNDIUÀGU
REGPTI\IA.

.---r----Sccedirnento

Freqtlência àò--..-
Procedimento -\

4 5 7 9 t1 15 17 1 3 13

SETIPRE 63 ''0 45, 8 22,6 27 ,6 2s,9 zs,3 33,7 49 .5 3,4 64 ,0

ÀS \,EZES 34,r 47 t7 o5,u 47 ,8 57 ,9 49 ,8 41,r 43,1 18 ,5 34,3

NIJNCA I,0 2,0 7-7 14,5 rz,5 12 .8 LS,2 6,1 63 ,0 0,3

,W¡
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V.4.2 - Forma de Obtenção de Conhecir¡entos

7. Proponho problernas ou questões po1ênicas para os alunos
discutirem.

9. Incentivo os alunos a construírem maquetes, mapas, rnode

los , etc.
10. Procuro incentivar os a1uDos a captaren os princípais

conceitos e princÍpios e perceberen intell'elações.
15. Incentivo os alunos a f ormul.aren hipóteses e a coleta -

rern claclos para testar estas hipóteses.
17. Promovo t¡abalhos de carnpo, com roteiros de pesquisa'
2. Valorizo o conhecinento de detalhes ou infornações espe

cÍficas sobre o conteúdo de ninha disciplina.
3. Apresento a natória como un corpo de conlìecinìentos aca-

bado .

6. Estinulo a menorização de conhecinentos '

ì, exceção dos procedimentos cle ensino ¡rç 10 e 3, a

alterrlativa "ãs vezes" é dominante em todos os denais, quer
se refiram ã categori.a "processo", quer a "produto".

Portanto, considerando o conjunto de respostas, a

tendência clos professores é não pr'ivilegíar clualquer das cate
gorias desta característica metodológica, revel.ando indef j-ni-

ção quanto ã sua prefer'ôncia.

FORTIA DE oB'IENÇÃO DE CONllllCII'IENT0S

CATEGORTA PROCESSO PRODUTO

Procedimento
. -ì--.-

-Frequencla do -'\\
PïÕcecliiìento --t'.- 7 I 10 15 I7 2 3 6-GA 6-G

SEIvPRE 22,6 27 ,6 89,2 25,3 -za 1 32,Q 3,;+ 16,9 333

ÃS VEZES 65 ,0 47 ,8 9,8 49,8,4t,1 (? ? 18,5 s6 ,6 43,6

NIJNC¡, 7,7 14 
"5

0,0 IL .ó 15,2 7,4 63 ,0 20,5 1q 2
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ll.26 
I

Tomadas isoladamente, arnbas as respostas fornecidas 
i

aos procedi.nentos ne 10 e 3 far¡orecern a categolia "processo". 
l

Este favorecinento, porén, revela-se duvidoso na medida em ì

que se detecta incoerência de uma parcela dos respondentes: en i

quanto a alternativa "sempre" do procedimento 10 atinge quase 
l

90%, a mesma alternativa dos procedimentos 2 e 6 (este do Gru 
i

po B) atingen cerca òe I/3 dos respondentes. A incoerência ad 
,

ven de se tratarem de procedirnentos de natureza contrá¡ia.

V.4.3 - Vivência de Pesquisa i

5.Estinu1ooSa1unosaemitiIe1nju1ganentossobrequestões
po 1êm i cas ,

7. Proponho problcmas ou questões poIê:nicas para os alunos
discutirem.

13.EmrninhasexpoSiçõeS,apresentoasváriasvisõesoucon
cepçõe-s existentes a respeito, de um assunto.

15, Incentivo os alunos a formularenì hipóteses e a coleta
rern dados para testar estas hipóteses.

17. Prornovo trabalhos dc carnpo, com rote ì.ros cle pcsquisa.
3. Apresento a natéria cono un corpo de conhecirnentos aca- 

:

bado ,

V]VÊNCIA D! PESQUTSA

CATE GORT AS COT,IPORTAT1ENTO CTENT f ]T I CO NÃO

------ P roce dinìe nto
Flequencla do\
Procedinento \

5 7
1a 15 L7 3

SEMPRE 45 ,I 22,6 64 ,0 1É a 33 ,7 3,,1

ÀS VEZES 47 ,1 (r5 ,0 34.3 49,I 41,1 18 ,5

NUNCA 2,0 7 .7 0,3 r2,8 15,2 63,0

iii

Na categoïia "comportanento cientÍfico", a alternat!
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va "ãs vezes'r é doninante e¡n t¡ês dos procedinentos de ensino
(procedirnentos ne 7, 15 e 17) e praticanente igual ã alterna-
tiva "sernpre" en um deles (procedimento ne 5). O procedirnento

ne 13 é o único en que predornina a alternativa "senpre".
No único procedirnento de ensino correspondente ã ca-

tegoriâ "conportarnento não científico" (procedirnento ¡e 3) ,

predomina a alternativa "nunca".
Pode-se classificar os procedirnentos correspondentes

ã categoria "conportamento cientÍfico" em dois níveis: (a) ado

ção ao conportanento científico frente aos alunos (procedimen

to nç 13) e (b) pronoção de adoção do conportamento científi-
co pelos alunos (procedimentos ne 5, 7, 15 e I7).

lndica¡n que o professor procede de acolclo com o pri-
meiro nível a resposta.ao procedimento ne 13 e também a alter
nativa "nunca" correspondente ao procedintento ne 3 da catego-
ria "comportamento não científico" ' A prornoção de adoção do

conpoïtanento ci.entífico é indicada en menor intensidade, fa-
ce ao predomínio de respostas "ãs vezes".

Verifíca-se que os professores tendern a adotar com-

portanento científico frente aos alunos ûìas nem senpre a pro-
mover sua adoção pelos aluIros.

V.4.4 - Recursos Di dáti co s

9. Incentivo os alunos a construírem naquetes, mapas, node

1os, etc.
11, Organizo e oriento trabalhos e discussões de grupo.
17. Prornovo tral¡alhos de canpo, com roteiros de pesquisa.
18. Utilizo materiais ãudio-visuais (rnapas, figuras, etc.).
1. Costuno dar a rnaior parte das ninhas aulas de f orrna ex-

positiva.
8. Utilizo sonente apostilas,

16. Utilizo un único livro-texto
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RECURSOS DIDÃTICOS

CATEGORIAS DIVERSIDADE LIMITAÇÃO

-------'--- Proce dlrnent o--....\
Fre qtlê nc i a ¿-õ--.-t--..-
Procedinento --t--..-

9 11 77 18 GA t8 cß 1 8 16

SE¡fPRE 27 ,6 ?( o 33,7 67.Z 47 -4 ¿o q. 2,7 3,4

À,S VEZES 47,8 (7 0 41 .1 37 ,0 52,6 45,1 24,9 11,8

NUNCA 14,5 12,5 15,2 1,8 0,0 6,r 67 ,7 80,5

Os percentuais das respostas, de naneira geral , favs
recen a categoria "diversidade de recur:sos clidáticos". Os úni
cos indicadores de lirnitação são os peÌcentuais corresponden-
tes ao procedinento ne 1, que revelam preferência d<¡S profes-
so::es pela adoção de aulas expositivas

Exarnina¡rdo mais acuradamente as respostas fornecidas,
nota-se que a tendôncia rnais forte ã <liversidade de recursos
didáticos dá-se, ã exceção do nç L, nos procedimentos que não

explic.itarn clualquer atividade dos estudantes, isto 6, os de

nç 18, 8 e 16. Nos procedirnentos 9, 11 e 17, ern que a ati\¡ida
de dos alunos é explicitada, predornina a resposta "ãs vezes".

En resurno, os professores tendem a utilizar diversos
recuïsos didáticos, mas com rnais freqlìêncía aclueles que não

dependem da prornoção de atividades dos alunos.

V.4.5 - Anplitude de Conceitos

10. Procuro incentivar os alunos a captarem os principais
conceitos e princípios e perceberenì interrelações.

2. Yalorizo o conhecirnento de detalhes ou informações es-
pecíficas sobre o conteúdo de ninha di.sciplina'
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AI{PL I TUDE DE COì,ì*CEITOS

CATEGORI¡S PRINCfPIOS ]ON. ESP.
.----t-----..-....-Proc 

ed irnen t o

FreqiJência àò=------.t
Procedinento --"\-..-.\ 10 2

SETIPRE 89 ,2 32:0

ÃS VEZES qR 53 ,Z

NUNCA 0,0 74

Quase 90-% dos professores "sempre" incentiva os altt-
nos a captaren os principais conceitos e perceberem inte¡re1a
ções. Una parcela destes professores, confolme foi. visto, en-
tra en contïadição ao assinalar a nesÌna alternativa para a r,ia

lorização de detalhes e informações especÍficas.
A nencionada contradição, aliacìa ao baixo percentual

de respostas "nunca" corresponclentes ao procedimento de e¡rsi-
no ne 2, revelam indefinição dos professores quanto ã caracte
rística metodológi ca en questão.

V.5 _ SINOPSE DOS RESULTADOS - CARA,CTERISTTCAS T,fËTODOLÕGiCAS

As prilrcipais tendências dos docentes quanto ãs suas

características netodol6gicas, inclependentemente de pertence-
ren ao Grupo A ou B, são as seguiìltes:

- Dese¡rvolver aprendizagen receptiva, rr*ota-sc, porén, que

os professores rnanifestan tarnbén disposição de atender aosalu
nos err suas dificulclades. O interesse dos professores diininui
no que se refere ã proposição c1e problenas e traba1hos ao Cor
po discente,
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- Adotar conportamento cientÍfico. Os professores adotarn
conportanento científico frente aos alunos! Inas Drornovern a a<lo

ção por eles desse comportarnento con freqtlência muito rnenor.
- Utilizar diveÌsos recursos didáticos. Entretanto, os

recursos didáticos que incluern atividades dos alunos são mui-
to nenos utilizados.

A1é¡n dessas tendêIrcias, os professores manifestaram
indefinição quanto ãs seguintes caracterÍsticas netodológicas:
forma de obtenção de conhecirnentos e anplitude de conceitos.

Assim, os professores valolizam, nas situações de en

sino, tanto o pîocesso de obtenção de conhecinent.os quanto o

produto, isto é, o resultado desse processo. Da nesrna forna,
val-orizarn tanto conceitos e princípios gerais, que constituent
a própria estTutura da ciência, quanto detalhes e informações
específicas.

No que se refere às hipóteses de trabalho, estes re-
sultados apenas for¡nalizan o que já era perceptível no itern
V.1, onde os Grupos A e B f o¡arn constatados equivalentes em

relação a quase t,odos os procedinìentos de ensino: inf irrnarn to
das as hip6teses de trabalho relaciona.das corn metodologia de

ensino (Ìripóteses 2.I a 2.5). Assirn, não é possÍve1 estabele-
distínção entre os Grupos A e B através de qualquer das ca¡ac
terísticas netodológicas delineadas'

V.6 * PERFIL DO PROFESSOR SEGUNDO SUAS CARACTERISTICAS TÍETO-

DOLÕG I CAS

Algumas caracter'ísticas metodológicas e mesmo proce-
dinentos de ensino isolados permiten divisar a inportância
que o professor atribui às suas ativiclades de ensino. Por exem

p1o, ao utiliza¡ diversos recursos didãticos, atender aos alu
nos em suas dúvidas ou apresentar as diferentes concepções a-
cerca de um assunto, dernonstra o professor interesse en trans
nitir seus conhecirnentos e sua experiência.

Toclavia, a partir de outras caracterÍsticas metodoló
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gicas e procedimentos, percebe-se que o professot tende a 1i-
mitar a participação do a1uno. Por exenplo, ao promover apren
dizagem receptiva, adotar comportanìento científico frente aos
alunos nas pouco promovê-1o entre eles, ou utilizar ntrito mais
aqueles recursos didáticos clue não i:rcluem atividades dos a1u
nos. Portanto, tellde a encarar o aluno ¡nais cono "paciente"
do que "agentg" do processo de ensino-aprendizagern, de acordo
con a terminologia utilizada por Paschoale e Outros (1981, p.
40).

Entre tocìas as características metodol69icas duas cha
nan mais atenção, en virtude da nanifesta indefinição <lo-s pro
fessores en relação a elas: "for¡na de obtenção de conhecirnen-
tos" e "amplitude de conceitos". Os depoirnentos fornecidos in
dican nesna ênfase, de.urn Laclo à aprendizagen de processos de

obtenção de conhecirnerÌtos e da estTut-ura da ciênci.a e, de ou-
tro, ã aprendizagen de fatos e infolmações particulares.

O conjunto de resultados rer.ela que as característi -
cas da rnetodologia de ensilro enpregada pelos professores são
predominantenìelìte aquelas dos chanados cursos tradicíonais.

*¡l
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CAPITULO

CONCLUSOËS

1. Algurnas variáveis ligadas à situação funcional
dos professores e às respectivas instituições propicíararn dis
tinguir entre si os dois grupos considerados (professores que

desenvolve¡n e clue não desenvolve¡n pesquisa). Todavia, não foi
possÍve1 distinguÍ-1os ao tonar-se por referência caracterís-
ticas metodológicas de ensino. Aparentemente, o fato de desen
volver pesquisa não exerce influência cluanto ã adoção, pelos
professores, da ¡netodologla de ensino dos chanados cursos mo-

dernos.
Esta situação pode deve¡-se em parte a algunas carac

terísticas a.dministratir¡as atuais da Universi<lade no País. A

contratação dc professores ocorre en função de necessidades
no ânbito do ens j.no, ou seja, di.sciplinas a serert ministradas.
Entre as exigôncias contratuais, nenhurna estabelece a necessi
dade de quatificação pedagógica. Urna vez ingresso na Univelsi_
dade, o professor assune compromisso com una carga didática e

sua carreira desenvolve-se apoiada nos trabalhos de pesquisa
e nos cursos que realiza (rnas não nos que ministra). Em face
de tais circunstâncias, o professor pode ser levado a acredi-
tar que a qualidade de seu ensino i.ndepende de cuidados ao ní
vel dos que ele de<lica ã sua ¡resquisa, não chegando, poltanto,
a assumir preocupações rnaiores quanto à rnetodologia de ensino
clue adota erÌì suas di scípl ines .

2. A política clue definiu a cri.ação dos primeíros
Cu¡sos de Geol ogía deve ter contribuído tanbém para una forma

ção do geólogo desvinculada de rnaiores preocupações ern rela -

ção à metodologi.a de ensino. Segundo Silva (.1 972), "(,..) nu¡n

período onde a tônica das discussões era a necessidade de for
mação de pessoal téc¡-rico especializado compatíve1 con um ner-
cado de traball'ro rapj-danente cr"escente e diversificado, a cria

^. ^- r I I
ção da CÂGE \ - / constituiu ulìra medida concreta Para a supe

VI

Tì



( t)¡ Cnc¡ (Campanha de Formação de Geó1.ogos), instituída jun
to ao ltfinistèrio da Educação e Cultura, foi criada atra:
vés do Decrero 40.783 de i8/OS/Igs7.

( 2)slrv¡, A. Il. Ì\l . - 1972 - GeologJa - Estu(tos e perspecti -
vas de Tr-al¡alho. Fund a@l;ìõT-iF
ãões,il"---riql ,--Sa o Pau1o. -

( 3)¡,¡,oerna, E. Â. e SAlorrfÃo, E. p. - 1978 -
no Aplicaclas ã Geologia. ln SICEG, ne
to, p. 214.

( 4 )LAnErn.rr, Il . A, e sALotrfÃo, Ë. p. - 1978 - iden, ibide¡n, p.zr3.
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ração dos problernas causados pela escassez de técnicos de ní-
vel superior no canpo da Geotogia"(2).

Na época, o Ensino de Geologia constituia aparente -
mente especialidade de pouco interesse. Forte evidência dis-
so era a existência exclusivamente de Bacharelado em Geolo
gia, não havendo Licenciatura. TaI direcionameltto inicial se
perpetuou, conforne indica o relato de Ladeira e SaIornão
(1978), que organj zaram curso integrado de Geologia Estrutu-
ra1 e Estratigrafia no Departanento de Geociências da Univer-
sidade de Brasília, a partir de 1971:

"Na realidade, grande perte, senão a naior parte das
constatações e info¡mações que usanìos no deco¡rer do curso, ou
melhor, no planej anento do curso, na execução, são nada nais
que reflexão sobre o ensino que nõs tivemos, sobre a dificiên
cia que este ensino nos trouxe, sobre de como ele poderia ter
sido e, principalìÌente, cluais as condições etn que se tel.ia que

¡nelhorar, ainda em nível incipiente, porón comô una iníciati-
va vá1icla, as cluatidades deste ensi.no. " (3)

"(...) encaramos toclo o sistema, todo o trabalho ain
da co¡no urna fase prelininar, uma fase experimentat e, princi-
palnente, uma fase en que nós, com os nossos recuÌsos eas nos
sas lirnitações, já não sonos rnais capazes de levar con força
e vigor ã frente sen contarncrs com o auxíLio de pedagogos, de
psicólogos, enfin, de homens que em outros países costunìan
ser chamados de engenheiros educa.cionais, engenheiros d.e edu-(A\
^ô^;^" \rJ

leclltcas de Lns l
14/lS. Ouro Prel
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Na primeira citação os autores revelarn que sua pro-
posta de curso era empírica, decorrendo basicamente de I'ef le-
xão acerca do ensino que haviam recebido durante sua gradua-
ção. Na segunda, confessan a falta de instrumentos para pros-
seguir sozinhos no aperfeiçoamento do curso.

De fato, a carência nos aspectos psico-pedagógicos
perrnanece até a época atual, pois de acordo com a pesqui-
sa SBG/IÍEC (1981) sonente 12,8% dos professores apenas gradua
dos, supostanente em fase inicial de carreira, possuia Licen-]..\
ciatura('J. A1ér disso, não existe na Licenciatura nem na Pós
graduação qualquer disciplina voltada para o ensino especÍfi-
co de Geologia.

Todo esse panorana se compatibiliza com a tênue apli
cação de inovações en metodologia de ensino por parte dos pro
fessores de graduação ern Geologia, É possível que prevaleça a

"reprodução" no ensino clas experiências assirniladas pelo pro-
fessor em sua situação ante¡ior de estudante. Ladeira e Salo
não (1978) acreditan que assim seja:

"Inf elizrne¡rte no Bras j.I o professor ainda não tem uma

profissão. 0 que se faz é irnproviso. O que se faz é pegar pes
soas inexperientes e fazê-1as professores, ãs custas de suas
pró1:rias experiências, quase senpt'e estas experiências são rg
petitivas: n6s apenas nos lirnitamos a desenvolver urn trabalho
exatanente corno fomos ensinados. Nern sempre isto é satisfa -
tórlo. " 

(6)

3. A 1:reocupação dos char¡ados cursos modernos com a
estrutura da matéria en estudo e os processos de investigação
cientÍfica estabelece entre ensino e pescluisa rnuito nais afi-
nidade do que havia no passado. Não obstante, I'erificou-se
que a tendência dos professores que desen\¡o1vem pesquisa, tan
to quanto os que ¡rão a desenvolvem, é adotar a netodologia de

ensino característica dos cursos tradicionais.

( 5 )socr¡lnDE BRASILETRA DE GEOLOGTA/uiNrsrÉRro DA EDUCAcÃo E
CULTURA - 1981 - A Forrnação .1o Geó1ogo ".s UniverË
des Bras ileiras . ñEe .lräsill[-Þl-fÌt. _---

( 6)mr¡rn¡, Ë. A. esALoIIÂo, E. p. -1978 -op. cít., p. 213.
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É questionável a possibilidade de propiciar a todos

os alunos situações originais corn que se defronta o pesquisa-
dor, rnas roteiros escritos de experimentos, por exernplo, se

habilnente elaborados poden resultar em simulações úteis para
introduzir os alunos ã prática da pesquisa. A opção por solu-
ções desse tipo por parte do professor inplica na sua aceita-
ção em enfrentar un novo problema: o da adequação de situa-
ções de ensino de Geologia ã rnetodologia de pesquisa dessa ci
ênc ia.

A solução de ta1 problerna não pode ser encaminhada
somente com o concurso de pedagogos e psicólogos, por escapar
thes as peculiaridadep do conteúdo geológico e da correspon -
dente netodologia de pesquisa. Ernbora a assessoria desses pro
fissionais seja indispensáve1, delineia-se cono elemento mais
apto o geõlogo especialízado enì Ensino de Geologia, pois alóm
de sua faniliaridade corn o conteúclo geológico e corresponden-
te netodologia de pesquisa, dispõe de conhecirnentos em psico-
pedagogia, atributos que o qualificarn a elaborar as propostas
de ensi¡ro rnais adequadas em Geologia.

A disseninação de novas propostas de ensi¡ro entre os
professores nos Cursos de Geologia constitui ainda outro pro-
blena. Há necessidade de capacitar os professores a conpreen-
der as novas propostas en suas relações com a pesquisa geoló-
gica e a ajustá-1as conforme a reâlidade a que se destinarn.
Urna das alternativas aparentenente mais adequadas para capaci
tá-1os a tanto são os cursos de especialização e aperfeiçoa -
nento.

4. Urn dos conponentes essenciais na adoção de aspec
tos de inovação e¡n rnetodologia de ensino são as rnudanças no

relacionarnento professor-aluno e aluno-a1uno. Da parte do pro
fessor, são esperadas as seguintes atitudes, entre outras:
atribuir ao aluno o papel de agente de sua própria aprendiza-
gen e ao professor o de organi zador, coordenador e facilita -
dor do processo (Anaral , 198I); propiciar situações em que a

aprendizagem seja fruto da intetação entre os alunos (Fujita
e Outros, 1981); permitir clue o aluno desenpenhe urn papel ati
vo, através do treino de observação e interpretaçâo de fei-
ções no campo (Carneiro e OLrtros, I98f); criar oportunidades
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aos alunos para tiraren, de seu modo,

(Suchnan, 1980).
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as próprias conclusõe s

E¡nbora os professores não tenharn se ¡nanifestado re-
fratários ã inovação, percebe-se que não adotam (ou fazem-no
nuito ligeiranente) as atitudes essenciais à sua concretiza-
ção.

As respostas dos alunos acerca dos rnesrnos procedirnen
tos de ensino classificados no Capítu1o V não podern ser dire=
tanente cotejadas con as dos professores, en parte por conpre
enderem alternativas diferentes \'/ . Verifica-se, entletanto,
que aquelas respostas reforçam extTenanente tanto a intensida
de dos aspectos correspondentes aos cursos tradicionais cluan-
to a falta das nencionadas atitudes, por parte do professor,
que caracterizam a aplicação cle inovações (SBG/I'IEC, 1981,
p. 107). (8)

5. O delinearnento das características rnetodológicas
vigentes nas disciplinas geológicas e afins dos Cursos de Gra

duação en Geologia foi elabo¡aclo exclusivanente a partir dos
depoimentos dos professores dessas disciplinas. Este t¡abalho
reque'r. continuidade através de outras pesquisas para se teï
idéia nais precisa das situações ocorrentes em sala de au1a.

Professores e alunos desernpenham papéis diferentes
na atividade de ensino-aprendizagen e suas irnpressões a res-
peito poden também ser diferentes. A quantificação de seus de
poimentos na pesquisa SBG/IíEC (1981) aponta para isso, ernbo-

( 7 )No Questionário do Aluno da pescluisa SBG/¡IEC (1981), cons
tavam os rlresnos I8 procedimentos de ensino rnencj-onados-
neste trabalho, tanbérn referidos aos professores dos Cur-
sos de Geologj.a, As alternativas cle resposta oferecídas
aos alunos, porém, eran cliferentes: (a) A grande maioria
dos professores; (b) Apenas un pequeno grupo; (c) Nenhum
professor e (cl) Não sei decidir (SBG/IfEC, 1981, p. 10i).

( 8)por exemplo, ao procedimento "Estimula os alunos a enit j--
rem julgamento sobre questões polêmicas". os alunos forne
ceram as seguintes respostas: (a) A grande rnaioria dos
professores : I ,2od; (b) Apenas um pequeno grupo : 68 ,1% ;(c) Nenhum professor: 18,0% ; (d) Não sei decidi¡ : 5 ,2q,
(SBG/NIEC, 1981, p. 107). Ao mesmo procedinento, os profes
sores responde¡am: (a) Senpre: 45,8%; (b) Ãs vezes: 47 ,1.\';
(c) Nunca: 2,0eo; (d) Não sabe ou não respondelr: 5,1% (\ter
CapÍtulo V deste trabalho e SBG/IIEC, 1981 , p. 77).
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ra não possan ser, tecnicamente, confrontados.

Além de pesquísa junto aos alunos, há outras possibi
lidades, aclicionais ou alternativas, para coleta de opiniões
acerca da metodologia de ensino en.aplicação. Por exernplo, pro
fessotes ou ¡nonitores poden assisti¡ as aulas e posteriornen-
te tTansnitir suas irnpressões.
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A FOIììUACÃO ÐOS GEÕ].,OGOS

N,Â,S. UNIYERS ]DADES B]ìAS] ],EIIìAS

Qucst i onãrio do ì)rofcssor'

Pesquì.sa plalcjada e exccutada peì.a Courissão Naciotral cle Ensitro de Geologi.a

cla Sociedade Brasilei::a de Geologia

- 1980 -



Codrqo

t46

reeûchiDento i

l, A sua colaborá(ão rÈspondendo a estc ques
tíonario serä de Arande vaLíâ, preench¿-õ
porLanÈþ, com serÍedade e honestídade,

2. PBrÁ rêsponder às pergunlas, crsce uln€!
cí¡cunferônei¿ ao redor da letra corles -
pondeûte à alternativa de sua resposÈa.

3. llaroue aÞenás LEnr alternativa en cqda oer
gunia, ãiãõ-iã?!iã-ãì-ìi!-E?,.,ções nelã
concídss, inoiqueo o contrãrio.

4. Qu¿odo âs questões estiveren eñ aberÈo,
procure lesponde-1as conr lelra le8ívelrse
possível em 1et¡a de forma.

5, sclopre què o espaço desÈinado para respog
ta não for sr.rficiente, conttnue no verso
da folha.

6, Por fêvor, responda a Èodas as perguntag,
não Ccixc ncnhuna eqr br¡nco

7, Nos cásos eil que â pergunta não se apli -
câ¡ ao seu câso palticulâ¡, assinale a al
teÌnaÈiva "t(.1i,S,.{." (tião se aplica). -

L A follìe em br¿nco no final desÈe q!¡estio-
nãrio, fica ã sue disposição para críti -
cas, comeotãrios ou paiå ioclui¡ infor¡oa-
ções adi cionais .

j.i
iÌ

i."" I

Hunicípio

Tclefone

'á

Jrscinale co¡ u¡r cí¡culo I

(PoC"r. r¡êrc¿r uais ilc uæa I

resposta)

â) Federa I
b) E.stâduå1
c) Municipal
d) Pública
e) Particular
f) Fr¡nd¿ção

None rlo info

DepartauenÈo ou SeEor a eue Þe¡tence i

Ísciplina(s) que ninistra:

HuiÈo obrígag9



PERGUNTA

Ì+?

Seu gexoi

6) Masculíno
b) Feni ni no,

Sua id.åde (em anos coúpletos) !

s) Meûos de 25 ¿nos

b) De 25 a 30 anos.
c) De 31 a 35 anos.
d) De 36 a 40 ånos.
e) De 41 a 45 anos.
f) De 46 a 50 anos.
g) Hais de 50 anos..

Há quanto tenpo !râbaLhh nestå Unidade Univcrsitãría?

a) Menos de 2 ånos.
b)De2s5ênos.
c) De 6 I 9 ånos

d) Dc L0 â 13 anos.
e) De 14 a l7 anos,
f) Haís de 17 anos ,

Nesua Uoid¿de Universitã¡ía você ã contratado eE uível de:

(Unidades Es taduais)

a) MS,

b) Ifs 
2

c) ìrs 
3

d) ¡rs 
4

e) ¡ls5

f) Ms6

(Uuidades I'ederais
e Palticulares)

6.) Auxi tí ar de Ensino.
b) Assiste¡1Ëe,
c) Adj unto.
d) Titulâr.
e) Outro. Qual?
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PERGUNTA ,iAD.¡, ìiESli
lol-Li:À

5, Ëru que regíne de trabalho vocã õ con!¡atado?

a) Hora/au1a, nspecifiqtre o.n9 de horao /au1a por
ael¡aDe ¡

b) Regioe opo parcial. Específique o

horae ¡

nQ d

c) RegÍrne de turno coopleto.
d) Regir¡e de teEpo iutegr:a1,
e) Regirre de tempo integral con dedicação exclusiva,

6. Quâ1. 6 o sa1ãrío ners ¿1 que Ìe ceb e pelos serviços pres tados
neata Uni d ede UDiversitã¡ia?

a) Honos de Crg 8.000;00 .

b) De cr$ 8.000,00 a Cr$ 15.000,00
c) De Cr$ 15.001,00 a crg 22.000,00.
d) De cr$ 22.OO1r0O.r crg 29,000,00.
e) De Cr$ 29.00I,00 a C¡$ 36.000,00.
f) De Cr$ 36,00t,00 a crg 43.000,00.
g) De Ct$ 43.001,00 a Ct$ 50.400,0n.
h) De Cr$ 50.00I,00 a Cr$ 6O,OOO,O0.
i) De Cr$ 60.001,00 a crg 70.000,00,
j) Dc cr$ 70.oot,oo a'cr$ 80.000,00,
k) I.f Âis de Cr$ 80.OOO,00.

7, Vocô recebe alguma compleoentação salarial (gratifÍcaçães,
prãnios, etc,..), nesta Unídade Universi.tária?
a) Não.
b) Sim. De quanto?

P-5

6P

P 1

8. Que atividades dese!ìpenha atualmerìte nests Unídåde Universi
tãria? (Pode ¡¡arcar urai¡ de uma ¡eçposta)

a) Do côn ci a na Gracluação.
b ) Do cãn ci a na p6s -Çra duaç ão .

c) Orientação de resea.
d) Pesquiea.
e) Coordenação de projetos de pesquisa.
f) Outras funções cier¡tífi co-didáti cas ,

Quaís? P-81



PERCiJNIA

I ;19

å.1ãm d¿ docâgcía e dB ¿:l-gÉg3. vocE exerce alBuE cargo
adr¡inistrativo?

a) Não.
b) Si¡r.

Se aåsinalou Siro na petgunÈe 9¡ esPesifique o(s) cargo(s)
que exerce. (Pode tÛslcêr Elsis de unra tesPosta)

Â). Diretor.
b) Vice-Diretor.
c) Coo rdenador da Graduação.

d) Co<¡rdenador da P6s-Gradueção.
e) Coô r dena dor dc Convânios.
f) Chefe de Ðepertámento.
g) 0utros. Qr¡ai.s?

X.N.5,À.) Não exerço cargo a drr i. n i s t r a I i v o ,

i. Qual é o _crrso _oc g r_a_d u_lgÃq qu" vocâ corapiccou? (líarque
mais de ut!a respos!ê 5e Èiver co!]pletado oais de um cur6o)

a) Geologia
b ) Engenharia-BspecialÍ dade

c) Agrimensura.
d) ,{grononi a.
e) lìíst6ria ¡ìaturá1
f) Ìio1ogia,
g) ¡rsrca.
h) qulNrca.
i) Outro. Qual?

2, QuaI dos segui¡!es cursos vocâ possui?. (Ifarque aperres

nívc1 rnai s alto)
a) Unive rsitãrio conp le to
b) Unívcrsi. tãrio conp 1e t o

c) Universitãrì.o comp 1e to
d) tfes t¡ado inconpleto.
e) ¡festÌado iomp le to,
f) Doutorado iûcoopleto.
8) Doutoredo compleco.
h) Livre Docância incoropleta.
i) Livre Docância coupleta.

(BachareIato),
(Licenciatura).
(Bachârel.ato e LiceûcíaLurê)

lr'] Ì



PE RGUìi T},

P6s -Graduação
Data de
lnBresso

Nome da
Ins ti tuição

,{rea de_con
centraç ao

Tena dâ tese êp¡e-
sent ada ou em ela
bo ra cãc

Mestrado

Dou to rad

X,¡i. S .4. ) Ainde nâo
êlâborci t{ls e ,

I ivre-
L¡o câ¡rci g

X.N.S.A.) Âinda não
e 1âb ore í tese.

X,N,S.A.) Não estou cursalrdo p6s-gracluação'

13. Caso tenha realizado (ou esteja realizando) a18ullr curso de

p6s-qreduação r preencha s TabeIa abaixo I (Ver observação

que seSue a Tabcle)

oBsi- para preenchel a coluna Ãr-ea -de-co¡centr¿rçã!r 
uti lize a

1Étra corresPonden!e a unìâ ou ûÌais das scguintes alternat

vas de resPostai

I
I

åii

a) Pesqui.sa lilìineral.
b) Geologiå de Pet161eo.

c) Geologi a dc Ëngenharia.

d) ceolôBia Bãs ica (uaPeemer¡to).

e) Hiclrogcologia.
f) Geofísico.
g) Geologiâ ccral e Eslrutural.
h) Sedicìer¡tologi a e Estrati.grafia.

i) Geol.ogia de Planejamento Urbano.

j ) Geoquíriri ca.

k) Geocronología.
l) Petrologia,
m) Palcontologia'
n) Ensino de Geologi a.

o) Outra. Q\¡aL?



PE RGUNTÁ

rrstiruiçãoN otoe do cu¡s o

x,N:s.Á.) Não realizeí cursos deste tiPo'

Caao vocâ tenh¿ realizado alguÐ
aperfeiçoaEenEo, nos últíoos -gS ¿ -3!9å' preencha å Iabê1ê

absíxo: (Ver observação que segue a Tabela)

Ãre a utilize a 1eËra corresPon -
seguintes allernativas de resPos

l

I

I

'.',1 I

å) Pesquisa Ìrlj.neÌal. i) Geologia de PlanejaEento Ur.bano'

b) Ceologia de letrõleo, j) Geoquín-ica.

c) Gcología <le Engenharia, k) Geocrooologie'

d) ceologia Dãsica (Mapea:nenco). L) Petrologia.
e) Hi d¡ogèo Io€i a.

f) Geofísièa.

h) Sedi raentologi. a e Estraligrafis'

rù) P¿1eonto1ogia.

n) Ens ino de Geologia.

g) ceotogiâ ccral e Est¡uturâl' o) Outra. qual?



P E RCUÑTÀ

152

E6ta Unidade Universitã¡ia teD the oferecido nleios

Para parti ciPar Ce ¡

a) Congressos : a. ) Nao.

a^) sir¡'

b) Si¡pósios : b. ) Não '
' b^) Siu.¿'

c) Cursos de Exte¡são U¡iyeryi.¡!¡i-q: cr) t'tão.

cr) Sim,

d) Èe ¡ãnj.os ¡ d, ) Não.

d^) s i¡r'
¿

Esra uqi.dade Uníversitãria oferece "ottdi çã"" favoráveis

P ArA Se pro gre di r na cêrreirê?

a) Nao.

b) Sirn, par a todo6
c) Sim, apenas p¿lr¡¡

d) Sin, apenas p¿ra

i nd i s c ¡ i n i. n a d a ú e n t ¡' .

os prof essoreS Ja tiËuIados,
os professore" nâo titulados.

e) OuÈÍa, Qual?

Depois de forrÀadò, você exerceu (ou exerce) alguna ativida
de ptofíssional-, como ge61og,<¡, at6¡¡ da docôncia?

a) Não.
b) siEÌ, antes de ingressar no riragi.stãrio '

c) Sinr, airnul!arreanente ao nragistõrio.
X.N.S,A.) Não sou forûado ea Geologia.

r-16:

t7 ,

I
l

.", 1
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PERGUN.rA iA.DA IÌESTI
loLU¡ìA

18. Se respondeu b ou c Da perguntÂ 17, preenchi s TÂbe1& abaí
x0¡

t-
l.
lll--l
l¡. r rDe åre rtl

1". ÆI I | 
- -¡lt ------- --l"" "ilt---l;---T ml--.-l---l--l

l*.n.t.o.) Respondi a ou x na pergunrê 17. Ir__ _____ __ - - ' - l

19. A1ãm das suas "atib,riçãir" nes!a Unídsde Dníve¡sitãria, vocã
exþrce a t u a I m e n-!_e_o 

', 
t r a ati"iCade pr , não vincula

da ao cåItpo da geologia?

a) Não.

t, ttr,Or"tt 

- 

_

20. Se vocâ exerce !lualquer atividÂde Þrofi6sioná1 (seja ou

não vinculada âo cal!po da geologia) fo¡a desta Unidêde Uni
versi.tãria, quanLÂs horas de trab6lho semanal dedica a es-
ts åti.vidâdc?

á) Atã IO ho¡:as ser¡anais,
b) De 10 a 20 horas eer¡an¡is.
c) De 21 a 30 ho¡as se¡¡anais
d) Hais de 30 hor-ds sèmanais.
X.N,s,A.) Não exerço nenhuma atividade profissionai fora

de6 !ã Uni dâd e Univers i tãri a,

P-19

P-20



21. Preench¿ e TabeIê abaiio, coloc¿ndo apetrá.s as ínforÀaçõee
¡eferertes ã(ãs) dÍsciplina(e) que voca g j jfulIg_lg_c¡llg
de graduacão.

22. Ae dieciplinas nencion¿das nâ pergunÈÊ 21 fazem pqtte de

que oubdivísão dentro da atuål es!rutu¡a de currícu1o? (Mar
que no parênt"uo, o r,ír"to da disciplina que lis tou na pur:

I gun te 21),

a) Bãei cae

b) Prof io s ioua Iiz aDtes

(

(

(

(

(

(

)

)

)c) optativas

d) 0utrq. Qual?

None da
dio cip li na

Âno ( l¡) ¡.YA &o
59¡\) ou s enes tre
lerivo ( D,) I9S
eo l09S)

lgl]X¡g (Se ritu-
I âr, l\ss is centÈ ou
.\uxí Li ar de Ersina)

Cargê
horá¡i¿
6emênal

Þ.rração (et
e6)

2

3

.N.S.A,) Nlo Leciono na graduação



PERGUNlA

I E¡

Abaixo ÂpÌesenta¡!os uoa liece dos cr¡¡eos de procedôncia
doa aluros que coÞÊtitue¡! a clientela atcndída na geologia.
Coloque noe parântesee o níoe¡o que estã díante do nqEe da
dÍsciplind que você minist¡a e que colocou ná lábe1å da Þer
gunta 21.

Á) Agrorror¡ia. ( )

b) Biociâncias, ( )

c) Engenharia, ( )

d) rrrlrca. ( )

e) ceogrsfir. ( )

f) Geologia, ( )

e) QuÍEi ca. ( )

h) Outra, Quê1?

() ()
()()
()()
()()
()()
()()
()()

co¡¡ queu vocâ planeja a prograração a aer desenvolvida er4

sua(e) disciplína(s)? (Pode marca¡ r"aie de uDs respo6ta)

a) Con ningu6m, planejo soziDho
b) Con os colegas de DepartsnÊnÈo.
c) Com.os colegâs que miirístraû disciplinae de conteúdos

af ins.
d) Com a partí cipação do alunos.
e) 0utros, Quem?

f) Não faço planejamento

!) rn que ocasião cos tuu¡a refor¡¡ula_r o seu platej_e!¡ento?

a) Durantc o arrdamcnÈo do se¡ìestre ou å¡to leLivo.
b) No f ir¡ .de cêda ae ¡!e6 Ë¡e ou ano 1etívo.
c) 

^penas 
quatdo se faz necessãrio ínLro¡luzir D¡\rdançêE

subs Èsnciais .

d) Não cos tumo rever o p l nuej aE¡ento.
e) 0utra, Qual?



1.56

26. Eu que ocaeião coatuû¡s. reforÞu1âr o conteúdo do(6)
¡ra(e) da discípIine quc ¡riniatra?

á) Å cads nova tu¡¡qa pare o qual ee¡ã mini.s trado.
b) EE intervato6 de 2 a 3 snos.
c) Não preciaa 6er reviBto' pois trata

l¡ãeicos que são senp¡e ¡ecessãiios
de conteídos

e indiopeueáveis.
d) Outr¿ rcapo6 ts, Qual?

27. lndique, nas tabelas que segueln, as nrrCanças qne foLan
irìtroduzìdas na(s) discÍpÌina (s), nos últirnos 5 (cinco)
anos e que são de seu conhecir¡ento.

À, Oua¡rto ä ca¡ea horä¡i¿

t4 eä]
None da(e) die cíplina(s) ocorres

.';uc

que
a

PERGUNlA

Nonæ da(e) dis ciplina(s)
clc Ê elrìês trea te Ll os DA !å en que

)correu 6

rudaAç a
De I r o.u

t

-T
X.N.S,A.) Nao houve muda¡¡çss quanto ao n? de seme6tres

1 - s,i .,^.

-Ìì



C, Qusr¡to êo conteíd9 do P¡ograog (referino-nos ãe oudirnçae

que implican eÞ una !eformulação total)

¡,

Nome d¡r(s ) dis ciplina(s)

Hudanças introduzidasNo¡ce da(s) ùiociplina(e)

.N.S.A.) Não forao introduzids6 nudanças deoae tipo.
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P E RêUNTA t¡JA Ì.T S1,
'!rL l:Ì¡ À

28, ,{,8 tâuda!¡ç¿s na S3:S3-Ioj¡I!j e du!acão d¡(s) diacipliua(e)
forôù Bêr¿dea a partir: (Pode n¡rc¿r rlêi6 dê ur¡e reeposta)

e) Ds necessidsde de ae ree6trutur¿¡: o currículo.
b) De deciaõeo iDcerDê8 do Depsrtasxento,
c) Da tedefiuíção dos objetivos do curso de geología.
d) DÂ ipfluância da cârnara cr.r¡ricui-¿r.
e) De nova! necessidades e c¿r¿cterísticae dos ê1uÞoú.

f) DÂ iufluôncia dc novo¡ projetoo de peoquiaa.
g) outra, Qua 1? _

X,N.S.A.) Não houve Dudônças de qsrge horãris e duração.
l) Não eotou irrforrnado a reopeito das razõe¡ que Sera¡sE

tai e. nudaaçao .

29..Às !rudãnç¿¡ ocorrj.d¡s no conteido proBralÁti co da(s) di¡-
eiplioa(o) quc 1ecíona, foroni gextd¿.s a partir ¡ (Pode ¡¡¿-r

car roaie ¿e uns ¡¿spostÁ)

a) Ds aeceBsidade dc atualização do cônteúdo
b) De decioõe6 internea do Dep¿rrEar¡êDËo.

c) Da redefir¡ição dol obje¿ivoo do curao de geologie.
d) D¿ reee trutur¿.ção do eurrículo
e) De nova6 nece¡oÍdadee e característícss do6 aluno8,
f) Dà ueceesiclade dc interligar o conteúdo de oinh¿ dÍeci

plina a oucrr¡s.
&) D& iEfluâÞcia de novos pro.íetoB <le peøguiaa,
h) De reeLi¿ação d.e convânio¡ co¡¡ eIl)p¡ea¡ra eGtatais e/ou

p¡i,vadae,
i) 0utra. Qual?

x.N.S.À.) Não houve ûudançÂs oo conteído progreuãtico.
T) Não estou inforr¡odo a respeito daa t¿26ø¿ que gererê!¡¡

t+is nudÁnç¿8.

P-28r

P -29 |

I

- .:.ì j
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30, Ás ntrdanças ocortidês ¡a indica ão ce liv¡os:Èexto f or.åÞ

ge¡adês s pãrtír! (Pode rnatcer r¡ais de uÞa resposÈa)

s) Da necessidsde de adotar uEa bibliografia nais atualiza
ds.

b) Il¡ redefínição dos objetivos do cureo de geologia.
c) De novas necessidades e c¿racterÍetica6 dos a1urio9.
d) Por iofluãncíe de Þovos projetog de posquíea
e) Da realize.ção de convônios com erupreaÂ6 estat¿is e/ou

privêd48.
f) Outra. Qual?

X.N.s,¡..) Não .forafû int¡oduzidoe ¡ovos livroe-üexÈo,
Y) Não eatou íûforû¡sdo å respÈi.to das ¡a¿õeb quê gerareE a

indi cação dc nov os livros- tcxto.

^p 
re

t am

lhos
de á

Ee ou

puder
clrcu

6ei,ÈÊ5os abai¡c, ura !is¿¿ Ce afi r;-rcçõeì q'úe :e?rèÄe11-
difereutes toanei!as de dar êu1¿ e orí.en!ar.o6 ttab.a
dos aluno6. Il-çj__gg_9:-t_gg] r erÞ torno da letrs A, B, C

cordo com a frequância com que vocâ costur¡a adotar es-
u âquele procediruento. Se por qualquer ¡¿zão vocô oão
r decidi¡ a respeito de deterninêda afirnação, façê un
ulo er¡ to¡no do ponto de iûterroBação (?) . ]ij-._!g!-Ts.
ur¡ i t.em sclr¡ re6Þoslar

AFIR¡åçõES Scììpre .ås ve zes li urrc a
iao aet

s tuÉo dsr: a rÞgio¡ patte das Di-
¡s âu1ss de forDa expositiva.
lorizo o coûhecincnto de detÂlhes
infonraçõcs cspc cífi co¡ sobro o

ntcijrlo dt' rrrìrrlra Ci.sciplina.
tcaclìto ¿ r¡5tãriÂ co:ro lr¡r corpo
conhecine¡tos a cab ¿,do.

rante as aulas expositiva.s e:ç1o-
as questoes lcvantêda-6 pelos alu

st

tínuLo os al.unos Ê emitireu julga
ntos sobre queotãce polâoricas. -
tiEulo c cenorização de conhcci -
ntos.

B

B

B

B

c

c

c

c

c

c

?

?

?

1

t

neûh

1. cos
nh¿

2. Val

con'

3, Àpr
de

4. Dur
lo
nos

5. Est
¡¡cn

6. Ðst
f¡en

-.I
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7.

10.

11.

13.

14,

Propouho probleoas ou que6Èões polâl
nicas para.os alu¡os discuÈireE. 

I

Utili zo soÞente apostílês. 
I

Incentivo os aluÉo6 " "on"ctuirurn I
Draquetea, ndps!, node106, etc. 

I
I'rocu¡o incentivar os alunos a cep-l
tslem 06 principais conceitos e I
princípioe e percebereo interreta -l
çoea. 

I

orB¿nizo e orícnto trabalhos e dis-l
cusgoea dc grupo. 

I

Procuro ¡elscio!¡at oa temag do ncul
progre¡a coo os fato6 da reeLidncle. 

I
Em ¡'ínhas e>pooiçõee, eprescnto ss 

I

vbrias viÊocs ou concepço.6 exjstenl
tês a rcspeíto dc ua ossunto. I

cos tuno sc'?itÂr sugesrões aos rlu-l
nos quâ,rto à rcodificações do conteúl
do do pÈo8¡¿-rìa, I

lr,ccntivo os alunos a forrularem hí I

p6ceeeo c t coleÈsrero da,Jos para -l
testâr c6 ts€ lrip6tesea. 

I

Uti 1i¿o ,,r¡.r ínico liri¿-i.¿xL¡ |,.I
I'roDrovo trobalhog de cs¡lpo, com ro-l
teiros de pesqui a a. 

I

Uti 1í zo Eât.eri.Áis guiiio-visuais (mal
pas, figuros, etc.) , 

I

16

l7

18

En sua opinião, quaís são os f¿torca que tcú dif icuì.tacio o

desenvolvimento de suas acividades de ensino, nesta Unida-
de Unive¡sitá¡ie? (Pode ¡narc¿r mais de una reepoota)

a) Defí ciânci as na6 instalaçõee,
b) Insuficiância de equipamentos.
c) Inouficiância ¡le rnate¡iai de consuno.
d) In¿Lrficiância de materíâ1 e !ecursos didãticoe.
e) Faltê de verba parê o trabalho de ê€!¡po.
f) Fellâ de docerles
ß) FaIfa de petBosl tõcnico e./ou adninistr¡¡tivo.
h) Âcúmu1o de funções ou atribuiçõcs adoirÌi6trativ&6.
i) out ros . Quâis?



PE RGUNlÄ

33. VocË ten conhecisento de quantaB reformas
forarn feitas no cur6.0 de Geologia?

a) Não.
b) Siro. Especifique ae datas:

En 19

Ero l9-._
En 19_*
Em t9

34. Você parti
raçõca ?

a) Não.

t) Sim. De

cipou da elaboração de algumaa

currl' cu t aree

161

P-33:

r-3.i:

qual? bi.)
bz)

De tod¿(s.

Apenes daquela(c)
d'e 1 9.__
de 19_--.
eLc.

deesas rees trutu-

fatoreg Ijl.l-P311 s 8-
adas r¡â perg,unt&

Fatoreû

35 Indique, na Tabela abaixo, oa posûíveis
vçis pelas mu<lanças curriculares mencion
34, (Ver ob6ervação q,re segue a Tabe. 1a)

Ifudanças curriculares

t9

19

19

19

19

19

X.N.S.A.) lìão houve r¡udançâs curricularee.

OBS:.. p¿rra preenche-r

correspondcnte
Èivas de respog

a co 1un a

a una ou

tâ:

Fatores, utilize a

aeguinÈes
letra
alternt

,\NA }iESl

mais das
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PERGÜNTA

Dispositivos lep.-ais estabelecidos pelo CoDselho Fedc-
rå1 de Educação, ¡lEC ou ourros 6rgãos afirs.
!::_i,,: t _¡.¡l_g_¡¡¡ " ã Unida¿e Universitária, estabeleci-
das pela Câ¡nara Cr.¡rricular ou de¡rais níveis superio -
res de decisão.
Decisões internas ¡ Unidâde Univer:siCãria, esteUeleci
das pelos Depêrranìenros e reivindicaçães <jo ccrpo do-
cente r de um Dodo gerå1.
Decí.sães i¡1tcrn¿s À Unidâde Universitãtia, relaciona-
das a reivindicaçães de 6 rgãos rcprcsentan!es do co t-
po dis ceùte, dc um uodo geral.
Outlos. Especifiquc na Tabela

Se vo cô tem coohecínento
çõcs pelas quais passou
faça os coEentãrios que

¡\. Do cr.¡r¡ ícuto dc l9_

(ou p.erticipou) das !eestruturå
o l_"_l:l:u-]e do curso de geologia,
julgar _pertinentes

em "o*¡araçãó åo de 19 , pens
que

Do cur¡Ículo de 19_ ero comparação ao de l9--
que

C. Do cr¡r¡ícul,o de 19

que
-_ e¡! coñp a¡ a ç ao aô -de 19



Qual á sua opinião sob¡e a atual estrutura do currícu1o do
cursÕ de Qeologia, des ta Unidade I-lniversítã.ria?

Jð, tm sua oÞiniao, quá1 das al te
te a stual estrutur¿ cur:ricular do cu¡so de Geologia, des-
ta Unidâde Universitária?

a) o iurrículo eufaLíza uma fornação teõrico-prãtica aplo-.
fuûdadâ nas principais ãreas do conhecinento geológico.

b) 0 currÍ cu Io erìfatize e aquisição de um maior gr âu de cs
pecialização en una ou duas ã¡e as espe cíficas do conh e-
cimen to ¿eo16gico.

c) 0 currÍculo enfatiza a fornação especializada er¡ aperìas
urua ã¡ea do conhecimento geol6gico que satisfaz as

êtuais necessidades do nercado de trsbêiir.
d) Out¡a. Qual?

PERCUNl.1

Panl ao Pesso¿
Di s cip Ii nas q ue

Acres cent.ìriâ

ProfirsionalizarlLes

Optativas

curso de Geologia, des-



PERGUNTÀ

1ó.1

Eur sua opinião, o que deve:.íê ser feito parâ
forrnação profisdional adequada aos ge6logos
preparados nes ta Uni dadc Universitãria?

fornecer uma

que es ¡ão sendo

Resposta:

Pensando no papel do geõ1og,o no processo de desenvoÌvir¡en-
to sõcio-econônico da sociedade brasileira, dâ sua opinião
a respeito do ti.po de p::ofissionêl a 6er formado pel-os cu¡-
6os de geolofìiã no Bras j. 1.

a) Urn profissional com uara formação ceõricô-pr'ãti ca allofun
dâda nas piincipais áreas do conhecirlento geol6gico.

b) Um profissioral altaurente e¡ìpccializãdo cm tina ou duas

ãre¿s do c-nìic cimin to aeol6gi co.
c) Um prof issional especializ6.do cm j-Lejjj. _lI3 

.area e tecni
canentc capacitado parâ âluâr no mercedo dc trebalho.

d) Outra. Qua).?

Justifique a es colh a da al teì:natíva que apoûtou ecimâ:

Atuê1 crìte você estã envolvicìo
de pesquisa?

a) uão.
b) S ín. E¡l qu ant os pro¿ramês?

b 1J aPcnås uljì.

br) doís.
br) nais de dois.

e¡r atividades ou plograuâs



PERGUNTA

None da Pesquísê

a) Pesquisa ìfirìcraI
b) Geologia de PeÈr61eo
c) Geologia au fng"nt uriu.,
d) Geologia Bãsica (llapeanento).
e) tl i dro gco 1o gí a.
f) GeofÍsica,
B) ßeo 1o Bi a Geral e EstruturåI.
L) SedincntoLogia e Estlatigrafia.
i) ceologia de Planejamenco Urbâno.
j) Geoquímica..
k) ceocronología,
l) Petrotogia,
n) Paleontologia.
n) En¡ iuo de Gcologia.
o) outra. Qual?

''i i
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P E RC I.I¡i T,¡i A )iu sÎÀ

43. Sc você respondeu que a(s) pesquisa(s) 6(são) realizada(s)
eu grupo, quem participa da'pesquisa? (Pode urarcar nais de

uma reoPosta)

!g¡5uisa n9 1- a) Professo¡es do Deu DepårterùenÈo.
b) Professores de outros Dep¿rtårrentos.
c) Alunos àa gradr:ação.
d) .{1unos da p6s-graduação.
e) Outros. Quen?

!n=S_u- =g_¡g Z - a) Professores do meu. Departamento.
b) P¡ofcssores de outÌ:os Departardentos.
c) Aluiros da graduação.
d) i\l unos da p6s-grarìuação.
e) Outros. Quenr?

Pesqui.sa nQ 3 - a) Professores do ne\'Depârt¿]nento,
b) Professo¡es de outtos Departaûìcntos.
c) lirrnos da gradr-ração,
d) Al unos da ¡.ôs-*t.¿u"t;o.
e ) Outros. Quer:r?

lesquisa n9 4 - a) P¡ofcssotes do nreu Dcpartaúento.
b) Professores de outros Depãrtanìcntos.
c) ¡\lunos da gladuação,
d) Al unos da p6s-graduação,
c) 0utEos. Q t:er?



44, Se vocâ !espondeu que - a(s) pesquie a(s) á(são)
de(s) lg_j:Lglll, especifique para. cada uÞa das
propósi cos gerais e as funções deser¡penhadas
tc6 participantes.

45. Se vocâ respondeu na peigunta
' s r¡b v e u c i o n a d a ( s ) , p re ench a a

ção qr-re segue ¿¡ Iabela)

1¡2, que a pcsquis a(s ) ã(são)
Tabê1a âbaixo¡ (Ver observa -

0BS;- para preencher a coluna yÐdalidaCe Ce Con.,,ônio ou Financia¡::ento use
as Ie r Ì. as c¡ ¡re s p ond e n t elìi-ã 1 ù#;ü'¡lî;;-ãbãí

a) Prestação de servÍços. d) Ince¡rtivo à pesquisa,
b) Cooperação tãcn:.c¿. e) Outra. Especifique.
c) Assistôncia t6cnica.,

PERCUNlA

Núøe¡o da
pesquis a

Propósitos Ger ais
ofessores

None da EntiCade ¡inanciado¡a
9_!l-_q yo 

". 
jlrlÉ.r_g_ J9¡¡î'Li r_-_

alr¿âCe de il_ nao-



168

PE RG UNT¿,

46. Ea eua opinião, quaie são os f,aco¡es que tAß dificultÂdo o

deaenvolviraento de 5ua9 atividades de pesquisa, nesta Uoi-
dade Univeroitãria? (Pode oaÌcål Eais de uua ¡esposta)

a) De fi ciêuci ae nae iostalações.
b) Ins ufí ci ân ci a de equipar¡eÂÈos.
c) Insuficiância de naterial de consurûo,
d) Falta de verb a.
e) FBlta de doccnÈes,
f) Fsl.ta de peEsoal tãcnico c/ou a d n i rr i e t r a c i v o .

8) Oùtro6. Quais?

47. Eo ¡ua opÍnião, qual é o nível de valorizaião atribuído
&o en6i.rro e ì pesquiear ncsta Unidade Uníversitãria?

o) 0 enoino ã mais vslorizado do que a pesquisa,
b) O ens ino ã menog valo¡Í zado do que a pesquisa.
c) Amboe são igualnente valorizados.
d) oucrâ. 0uat?

48. Você 6 ¡ac¡¡1, ro de alguúa assocíação científica?

s) Não.
b) Sio. -Qual(is) ? Desdc quando?

' desde 19__.

des de 19_.

des de 19

49. Vocô õ nembro de alguraa assocíação profissionê1?

a) Não.
b) 5iu. Qual(is)? Desde quando2

de s de l9_.

des de l9

deEde 19 !- 49 ¡

P-481



PERGUNTÄ l¡\DA \TST
rot ì-rra

50, cooo vocô julgaria a sua

associ açães p ro f i s s i on ai s

p arti cip ação n as ativi dades

de que õ membro?

das

a) Assídua.
b) Esporãdiqá{.
c) Ìfui!o rara'
d) oucra, Qual? P-50:
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ANEXO 2

INSTRIJ(rÕ[S P.A.RA ApL.t.C-,\ÇÃ0 DOS QUDSTTONÃRIOS
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]Iå1 JUÇÕES PAR\ APLICÀÇÃ

INSTRUÇÕES GER.A.IS

Enví.ar carta ãs Unidades Universitárias onde são aplica
dos os c¡uestionários, explicando os propósitos gerais
da pescluisa.

Avisar, con antecedência, o Diretor da Unidade Universi
tãria, sob¡e a data prováve1 da aplic-ação clos questioná
rios, solicitando ao nìesrto dir¡ulgar os ôb j eti\.os da pes_

quisa entre profe ssore s e a1u]'tos sen especificar, conl-,u

do, a data da ap1.i caçâo.

I I . P1ì0CEDII'ÍENTOS'PARA ¡,r\lOSTRAGilIf DOS ALTJNOS

Corno existe un núme¡o r.ariárrel. de alunos enr cada Uni
dade Universj.tãria, serão <lescrítos aqui os p::ocedine rrtos
gerais c1e anostragen a selerìr seguiclos. Cada membro respon-
sáve1 pela ap1ícaÇão dos questionários der.crá selecional a

anostra de a.cordo colì o procedínìento geral aqui estabelcci
clo, a.clapt-anclo-o contr.rdo, ãs ca lact e¡ís t icas c1e ca.da escola
oncle os questi.onários serão util j.z-ados.

1.. Obter a lista ¡rominal de todos os al-ì.rnos que ingressa
ran no crrrso cle Geologia entre o 2e senrûstre cle 1.975

fe serrestre de 1978, incllrsirre .

2. Relacionar- o núrnero de alunos inglessos, por semestre.
Exenplo:

ze sem. 75 lç senr, 76 2ç s en. 76 fe sen. 77 Zq sen, 77 le sem. 78

36

Cal.cular 20å <io nírrnero

Consir.lc¡nnclo :r rcì ação
da sernestre, so'l tear o

ã po::centagcm estabel.ec

de alunos de cada senestre.

nominal dos alunos refcrentc a c_a

núnelo de alunos correspondente
i da .

3.



6.

5.

7.
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Sortear:, a1én do núrnero mencionado no iten anterior,
mais .._-å, prevendo necessidade de reposição.

Caso o número de identificação do aluno seja muito ex-
tenso, substituir o núnero do coltputador pol uma nllme-

raçãode1a---.
Construiï uma tabela, enviando-nos uma cópia da meslìla,

de rnodo a pernitir uma visão do número de alunos por
série ou senìestle e.a composição do tamanho preciso do

universo e anostra.

Ao dirigir-se ao local de aplicação dos questio¡rár'i.os,
tcr consjgo listas nonj,nais nas quais cleverão estar
disc¡iminarlos os nomes dos alunos sorteados para res -
poncler ao questiottário, bern cotno os nonìes dos al.unos

(seguindo a orden de sort-eio) que pocler'ão ser aciona -
dos caso algurn dos sorteados não tiver comparecido.

li rltPrìrìsclNDfvËL QUli

GT] IÐOS RI GOROSA}IENTE

LS.1.ES PROCEDINlI]NTOS SËJ,¿t]\I SE-

E]\I TODOS OS. CASOS.

I]I, PROCEDIT{ËNTOS PARA APJ,ICA(ìÃC DO QUESTION,{RIO DO PROIIESSOR

Fazer urn Levantamerìto do núnero de professores existen
te na Uniclade Universitá¡i a, por Departanento ouSetor,
enr'íando-nos una cópia cla tabela efaborada.

Exernplo:



^-onìe 
do De-

partanento
ou Setor

Regine de Contratação

Auxil iar Assistente As s istente
Doutor Adj urto Titular Professor

Colaboracior

I
2

3.

5

7.

Professor
Colaboracior

Unidade lJniversitári a

do responsãve1 pela aplicaçao

77 4

2. Enca.rninhar questionári.os para todos os professores.

1V. APLICAÇÃO E RECEBI}IËN'IO DOS QUEST]ONÃRIOS DOS ALUiT'OS

1. Rcuni¡ os alLrnos selecionados e¡t urna sala'

2. Expli.cal os propósitos da pesquisa.

3. llistrj.buir os questi.onários,

4, Soli.citar aos respondentes Ìlar.a verìficareln se ¡ecebc-
r anl o questionár'i.o con¡r1eto.

5. Lcr as "ins truções ge r:ais", rel.acionaclas na folh a ne .l

do que s tio¡lárj o.

6. Escla¡ecer o preenchimento das tabelas, partícularrnetr-
te rìo que se refcre ä util.iz-ação de-s "categorias" exis
tcntcs lpós cs t¡bcl as, c)Tr 3J gu:ttas qtrcstõcs.

7, Escla¡ecer que a identificação do respondente é opcio-_
na I .



r75
8. Colocar-se ã disposição para eve¡rtuais esclarecimentos,

que se fizerem necessários, durante o preenchimento.

9. Assegurar que os respondentes disporão do tetnpo qLIe

julgarern decessário para o p:-eenchimento do questionã-
rio.

10. Zelar pela indivj.dualidade das respoitas (ou) prer,renir'

aos alunos de que o questionário deve ser respondiclo
indi vi dualnente .

11. Ao receber Õs questiolìários, conferi¡ a folha ne l, ve

rificando se todos os clados relativos ã iclentif i.cacão

foran preenchidos.

12. Numerar (de 1a --) os questionários, preenchendo o es

paço corïespondente, na fotha ne 1 do questionário.

Exemplo:

Número A 0 I 2 Nú¡¡e ro ¿\ 0 t 6

13. Elaborar una tabela conf ornte rnodelo que segue e erlr-j.ar
-nos cópia.

Ano ou Semes t re ncs que ]n
Sressara,Ìì

nos incluí
cios na ;:
mos t ra

efetivanrclnte
acionaCos em

29 SerDes t re 75

Unidade Uníversitãria

do respons ãve1 pela ap 1i caçao
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v. ApLrcAÇÃo E RECËBIIÍENTO DOS QUESTION.{RIOS DOS PROFESSOTìES

1. Apresentar, ao conjunto de professores ¡euniclos, o plo-
p6sito da Pesquisa '

2. Distribuir. os questionários.

3. Solicitar aos respondentes para que verifiquem se rece-
be¡arn o questionário cotìPleto.

4. Le¡ as "instruções gerais" relacionadas na folha na 1do
qucs t iotrá ri o .

5. Esclarecer o preetichirnento das tabelas, part j.cularnente

no que se refere ã utilização das "categorias" existen-
tes após as tabelas, elu algumas qtrestões

6. Ilsclarecer que a iderrtif icação cio I'espoltdente é p-p_Cl o -
na1,

7. Ao receber os questionários , qr.te der.erão ser- entregLres

ao aplicaclor no prazo de 2 dias, conferil a folha ne l.,
verj.f ica.nclo se todos os cla.dos relativos ã identificação
foranr preenchidos.

8. Nurnerar (cle 1a __) os questionários, preenche¡rdo o es-
paço corresponclente, na folha ne 1 do questionário,
Exemplo:

Núrne ro P 0 3 2

VI . PROCEDIì\IENTOS QUANTO AO PIìËENCIII}ÍF]NTO DO QUESTIO)IÃIìIO DA

UNIDADE UNIVERSI TÃIìIA

1.. Ped j.r ao responsável. pelo cì-rrso que encarninhe o questio
nãrio aos indir'íduos e/ou setores mais indicados para
rcsponcler a cacla parte cio qltestionãrio.

2. Solicitar que o questi.onário seja totalnìente pree:rchido
no prazo dc 2 dias e devolvirlo ao aplicador.



rl

.j

? Rever os questionários urn dia antes de

Universitãria, de modo que, ern caso de

possa fazer alguma entrevista adicional
tar eventuais lacunas.

T77

deixar a Unidade
necessidade, se
para conp lemen-

OBSERVAÇÃO FINAL

ENCAÞÍINHAR PESSOAL}{F]NTE TODOS OS QUESTIONÃRIOS

DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO CRONOGR¡.\ÍA,
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ANEXO 3

TA]J]]LAS DI] CONTINGI]NCI./\. ÐE DUPl,A I] TRIPL.,\ ]]¡'TIìADA

Rlll,A(jÖËs Er-'rlllj vAIìlÃ\ßIS N;\ SUIIAIIOS'l'RA ÐË

PlìoFÊSSORES l)ÄS UNIÌlAllES UNIVIIRSI'fÃRIr\S I'EDERAIS
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TABELA 3-1
RELAÇÃO Eì{TRE GRUPO E REGI}ÍE DE TRr\BALHO ,\-.\ SUBAIfOSTR.Â, DE
PROFESSORES DAS UNIDADES UNI\¡ERSITÁ1ìIAS FEDERAIS - 1980*

*Dados adaptadc¡s de: SOCIËDADE IIRASILEIRA DE GIìOÌ¡GIV}íÌ\ISTÉRIO DA
EDTJCAÇÃO H cullullA - 1 I 8 I - {_þ¡,qSjlo _.Iq_ÇçS I ego_ry*_ u,r i vqlr lûIq.1
}]¡a i_L I c_t_t oE,_Ðllg1rx t s g C-rydilõ!$+-t- Fli C;-bl--É.s i J-i a, -2tr9 pt;.--

**GRUPO A: Profcssolcs c¡uc desenvolvem pesquì.sa
GIìUPO B: Professor.es c¡ue não desenvoll.e:r pesqui sa

n*nO tot.al de professores não atingìu o total, da subanostra por-qr,re un de-
les não responcleu acerca cle seu regine de trabalho,

REGIT,fE DE
I'RABALFIO

GRUPO A* GRUIJO B* t u 1 1ìL

N N .o N 9o

TEÀÍPO PARCIAI OU

HORA-AULA
i1 32.4 23 67 ,6 100,0

TENPO INITEG}ìqI
(40 horas) 64 78,0 22,0 82 r00 ,0

DEDICAÇÃ.O EXCLUS]VA 91 86,7 14 r3 ,3 t05 100,0

TOTAI, 116 75,1 55 24 ,9 22v" 100,0
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TABELA 3-2

RELAÇÃO ENTRE GRUPO E EXERCfCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS
EXTERNAS NA SUBA¡IOSTRA DE PROFESSORES D.A,S UII'IDADES UNlVERSI
TÃ,RIAS FEDERAIS - 1980*

SOCII]DÂDLJ BRi\S] I-I]I fu\ DË GLOLOG],\/¡f IN]STTRIO D.A

å {-GRUPO ,i\.: PTOfCSSOTES
GRIJPO B: IJrofessores

nnno total de professores
não rcsporrdcrän â c(: rca
dade llnivo rsitári a,

1981. - A Ìror¡¡¿rcão clo tìeóloqo nas Urtilersid¿tdes
ìs . IEe;'Blã;illã--7-o9lp.

¿"r"^ã,tãt t**q"tr"que
que não desenvolrrem pesqui.sa

não atìrgiu o tota l da strbimostra por-c¡ue
de slr¿ls ati.r'ida<lcs Jrrofi.ssi onais exteÌnas

algrrns
ä uni

AT]VIDADES PRO-
FISSIONA]S EI"IERMS

GRUPO A* GRIJPO B* TOT.{,

N N o.o N

EITRCL AT]\¡IDAÐES
ËXTËRN,{S

51 ,9 26 48, r 54 100,0

NÃO Ë)GIìCE ATIVIDI\]]ES
EXl'EIù\AS

135 ç1 'Z 29 17 ,7 164 100,0

TO'I'AI 163 74,8 EC 1ç 1 2l B** 100,0
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TABELA 3-3
RELAÇi1O ENTRE GRUPO E TÍTULO OBTIDO ¡-A C,ARREIRA UNI\ERSITÃRIA
NA SÚBATIOSTRA DE PROTESSORES DAS UNIDADES UNIVERSITÃRIAS FËDË
RAtS - 1980*

TÍTULO OBTTDO

GRIJPO A* GRIJPO B'" TOTAL

N 90 N 90 N 9a

GRADUADO 50 59,5 34 40,5 84 I00 ,0

MES'IIIE 59 I6 zr,3 75 100 ,0

DOUIOIì 49 92,5 4 7,5 53 100.0

LI\,TìÈ;-LìOCENI'E 7 87,5 I 12.5 8 100.0

TOTA], 165 75,0 CE 2s ,0 220* 100 ,0

*Daclos erdaptados cìe: SOCIFÐAIIE llll\SILEIRA llE GþìOLOG IA,/lflNlSTÉlUO ll.\
I]JLJC.AçÃO E CIJLfU]ìA - 19Sl - ,t-LClfflf,lo _,þ_t:i-l_o':o nirs Uni_r'crcìrlrrjcs
Eq149l¡li_, l4_¡CtJî19 4f _lÞ¡:_]_(S4.f s . I lllC, llr'¡is i 1 j a, 2 u e ¡p.

+"GRUPO A: Professores que desenvolvern ¡:esqrrisa
GRUPO B: Professores que não de sen¡"-ohcn pest¡rj.sa

***O tolal de professores não a.tjrrgiu o total cla subarnos tra porque algtrtts
não res¡rouJcliìm acclca dc scu t.Ítufo.

ì



RELAçÃO ENTRE GRUPO
RIA NA SUBAì\IOSTRA DE
FEDERAIS - 1980*
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TABEL¡, 3-4

E TEIfPO DE SER\¡IÇO N.{ UNIDADE U¡*I\¡ERSITÃ-
PROFESSORES DAS U¡iIDADES UNI\¡ERSITÃR]AS

TE}{PO DE SETð/IÇO
GRIJPO A'" GRI]PO B** TOTÀI

N N 90 N o¡

lvlENOS DE 2 AÌ\0S LÓ s6 ,0 zz 44,0 50 100,0

2a5ÂNOS t.) 81,3 T2 18,7 64 r00,0

6 a 9 .ANOS a) 84,?" 6 15,8 38 r00,0

l0 a 13 ANOS 25 83,3 5 1.6,7 30 100 ,0

14 ANOS OU NÍAIS 29 72,5 11 )1 I 40 100,0

TOTAL l6lr 74,8 56 jE, ') ))1 100,0

"Dados adaptados de: SOCIEÐADE BIì\SILËIII\ ÐE GIOLCTGIVìUINÌS1ERIO DÄ ËDU-
CAÇÀO E Ctll,llJM - 1981- - A Fornacão do Geõl ogo nas ij¡.ir¡e¡s j.da.de s BÌa-
SrlclJrt9-_r r_{L Rc!¡ il9_i-q purflE.gills. If:,c, ß-iñîftu,-ZõD pp.

n *GRUÌr0 ,4.: Professores que desenvoh'em pesquisa
GIìUPO B: Professores que não desenvolvem pesqrìi.sa



RELAÇÃO
DO PELO

TABELA 3-5
ENTRE GRUPO E PERÍODO DE iNICIO DE FUNCIONAMENTO
REGIIïE l,ìE TRABALHO, NA SUBAI\îCSTRA DE PROFESSORES

INfCIo DE

Fi^CI0\,$fli¡iTC

),957 a 1965

1970 a 1973

*Drdos adaptados de: SOCMA-DE BIÙ\SILEIM DE GE0I,0GIA/I\iINISTÉRIO
nas Univcrsid"des Era . lEC,

"*GiìUPO A: Profcssorcs que desenvolvern pesquisa
CRiJI)O B: Profcssorcs qtte não descnvolv'cln ¡csquisa

*"'O total de professores não atingiu o total da subarncstra porque
tra]¡a1ho.

L976 a 1977

1ti\']l1u f.¿U(LiAL
OU HOIìq,-,,\UI,A

GRUPO A*'

N

TÛI'AJ,

%

I

GR'UPO B*"

38,r

DE CURSO DE
D¡.S UNID,ADES

N

¿

1¡lvitsU 11\ I -LltitG\L
(40 horas)

22,2

13

o.o

I

GRIJPO A

61 .9

25

N

li

,0

GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA, CONTROLAN
UNIVERSITÃRIAS IIEDËRAIS - 1980Ï

45

5,0

%

5

GRUPO B

ðö.¿

75,0

t1

N

23

6+,7

10 .4

90

6

8

U-ÕUl LI
EXCLUS

GRIJPO A

I1

57

64

N

6

,8

TVA

64

1q 1

29 ,0

90

6

GRUPO B

D EDUCAÇÃO E CllLTrlnA - 1981 - A Fonnação do Ccólogo
Brasítia; 209 pp.

ur deles não respondeu acerca de seu regine de

94 ,l

I8

42,9

N

18

81

9

8,1

od

4

TOTAL

60 ,0

91

EÔ

N

4

140

18

47

9o

6

?

,2

63,3

40,0

48

14

11 1

6,3

a1 74

22Í"

,9

100 ,0

Ø
(/l



TABELA 3-6

RELAÇÃO ENTRE GRUPO E PERTODO DE INfCiO DE FUNCIONA}IENTO ÐE
LANDO PELO EXERCfCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS,
UNIV]JIìSITÃRIAS FEDERAIS - 1980*

ATIVIDAÐES PROFISSIO-
\AIS EXITRI.i,AS

_-t-t..-

t¡"fc ro ur --'--
I,u\ctoNAi"iË\To 

-'\-'..-

I957 a 1965

7970 a. 1,973

EXERCE ATIVIDADES EXTERNAS

1ai"l- ^ 1()??

GRUPO A**

i\

*Ðados adaptados de: SOCIËDÁDE IIRASILEIRA
nas Univcrsidades BrasilciTas, uìn Retrato

**CRLjPO A: Prol-essores que dcsenvolven pcsquisa
GRUI)O D: I)rofcssorcs quc não dcscnvolvcm pesquì.sa

**nO total de professores não atingiu o totål da suba¡ostra
profi-ssionaìs cxtemas ã Uni¿a¿ã U¡rive¡sitíria.

t/

TOTAL

90

7

(¿ Â

GRUPO B**

A

N

43 ,7

cuRso DE GRADUAçÃo ÊM GEoLoGrA, CoNTRo-
NA SUBAMOSTRA DE PROFESSORES ÐAS UNIDADES

Ló

74

57,I

NÃO EXERCE ATIVIDADES EXTERNAS

oø

9

12 ,8

45

GRUPO A**

,z

N

3

56 ,3

26

98

DE c[010c]^/MINTSllRI0 D EDUC^Ç^O E LrJl

dc D.ras Dócatlas. MlC, IìrasíIia, 209 pp.

4Z

CEOLOGIA/M]NISTÍRIO DA EDUC¡,ÇÃO E

oa

c)

z4

Lro

92 ,5

GRUPO B*

13

N

75,0

1<q

8

50 .0

so

8

porque alguns

61,9

TOTAL

7,5

I3

N

25 ,0

CULTURA - 1981 - A Formação do Geólogo

737

z9

50,0

nao

.o

48

responderam acerca de suas atividades

12 a

62 ,8

11 ,0

219*"*

15,I

100,0



REi,AÇÃ.C E}íTRE GRUPO E PERÍODO
LA\DÕ i)IT LO 'i Íi'ULO OtsT i DO , NA

- __ TÍTL'l,o

rNÍcio 'ì--'-----i:utiC-tCNltl [\i0

D]J INÍCIO DE
SU]]A}'IO:ìTRA DE

Ii 1970 a 1973

i957 a 19ó5

tsA'01ÂICL 0U LiCl::iCiAiO

TABELA 3-i
FUNCIONA\ÍENTO DE CURSO DE

PIìCFISSOIìES DAS UNIDi\DES

G)ìulo Â* *

r 976

t-^Jr I i!,r
I

cliwo B**

1 c)t?

*L'racìos adai-.iattos dc: S0CiLì1,\Ðll lìiir\Sli,ll'f iì.\ Dii
¡ras Ljnivcrsi<lacìcs Ilrasilciras. u;r ììci:';rto Cc

**Ciì1,;i'(l Â: Irrol-cssorcs c¡lrc icscnvcl\Ic;r pcsciui:;a
i.;i.Ui'C l-i : i)roicssol'cs <1ue não cicsc;i','oLvc::l pcsQuisa

"-ù to"al de prolcssol cs não atingiu o toial da subainost:a

I

L1 i 50.r)
i

GRUPOÂ | c'iuror

rz 127.9
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