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EIXO TEMÁTICO:

4. História da Formação e Organização da Categoria Docente.

O curso de Química de Araraquara foi criado em 1961, no contexto de criação 

dos Institutos Isolados de Ensino Superior seguindo o modelo comum na 

época de Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). Muitas dessas 

Faculdades posteriormente se reuniram para criação da atual Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – UNESP em 1976. O curso de 

química era voltado inicialmente para a formação de professores, porém 

oferecido nas modalidades bacharelado e licenciatura – cuja opção deveria 

ser feita no último ano (MASSABNI, ERNANDES, MELIOS, 2003). Durante 50 

anos de existência do curso observamos movimentos contrários a esse 

objetivo inicial. 

Entre 1977 e 1986 a modalidade Licenciatura em Química foi suspensa. 

Posteriormente ela foi reativada como Licenciatura Plena em Ciências com 

habilitação em Química, diante da baixa aceitação e procura pelo curso ele só 

foi oferecido durante 3 anos. Desde 1991 o curso oferece a modalidade 

Licenciatura em Química, no período noturno, sendo a opção definida no 

vestibular. Segundo Furlan, Luiz e Oliveira (2008), inicialmente com 10 vagas

esse número passou para 20 vagas no ano seguinte e a partir de 1995 

chegou as 30 vagas, que são oferecidas atualmente. 

Se a licenciatura enfrentou dificuldades de consolidação, por outro lado, o 

desenvolvimento da Instituição como centro de pesquisa reconhecido 

nacional e internacionalmente teve crescimento constante desde sua criação.

Esse desenvolvimento foi acompanhado de um progressivo isolamento da 

Instituição, inicialmente físico quando o curso ainda pertencia à FFCL de 

Araraquara e foi instalado em um bairro afastado dos outros departamentos, 

e, posteriormente, administrativo, a partir da criação do Instituto de Química 
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(IQ) em 1977. O crescimento da área de pesquisa pode ser comprovado pela 

criação da Pós-Graduação em Química Inorgânica apenas um ano depois da 

criação do IQ, em 1978, mostrando o amadurecimento da área.

Assim, recorremos a análise de documentos, levantamento bibliográfico e 

entrevistas com oito docentes que participaram dos primeiros momentos de 

criação do curso para interpretar esses movimentos a partir do conceito de 

“habitus institucional”.

A literatura recente da área de sociologia da educação propõe a adoção do 

conceito de “habitus institucional” a partir do conceito de habitus formulado 

por Pierre Bourdieu, entendido como um sistema de disposições, modos de 

perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que nos leva a agir de determinada 

forma em uma circunstância dada. Estas disposições não são nem 

mecânicas, nem determinísticas, são plásticas, flexíveis, podendo ser fortes 

ou fracas, e são adquiridas pela interiorização das estruturas sociais, mas são 

de tal forma internalizadas que chegamos a ignorar que existem. São as 

rotinas corporais e mentais inconscientes, que nos permitem agir sem pensar. 

O produto de uma aprendizagem, de um processo do qual já não temos 

consciência e que se expressa por uma atitude "natural" de nos conduzirmos 

em um determinado meio. 

“[...] sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, 
como princípio gerador e estruturador das práticas e das 
representações que podem ser objetivamente “reguladas” e 
“regulares” sem ser o produto da obediência a regras, 
objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a  intenção 
consciente dos fins e o domínio expresso das operações 
necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser 
o produto da ação organizadora de um regente [...] Enquanto 
ignorarmos o verdadeiro princípio dessa orquestração sem 
maestro que confere regularidade,  unidade e sistematicidade às 
práticas de um grupo ou de uma classe, e isto na ausência de 
qualquer organização espontânea ou imposta dos projetos 
individuais, nos condenamos ao artificialismo ingênuo que não 
reconhece outro princípio unificador da ação ordinária ou 
extraordinária de um grupo ou de uma classe a não ser o da 
concertação consciente e meditado do complô” (BOURDIEU, 
1983, p. 67).

Nesse contexto, o habitus institucional se refere ao impacto de um grupo 

cultural ou classe social no comportamento de um indivíduo e de seu grupo

mediado por uma organização; ou às relações entre temas e prioridades da 

instituição que são profundamente incrustados e sub-conscientemente 

informam práticas (REAY et al, 2001; THOMAS, 2002).
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Descrição das entrevistas realizadas

O foco principal das entrevistas foi recuperar os primeiros momentos do 

curso, no qual ainda existia um vínculo físico e administrativo com outros 

cursos de Araraquara para desvendar a configuração atual, de relativo 

isolamento, do IQ. Bem como, perceber quais foram as marcas deixadas pela 

história da Instituição que permanecem até hoje no seu habitus procuramos

junto à Seção de Recursos Humanos e a Diretoria Técnica Administrativa 

indicações de docentes que poderíamos entrevistar, sendo que alguns já 

haviam sido destacados em publicação do IQ sobre sua história (FURLAN, 

LUIZ, OLIVEIRA, 2008) e outros nos eram familiares dos corredores do 

Instituto, no qual um dos autores obteve a licenciatura em Química. 

Apresentamos brevemente os docentes entrevistados que serão citados ao 

longo deste texto. O docente mais antigo que encontramos foi o professor 

Rubens Molinari, contratado em 1963, seguido do professor Cirano Rocha 

Leite contratado em 1964 e do professor Jean Pierre Gastmans contratado 

em 1965. Entrevistamos também o professor Vicente Toscano que atuou

apenas 4 anos no curso de Química, entre 1962 e 1966, com um intervalo de 

2 anos no qual ficou nos Estados Unidos, mas que poderia nos trazer 

elementos sobre a relação da Insituição com a USP, na qual trabalhou até 

sua aposentadoria. Entrevistamos ainda três alunos das primeiras turmas que 

foram contratados como docentes logo depois da formatura: a professora 

Cecília Laluce e o professor Aerovaldo Del’Acqua foram alunos da primeira 

turma, contratados em 1965; o professor Antonio Carlos Massabni foi aluno 

da terceira turma e foi contratado em 1967. Trazendo uma perspectiva mais 

próxima do momento atual, entrevistamos o professor Luis Antonio Andrade 

de Oliveira e analisamos a entrevista da professora Elizabeth Berwerth 

Stucchi, cedida pelo CEDEM (Centro de Documentação e Memória da 

UNESP), ambos foram contratados em 1975 e continuam atuando na 

Instituição. Muitos desses docentes atuaram na Instituição como chefes do 

departamento, diretores e vice-diretores, a maioria se aposentou na década 

de 90, com exceção da professora Cecília Laluce que ainda é docente do IQ 

e do professor Antonio Carlos Massabni que atua como docente voluntário.

Desafios enfrentados na criação do curso e conseqüências para a 
formação de professores
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A história do atual IQ foi marcada por várias disputas e desafios. A inserção 

nas cidades do interior, especificamente em Araraquara nesse caso, não 

contou com o apoio da população local. O professor Cirano Rocha Leite, em 

entrevista cedida ao Professor José Vaidergorn; o professor Jorge Nagle, em 

entrevista cedida pelo CEDEM; e a professora Maria Helena de Moura Neves 

em testemunho cedido à Camargo, Malhadas e Moretto (1979), se referem a

essa dificuldade de acolhimento da cidade em relação à Universidade. A 

situação parece ter sido agravada por uma espécie de xenofobismo, 

característico dos araraquarenses (SOUZA, 2003), que até hoje impede uma 

integração total da universidade à cidade. Vaidergorn (1991), Corrêa (2006) e 

os docentes Jean-Pierre Gastmans, Rubens Molinari e Cirano Rocha Leite 

destacaram o fato da criação das universidades ter sido fruto apenas de

objetivos políticos, associados à atuação de Ademar de Barros e Jânio 

Quadros, como uma das justificativas para essas resistências. 

Além disso, inicialmente a criação dos Institutos Isolados não contou com o 

apoio da principal instituição de ensino superior do Estado de São Paulo, que 

era a referência de formação docente e modelo de curso de Química: a 

Universidade de São Paulo. Vários docentes destacam que o modelo do 

curso seguia o padrão do curso de Química da USP, que era conhecido como 

a “Química da Glete” pela localização da FFCL dessa Universidade, na 

Alameda Glete. O professor Cirano Rocha Leite comenta que “nós criamos 

um curso clássico, inspirado na USP”; o professor Rubens Molinari conta que 

decidiu vir para Araraquara, pois, assim como a USP, o IQ não conhecia a 

Bioquímica, até a chamava de Química Biológica, por isso ele dizia que 

“vocês são filhos da química da Glete”, o que revela uma forte similaridade 

entre as grades curriculares; o professor Antonio Carlos Massabni comenta 

em termos mais gerais que “a gente sempre seguiu aqui o modelo da USP, e 

a USP quer você queira, quer não, você sempre... é sempre um padrão, 

sempre um exemplo pra todos”. Essa referência provavelmente agravou o 

sentimento de rejeição que pairava sob o curso no momento de sua criação. 

Segundo o professor Vicente Toscano, a USP não nutria uma rivalidade em 

relação à Instituição, apenas uma desconfiança em quanto à qualidade do 

curso. Essa desconfiança foi atestada no parecer do professor Hallfman do 

Instituto de Química da USP que foi totalmente negativo e contrário à criação 

do curso de Química em Araraquara, segundo o professor Jean-Pierre 

Gastmans. Os docentes destacam a figura do professor Waldemar Safiotti 

como fundamental para a superação dessas resistências iniciais e principal 
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responsável pela manutenção do curso, em meio a dificuldades de 

contratação docente e infra-estrutura (MASSABNI, MELIOS, FRANCO, 1999). 

O professor Vicente Toscano comentou que os docentes da USP dissuadiam 

seus orientandos a atuarem como docentes em Araraquara. Segundo o 

professor Jean-Pierre Gastmans a resistência da USP persistiu até meados 

da década de 70 e sua influência se estendia a órgãos de fomento, como a 

Fapesp, que recusava todos pedidos oriundos de Araraquara. A resposta 

encontrada pela Instituição para se firmar e ganhar credibilidade foi o 

investimento na pesquisa científica e o conseqüente fortalecimento do curso 

de Bacharelado.

“[...] nessa década foi em 68 onde a gente brigava para publicar 
mais que a USP e a gente publicava mais que a USP, foi o... a 
época de maior concentração de publicação por docente, porque a 
gente era muito pouco, foi certamente a época mais rica do 
Instituto de Química, de 68, vamos dizer 69, porque eu fiz meu 
doutoramento em 69, até 77 eu publiquei 44 trabalhos e eu não 
conto todos eles einh, eu conto só os internacionais” Jean-Pierre 
Gastmans

Além das disputas “externas” em relação à cidade e à USP, o curso de 

química enfrentou também disputas “internas”, com os outros departamentos 

da FFCL, que levaram ao seu isolamento físico e depois administrativo. 

Indiretamente essas disputas podem ter contribuído para criação de uma 

associação negativa em relação aos docentes e conteúdos pedagógicos, 

considerados inferiores ao conhecimento químico. A origem dos conflitos 

parece estar centrada na divisão de verbas que, segundo os docentes do IQ, 

era desigual, pois o curso de Química exigia mais recursos que os outros da 

FFCLA, alguns comentam que a verba destinada para a Química sofria 

desvios. O professor Cirano Rocha Leite destaca que “o grande da pedagogia 

era o [Jorge] Nagle e o grande da química era o Saffioti e os dois não se 

bicavam!”.

“[...] durante quase 10 anos, até os anos 70 foi uma briga violenta, 
entre a química e essa turma de pedagogia e letras, etc, que era 
chamada perfumaria, porque eles eram tão numerosos que eles 
dominavam a faculdade de ciências e letras, quando vinha 
dinheiro, quando a gente pedia dinheiro ao governo era sempre 
pra química, mas quando era distribuído a química era zero, zero, 
1% do orçamento previsto, tudo ia pras letras, pedagogia, etc.” 
Jean-Pierre Gastmans

““A química é uma coisa dispendiosa, é um curso que, de 
medicina deve ser mais ainda, muitos equipamentos de pesquisa, 
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o professor infelizmente de letras, de pedagogia, ele tendo uma 
boa biblioteca ali tá feito né, trabalhar em casa, como hoje se 
trabalhava no computador, mas antes não, pegava os livros ia 
trabalhar em casa, não precisava de espaço, enquanto que essas 
disciplinas experimentais, química, física, biologia e outras tantas 
ai necessita de investimento de ordem maior. Então isso não era 
sempre compreendido, então divisão de verbas era de se falar a 
química vai levar uma verba igual a dos outros, ah mas isso não é 
possível, sendo que lá tem um espaço, a sala de aula e uma 
biblioteca, basicamente é isso que precisa pra ser um curso de 
primeiro nível no mundo.” Aerovaldo Del’Acqua

Por outro lado, esses sentimentos também poderiam ser anteriores ao 

surgimento dessas disputas, pois observamos uma grande divergência nos 

depoimentos dos docentes da química e de outras áreas da FFCL de 

Araraquara quanto ao fato de que o curso de Química teria sido a principal 

motivação para a criação da universidade, sendo os outros cursos apenas 

suporte para a química. Em relação aos ex-alunos observamos que desde a 

criação do curso a licenciatura era considerada “perfumaria” e algo 

necessário apenas para obtenção do diploma, pois acreditava-se que os 

alunos aprenderiam a lecionar na prática. Assim, observamos vários fatores 

que contribuíam para o desprestígio da área pedagógica. Essa realidade 

parece se repetir em outros contextos de cursos de licenciatura em 

universidades públicas, como apresentado por Dias-da-Silva e Muzzeti 

(2006). Elas associam o desprestígio da área pedagógica nos cursos de 

licenciatura à sua história, associada às FFCL, nas quais a maioria dos 

docentes da área eram mulheres “arregimentadas mediante sua experiência 

no ensino público, com menor capital cultural e escolar que os demais 

catedráticos, portadores de diploma de ensino superior especializado” (DIAS-

DA-SILVA; MUZZETI, 2006, p. 13). Além disso, elas acreditam que 

atualmente o curso de Bacharelado ocupa o cargo de autoridade científica no 

contexto das universidades e “a criação dos cursos de licenciatura parece ser 

um ônus para os cientistas consolidarem seus projetos de formação dos 

bacharéis”, sendo relegada, muitas vezes, a faculdades particulares (DIAS-

DA-SILVA; MUZZETI, 2006, p. 14). Assim, os cursos de licenciatura em 

universidades públicas seriam “apêndices” dos cursos de Bacharelado.

Outras hipóteses testadas junto aos docentes e levantadas por eles
sobre a formação de professores no contexto institucional
Segundo o professor Luis Antonio Andrade de Oliveira, “a ideia inicial de 

formar professor se perdeu lá atrás”. Para o professor Antonio Carlos 
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Massabni, “ela nunca foi esquecida, mas ela parece que ficou... é... não diria 

num segundo plano, mas num plano... no mesmo plano da formação de 

bacharéis que justificava a pesquisa em química né, quer dizer que era uma 

coisa que o pessoal buscava”. O professor Cirano Rocha Leite é mais 

enfático na sua análise e ressalta que as atribuições do licenciado 

determinadas pelo CRQ fazem que com os alunos trabalhem como químico 

industrial. Para ele “a nossa licenciatura aqui não existe porque queremos 

carregar tanto de Química no currículo, que nossos licenciados têm a 

atribuição de bacharel [...] formava o químico e depois dava um verniz de 

licenciado”. 

Enfim, vários docentes destacam que esse objetivo inicial se perdeu com o 

tempo, por meio de um processo que lhes parece “natural”. Assim, sugerem 

explicações para esse fato apoiadas na natureza da ciência química. 

Segundo eles, o químico prefere o contato com o laboratório e com as 

pesquisas, porque a experimentação é uma característica muito mais forte da 

química do que o trabalho em sala de aula (Aerovaldo Del’Acqua). As 

condições de trabalho e remuneração do professor também são apontadas 

como uma das principais causas do encaminhamento dos alunos para a 

pesquisa ou indústria em detrimento da carreira docente (Luis Antonio 

Andrade de Oliveira e Jean-Pierre Gastmans). Até mesmo uma herança, ou 

seja, o habitus, da USP é evocada para justificar o pouco interesse da 

Instituição pela licenciatura (Cirano Rocha Leite). 

Testamos junto aos entrevistados a hipótese de que a própria formação dos 

docentes do início do curso, por meio de um processo de “bola de neve”,

pode ter influenciado o encaminhamento dos alunos à pesquisa e à indústria. 

Esse quadro poderia ter sido reforçado pelo fato de que houve períodos em 

que a maior parte do corpo docente era composta por ex-alunos diante das 

dificuldades de contratação docente. Acreditamos que a hipótese foi 

confirmada diretamente ou indiretamente por alguns depoimentos, através 

dos quais percebemos que a disciplina monografia somada à visão pejorativa 

associada à pedagogia são outros fatores que justificam o fenômeno 

(Aerovaldo Del’Acqua e Luis Antonio Andrade de Oliveira). 

A disciplina monografia era obrigatória para o Bacharelado e a Licenciatura. 

Segundo Furlan, Luiz e Oliveira (2008, p. 23), “A Química de Araraquara é 

pioneira no Estado de São Paulo na implantação de monografia (iniciação 

científica) como disciplina obrigatória na grade curricular do curso”. Através 

das entrevistas percebemos que a ideia inicial da criação da monografia 
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partiu do professor Vicente Toscano, que a trouxe da Alemanha. Nesse 

período as condições de laboratório não permitiam os alunos 

desenvolvessem pesquisas experimentais, mas eram realizados 

levantamentos bibliográficos, graças à existência da coleção do Chemical 

Abstracts na biblioteca. Segundo o depoimento do professor Vicente Toscano 

e um documento oficial citado por Tabak (1972) havia inclusive a 

possibilidade de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino, porém não 

encontramos nenhum registro ou depoimento que aponte para a realização

de pesquisas dessa natureza. O professor Salomão Tabak foi quem 

“assumiu” a disciplina após a saída do professor Toscano e imprimiu um 

caráter mais voltado para a pesquisa experimental em química, cujas 

condições para realização estavam sendo alcançadas.

Destacamos também que a junção entre ensino e pesquisa parece ser uma 

marca do desenvolvimento da química no Brasil, como podemos perceber

pelo depoimento do professor Ernesto Giesbrecht se formou em Química pela 

USP em 1943 e acompanhou o início do curso com a vinda dos professores 

alemães.

“[...] no caso da Química, pela tradição que trouxeram da Europa, 
os professores estrangeiros eram mestres no ensino experimental 
e na pesquisa. Senise, Mathias e eu fizemos doutoramento com 
Rheinboldt e este incutiu em todos os seus discípulos a dedicação 
à pesquisa, imprimindo caráter fortemente experimental aos 
nossos trabalhos. Seus alunos continuaram com esse sistema. 
Antes, o ensino era livresco, pois não tínhamos a tradição de 
pesquisa em nosso país. Com o exemplo da Faculdade de 
Filosofia o quadro se alterou, daí afirmar-se que deve-se a ela um 
empurrão para superar-se, no Brasil, o ensino livresco nas áreas 
científicas.
Depois de 1970, com a instalação dos cursos de pós-graduação, 
outras universidades brasileiras mandaram para cá seus alunos, 
que levaram essa compreensão para suas escolas. então, nossa 
faculdade foi o fermento dessa evolução.” (GIESBRECHT, 1994, 
p. 119, 120 – grifo do autor)

Outros depoimentos sobre a resistência à criação da licenciatura e de outros 

cursos de bacharelado em Química na UNESP apontam para a existência do 

que o professor Cirano Rocha Leite chamou de “lobby do bacharelado”. Isso 

também pode justificar o não desenvolvimento da pesquisa em ensino de 

Química no IQ e uma espécie de desvio na formação dos licenciados, uma 

vez que muitos se encaminham para a pesquisa científica e para a indústria, 

diante das atribuições do CRQ. 

4464



9

Configuração atual do curso de licenciatura em química

A professora Elizabeth Berwetch Stucchi, em entrevista conduzida pelo 

CEDEM em 2008, ao comentar sobre o perfil profissional do aluno formado 

pelo curso, traz elementos sobre a situação atual da formação dos 

licenciados.

“O perfil profissional hoje, está bem voltado para a pesquisa; nós 
temos um componente muito forte, até porque os alunos têm muita 
oportunidade de estágios em nossos laboratórios, desde o 
segundo ano praticamente eles já fazem Iniciação Científica e isso 
vale tanto para os alunos do bacharelado como para os alunos da 
licenciatura. Nos primeiros anos a licenciatura absorveu bem a 
demanda reprimida regional de formação de profissionais que 
trabalhavam durante o dia e queriam fazer Química e não tinham 
onde fazer, pois foi o primeiro curso noturno da região na área de 
Química. Atualmente para o nosso alunado, da região ainda, o 
noturno atende muito às cidades vizinhas de Araraquara. Ele é um 
aluno que, em geral, tem um poder aquisitivo um pouco menor do 
que o do diurno, mas ele não trabalha, ele não tem emprego 
também, então ele tem a disponibilidade de trabalhar durante o dia 
e ele acaba trabalhando em projetos de pesquisa, fazendo a 
Iniciação Científica e a gente sente que até depois é um pouco 
difícil convencê-los a ir para o ensino, sobretudo pelas baixas 
remunerações da escola pública. E como a nossa licenciatura é 
uma licenciatura que tem uma boa base de Química, não é 
equivalente ao do bacharelado, mas ela é bem grande ainda em 
relação às próprias exigências do registro profissional, eles 
conseguem se registrar com as mesmas atribuições do bacharel 
então ele pode também exercer a profissão na indústria. Para 
indústria, temos a Química Tecnológica, mas o mercado nem 
sempre absorve, eles acabam escolhendo às vezes, não 
necessariamente só, pela a formação especifica, mas enfim pelo 
desempenho do aluno. Esse aluno também que iria para a 
indústria, às vezes ele fica na pesquisa, então o apelo da pesquisa 
é bastante forte dentro do Instituto.” Elizabeth Berwerth Stucchi

Essas mesmas tendências de desvio de formação e desvalorização da 

licenciatura foram observadas por Furlan (2004), que desenvolveu uma 

pesquisa de mestrado sobre a cultura estudantil do curso de licenciatura em 

química, visando observar como se dava a absorção da cultura docente no 

curso, por meio de entrevistas com 19 alunos do curso de licenciatura. 

Quanto às disciplinas pedagógicas, a autora observou que havia uma 

percepção negativa, “algumas pessoas disseram achar importante essas 

disciplinas, mas não concordavam com a forma pela qual estavam sendo 

desenvolvidas” (FURLAN, 2004, p. 79); elas eram consideradas as únicas 

responsáveis pelas questões de ensino, que não deveriam ser abordadas em 

disciplinas específicas, e o único diferencial do curso em relação ao 

bacharelado.  Segundo a autora os alunos chegam a considerar a licenciatura 
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como um “bacharelado aprofessorado”. Observou-se também a reprodução 

de uma cultura negativa, um habitus negativo, em relação as disciplina

pedagógicas e à profissão docente, embora ela ainda fosse considerada 

como uma possibilidade de atuação.

“Há um habitus que se instala reformulando o que eles já trazem, 
por meio do arbitrário cultural veiculado ao interior da instituição de 
modo não reflexivo, quase mecânico. Assim, são veiculados 
reafirmados ou reproduzidos, questionados ou modificados 
aspectos tradicionais de domínio do campo extra educacional e o 
da pesquisa sobre o profissional que direcionam caminhos, 
procuram (e conseguem) interferir nas escolhas provocando uma 
circulariedade da cultura do bacharelado sobreposta à da 
licenciatura, apesar do modo como o curso foi proposto.” 
(FURLAN, 2004, p. 118 – grifo do autor)

Atualmente existem poucas iniciativas de docentes que, além de se 

dedicarem à pesquisa em Química orientam trabalhos na área de ensino. 

Porém, percebemos pelo depoimento do professor Luis Antonio Andrade de 

Oliveira que as resistências ainda são muito grandes, quanto à contratação 

de docente na área de ensino de química e introdução de mudanças 

curriculares. Uma delas seria a obrigatoriedade da monografia em ensino 

para o curso de licenciatura, talvez como uma forma de seguir o modelo de 

desenvolvimento do bacharelado e da pesquisa em ensino que demonstraram 

grande sucesso.

CONCLUSÕES
Nosso trabalho foi desenvolvido na perspectiva de análise do habitus 

institucional do curso de Química do Instituto de Química da 

UNESP/Araraquara, especificamente quanto à formação de professores. 

Acreditamos ter apresentado os principais elementos constituintes desse 

habitus, a partir de sua história de constituição, incorporação e reestruturação

de seus elementos na configuração atual da Instituição. O conjunto dos dados 

apresentados sugere a urgência de ações da Instituição para recuperar seu

objetivo inicial conciliando-a com o desenvolvimento do Bacharelado e da

pesquisa em Química. 
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