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O trabalho visou transmitir os resultados de uma análise sobre o trabalho do técnico 
de laboratório de química, que muitas vezes é visto como um mero executor de 
serviços, e como tal, não precisaria ter uma formação superior para realizar as 
atividades de sua função. Esse paradoxo é questionável, e o fato de buscar o 
aprimoramento pode ser visto como não tão importante e significativo levando a 
interpretação de que isso não influenciaria a execução das atividades do técnico 
de laboratório. Então por que se especializar? Por que aprofundar os 
conhecimentos? Os técnicos de laboratório de química são enquadrados como 
pessoal de apoio das atividades didáticas. Portanto, buscar a identificação 
ocupacional do técnico, pode colaborar com a melhoria da qualidade de ensino dos 
departamentos que contam com o serviço desses profissionais. Nesse escopo a 
pesquisa intenta analisar qual a perspectiva que o técnico de química pode estar 
estabelecendo as relações com a sua atividade com o seu local de trabalho, com 
os docentes, com os alunos e com a provável busca pelo saber da química. Qual é 
a função do técnico enquanto químico, e o saber que orienta as suas atividades por 
conseguinte sua função. Para obtenção dos dados, recorreu-se a pesquisa 
qualitativa, porque de acordo Ludke e André (1989), o ambiente natural apresenta 
fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; a 
preocupação com o processo é maior do que com o produto; os dados são 
descritivos e o processo indutivo guia a análise de dados. Sendo assim foi usado 
questionários semiestruturado com técnicos formados em Química do Instituto 
Federal Norte de Minas Gerais (IFNMG). Sendo a entrevista um dos instrumentos 
básicos da coleta de dados de uma pesquisa qualitativa, esta foi a principal fonte 
de obtenção de informações no projeto. Através das entrevistas e análises das 
mesmas, percebeu-se que os técnicos consideram que o laboratório de química 
colaborou substancialmente para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
Mediado pela relação entre o conhecimento teórico e prático ou com a própria 
atividade laboratorial, desenvolvendo habilidades para a execução de diversas 
tarefas, além de tomar gosto pelas atividades desenvolvidas em experimentos. O 
planejamento e a construção do experimento são uma atividade que proporciona 
prazer ao técnico, sendo o resultado final a mola propulsora que o movimenta.  
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No entanto, o técnico sente vontade de ter mais autonomia em sua atividade 
profissional, porque reconhece que o docente é quem determina a sua atividade 
sabendo que essa depende da vontade do docente, além de depender da dele. 
Suas funções são inúmeras, entretanto podemos deduzir que essa dimensão de 
atividade deve-se ao fato de que o ambiente que ele atua é complexo, imprevisível 
e eclético. Mesmo assim ele reconhece que assessorando o professor participa de 
alguma forma para o aprendizado do aluno e anseia cada vez mais por especializar 
para que possa executar melhor suas tarefas bem como contribuir ensino 
aprendizagem dos alunos. 
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