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RESUMO 

 

Autor: João José Evangelista Rabelo 
 

Título: Docência em engenharia: uma experiência de formação a partir do 
Pensamento Complexo 
 
Esta tese tem por objetivo desvelar e compreender como um grupo de docentes em 

engenharia se apropria de um referencial didático-pedagógico complexo na 
problematização e transformação de suas práticas. De início o autor, que é docente 
em engenharia, mostra como o tema docência em engenharia  transformou-se em 
objeto de sua investigação. A discussão da bibliografia brasileira voltada para a 

educação em engenharia sinaliza tanto a carência de trabalhos de formação docente 
quanto a inexistência de propostas apoiadas no paradigma científico complexo. Os 
resultados desta pesquisa favorecem o desenvolvimento e inovação de programas de 
formação para a docência na educação superior e a difusão do Pensamento 
Complexo de Edgar Morin. O núcleo da tese compreende três partes: delineamento 

de um referencial didático-pedagógico de natureza complexa; utilização deste 
referencial em atividades de formação teórica; aplicação do referencial teórico no 
planejamento e implantação, pelos docentes, de mudanças em suas práticas 
pedagógicas. A formação teórica, realizada durante um semestre sob a coordenação 

do autor, partiu da discussão do conceito de paradigma e de suas características, 
levando à identificação, pelos professores, de um paradigma de ensino-
aprendizagem nos cursos em que lecionam. Estes primeiros resultados favoreceram 
a crítica do pensamento científico tradicional e uma primeira aproximação ao 

paradigma da complexidade. A partir de um novo referencial epistemológico, o 
Pensamento Complexo, os docentes passaram, com o apoio de textos didático-
pedagógicos, à problematização de suas práticas e concepções pedagógicas e foram 
estimulados a pensar mudanças à luz do referencial teórico que assimilavam. Nestas 

atividades, os docentes partiram de discursos difusos e, progressivamente, 
incorporaram as novas idéias didático-pedagógicas na forma de uma compreensão 
mais sistemática dos fenômenos envolvidos em suas atividades pedagógicas. Como 
resultado, assumiram maior responsabilidade pela melhoria dos resultados 
acadêmicos de seus alunos. A formação teórica foi encerrada com sua avaliação 

pelos docentes, ao que se seguiu a fase prática da formação. No início de outro 
semestre, cada docente elaborou, sob orientação, um projeto de intervenção 
contendo a problemática, objetivos, atividades a serem realizadas e bibliografia. 
Durante três meses, as intervenções foram realizadas e em seguida os resultados 

obtidos foram apresentados, por cada docente, em um relatório final. Os docentes 
realizaram intervenções que refletiam suas experiências e motivações pedagógicas. 
Os relatórios demonstraram que muitos dos conceitos apreendidos foram 
efetivamente utilizados na reconfiguração da ação docente. Em maior ou menor 

intensidade, todos os docentes que chegaram ao final da formação foram capazes de 
utilizar um ou mais princípios da teoria do Pensamento Complexo em suas 
intervenções. Por fim, a formação prática foi avaliada pelos docentes. 
 

Palavras-chave: docência em engenharia, ensino universitário, pedagogia 
universitária, educação em engenharia, educação superior, complexidade, 
pensamento complexo. 
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ABSTRACT 

 

Author: João José Evangelista Rabelo 
 

Title: Engineering instruction: an experience of development based on the Complex 
Thought 
 

This dissertation aims to identify and understand how a group of engineering 

instructors appropriate a complex pedagogic framework to reflect on and transform 
their practices. Initially the author, who is an engineering instructor, shows how the 
subject teaching engineering  became an object of his investigation. The discussion 
of the Brazilian bibliography on engineering education indicates both the shortage of 

works on teacher development and the lack of pedagogic proposals based on the 
complex scientific paradigm. The results of this research support the improvement 
and innovation of teacher development programs on higher education and the 
dissemination of Edgar Morin’s Complex Thought. The core of this dissertation 

encompasses three parts: an outline of a complex pedagogic framework; the use of 
this framework to the instructors’ theoretical development; and the application of the 
framework by the instructors to plan and apply new pedagogic actions. The 
theoretical part of the teacher development program lasted one semester and, under 

the author’s supervision, started with the discussion of the concept of paradigm and 
its characteristics. This lead to the identification, by the instructors, of an engineering 
teacher paradigm of the programs they teach. The first discussions put into question 
traditional scientific thought and raised the interest on the paradigm of complexity, 
which was introduced. From a new epistemological framework, the Complex 

Thought, the instructors, based on pedagogic texts, critically reflected on their 
pedagogic conceptions and practices and were stimulated to think about changes in 
the light of the theoretical framework they were assimilating. In these activities, the 
instructors departed from scattered discourses and progressively incorporated the 

new pedagogic ideas into a more systematic understanding of the phenomena 
involved in their activities. As a result, they assumed greater responsibility for the 
improvement of their students’ academic results. The theoretical learning program 
finished with its evaluation by the instructors and was followed by the practical part 

of the program. At the beginning of a new semester the instructors wrote, under 
supervision, an intervention plan which included problem statement, objectives, 
activities and bibliography. The actions took place over the course of three months 
and the results were presented. Each instructor accomplished activities that reflected 

their prior experiences and pedagogic motivations. The reports demonstrated that 
many of the concepts learned were effectively used in the reconfiguration of the 
instructors’ actions. To a greater or lesser degree all instructors who finished the 
program were capable to using one or more principles of the Complex Thought 
theory to improve their pedagogic practices. Finally, the practical development 

program was evaluated by the instructors. 
 
Keywords: engineering instruction, engineering education, higher education, 
university instruction, university pedagogy, Complex Thought, complexity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Esta tese não constitui um apêndice em minha história. Surge como parte de 

um processo envolvendo a integração de experiências e significados, implicando em 

mudanças substanciais na forma como compreendia e me relacionava com o traba-

lho. Por tudo isto, tenho uma forte convicção de que os resultados a que chego favo-

recem uma formação com integridade, entendida como desenvolvimento integrado 

de competências profissionais, valores e capacidades humanas, todos entretecidos 

ao contexto histórico, social e planetário em que vivemos. Desafio árduo, sem dúvi-

da, mas incontornável na promoção da verdadeira liberdade: o pleno desenvolvimen-

to da (relativa) autonomia em um mundo complexo. 

De fato, os docentes que participaram da formação teórico-prática estruturada 

a partir do Pensamento Complexo foram capazes de transformar em profundidade 

algumas de suas representações para o processo de ensino-aprendizagem em cursos 

de engenharia. E apoiados em conceitos pedagógicos articulados, puderam conceber 

intervenções fundamentadas, subvertendo radicalmente as práticas tradicionais neste 

campo da educação superior. 

A figura 1 oferece uma visão de conjunto da tese1. Esta INTRODUÇÃO, que 

inclui os tópicos em fundo cinza, está estruturada em seções, a primeira delas ocu-

pando-se de apresentar os capítulos. Em seguida, relato um pouco de minha história 

de vida mais recente e como cheguei a esta tese de doutorado. Prossigo com um 

levantamento da produção bibliográfica brasileira em torno da Educação em Enge-

nharia, ao que se seguem a caracterização da problemática e proposição do proble-

ma de pesquisa, assim como a declaração dos objetivos da investigação. Exponho, 

ainda, algumas razões que justificam este esforço de pesquisa e, por fim, apresento 

e discuto as estratégias de investigação, o que envolve os métodos e técnicas utiliza-

dos na elucidação do problema de pesquisa. 

 
                                                   
1
 Em figuras como esta, a leitura deve ser iniciada pelo bloco em formato elíptico. Blocos com fundo branco, 

quando existirem, se referem a tópicos de outros capítulos da tese. 
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Figura 1. Como a tese está organizada 

 

APRESENTAÇÃO 

Os resultados da investigação são apresentados nos cinco capítulos que se se-

guem a este texto introdutório. Em “1. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA”, procuro 

delinear o quadro atual da formação em engenharia no Brasil. Para tanto, abordo 

algumas das principais características do ensino e as mudanças econômicas, políticas 

e sociais em curso. Trato, ainda, de desafios que a Sociedade do Conhecimento im-

põe à educação superior e, por fim, abordo algumas das novas experiências no cam-

po da formação em engenharia no Brasil. “2. PENSAMENTO COMPLEXO E DO-

CÊNCIA” está dividido em duas partes. De início, caracterizo o pensamento científi-

co clássico e uma série de conceitos mais recentes que o subvertem, o que nos leva 

ao Pensamento Complexo. Por fim, apresento o referencial didático-pedagógico da 

pesquisa, sob uma ótica complexa. Trato, em “3. FORMAÇÃO TEÓRICA PARA A 

DOCÊNCIA EM ENGENHARIA”, do trabalho de formação teórica de um grupo de 

docentes em engenharia. O processo de constituição do grupo é descrito e o conteú-

do das reuniões analisado. Em “4. FORMAÇÃO PRÁTICA PARA A DOCÊNCIA EM 
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ENGENHARIA” discuto as intervenções realizadas pelos docentes à luz do que a-

prenderam na formação teórica. Se os capítulos são, de certa forma, partes da pes-

quisa, sua integração, numa visão de conjunto (princípio sistêmico/organizacional), é 

o que faço em “5. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO”. Encerro 

fazendo algumas “CONSIDERAÇÕES FINAIS”. 

Antes de passar à próxima seção, convém explicitar o significado com que utili-

zo alguns termos nesta tese. Universidade  e Instituição de Educação Superior  (IES) 

serão empregados quase sempre como sinônimos, embora, a rigor, a primeira seja 

um caso particular da segunda. Uso, também como sinônimos, os termos pensamen-

to e racionalidade para indicar uma forma de utilizar a razão, algo como um para-

digma para o exercício da capacidade de pensar. O termo Pensamento Complexo 

refere-se ao pensamento sistematizado por Morin. 

 

O AUTOR E SUA PESQUISA 

Após uma década de experiências como docente em cursos de engenharia, o 

ano de 2001 tornou-se um marco profissional quando decidi pesquisar meu próprio 

campo de trabalho. Para os cientistas humanos e sociais, é provável que não se veja 

nada de incomum neste fato. Contudo, nas áreas tecnológicas, como nas ciências da 

natureza, normalmente não se pesquisa fenômenos humanos ou sociais2. Não há 

interesse, ali, na sondagem e tampouco na discussão destes aspectos de suas práti-

cas profissionais. Ainda mais grave é a falta de sensibilidade para estas questões.  

Ao decidir pela aproximação em relação às ciências humanas e sociais, subver-

tia o modelo de docência em engenharia, o que não se dava sem certo ônus profis-

sional. Por outro lado, isto me permitia, ao romper com certa fragmentação de mi-

nhas experiências, enriquecer-lhes o significado – afinal, o todo é maior (e menor) 

que a soma das partes (princípio sistêmico/organizacional). Este salto profissional, 

essencialmente qualitativo, resultou de um processo longo e, portanto, somente po-

de ser compreendido a partir da consideração da diversidade de fatores e fatos en-

volvidos: dos pessoais aos profissionais, sem deixar de lado os sociais. Não pretendo, 

contudo, elucidá-lo, mas apenas acessar algumas das experiências mais recentes que 
                                                   
2
 Segundo a CAPES (2009), o conhecimento elaborado e difundido em nossas universidades é agrupado em nove 

grupos: ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências 

sociais aplicadas, ciências humanas (incluindo a Educação), linguística/letras/artes (as quais, convém sublinhar, 

não são chamadas de ciências), e o grupo denominado multidisciplinar. Esta classificação poderia, sem grande 

dificuldade, ser resumida em quatro grandes grupos: as chamadas humanidades, as ciências humanas/sociais as 
ciências da natureza e as tecnologias. 
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contribuíram para a constituição desta pesquisa. 

O período do mestrado em engenharia mecânica na UFSC, entre os anos de 

1988 e 1991, me possibilitou diversas descobertas, das acadêmicas às existenciais. A 

mudança de Fortaleza para Florianópolis, a primeira separação da família, o ambien-

te austero de um programa de pós-graduação muito bem conceituado, a aproxima-

ção com um grupo de estudantes de psicologia, os encantos da Ilha de Santa Catari-

na, tudo isto, apoiado numa identidade influenciada pelas humanidades – literatura 

na adolescência, música e cinema nos anos seguintes –, favoreceu as reflexões tipi-

camente existenciais. A partir daquele momento comecei a me interessar pela com-

preensão das múltiplas dimensões do mundo e da vida. Dada a minha inclinação pa-

ra os estudos teóricos, quase me transformei em colecionador da Primeiros Passos3, 

sempre com um título adequado às necessidades e inquietações da ocasião. Como 

resultado deste conjunto de fatores, o mundo acadêmico da tecnologia, tão familiar 

durante os anos de graduação na Universidade Federal do Ceará (UFC), passaria por 

uma progressiva problematização. 

A partir de 1990, contratado como professor do Departamento de Engenharia 

Mecânica da UDESC, em Joinville, passei a conhecer a condição de docente em en-

genharia. Lembro do incômodo desinteresse da instituição e dos colegas de trabalho 

pelas questões humanas e pedagógicas. Passados dois anos, com o mestrado já con-

cluído, retornei a Florianópolis, onde tive, em 1993, uma experiência bastante rica 

como professor de matemática em turmas da 6ª e 7ª séries de uma escola munici-

pal. Ali, vivenciei a educação de uma forma que não conhecia na engenharia, o que 

reforçou minhas inquietações em relação à instituição e ensino universitários. O mo-

mento era propício à busca, ainda que um tanto inconsciente, de respostas às ques-

tões que haviam sido postas e fazer doutorado em engenharia não fazia parte dos 

meus planos àquela época.  

Retornei a Fortaleza em 1993 e um ano depois fui contratado como professor 

efetivo do Departamento de Engenharia Mecânica e de Produção (DEMP) na UFC. De 

volta à docência universitária, cursei em 1995, na Faculdade de Educação, a discipli-

na Didática do Ensino Superior, exigência feita aos novos docentes da UFC. O acesso 

à literatura pedagógica, sobretudo ao discutir os desafios da universidade, me reve-

lou um paradoxo: a abundância de conhecimento educacional coexistia com uma 

                                                   
3
 Coleção de títulos introdutórios em temas da filosofia e das ciências humanas e sociais, publicada pela editora 

Brasiliense desde a década de 1970. 
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universidade em ruínas. Conheci textos de Cipriano Luckesi (1996) e Luckesi et al. 

(1996) que me motivaram a escrever o artigo Avaliação e aprendizagem: prática e 

possibilidades  (RABELO, 1997), minha primeira publicação na área educacional. 

Àquela época, a precariedade do apoio aos alunos do Curso de Engenharia Me-

cânica (CEM) me sensibilizou a assumir a função de Coordenador de Curso, algo 

completamente novo e inesperado. A partir daí, me mantive muito próximo das 

questões pedagógicas e administrativas daquele curso, aprofundando o conhecimen-

to da cultura universitária e a compreensão da complexidade de seus problemas. Em 

paralelo, continuei a pesquisa iniciada no mestrado e que tratava do emprego de 

métodos computacionais na análise de componentes mecânicos. 

Como ainda não me sentia plenamente confortável com a idéia de fazer um 

doutorado4, me permiti amadurecê-la um pouco mais. Os anos de 1995 e 1996 fo-

ram de intensa atividade: preparação das disciplinas, atividades na coordenação do 

curso, elaboração de projetos para a aquisição de equipamentos e orientação de alu-

nos de iniciação científica. Àquela época, o DEMP estava passando por um processo 

de rápida renovação em seus quadros, com o ingresso de jovens docentes fortemen-

te motivados para melhorar as condições de ensino. Muitos destes eram ex-alunos 

que tinham saído para a pós-graduação no sudeste ou sul do país e voltavam consci-

entes dos desafios para equiparar o curso de engenharia mecânica da UFC àqueles 

dos estados mais desenvolvidos. Logo de início, formou-se um consenso de que o 

primeiro passo consistiria no doutoramento dos docentes, levando o grupo ao com-

promisso de assumir as atividades daqueles que, a cada ano, partiriam para com-

plementar seus estudos. Neste contexto, me organizei para um doutorado no exteri-

or, o que entendia como uma oportunidade de formação diferenciada.  Como resul-

tado, parti para a Universidade do Texas em Austin (UT) em julho de 1998 com o 

objetivo de dar continuidade aos estudos iniciados no mestrado.  

Após o primeiro semestre naquela instituição, percebi que o que fazia carecia de 

um sentido maior. Sem me dar conta, estava envolvido com uma atividade incompa-

tível com uma concepção de universidade que ganhava força em mim. Após o pri-

meiro ano na UT, retornei à UFC, retomando as atividades docentes e administrati-

vas na graduação e abandonando a linha de pesquisa a que havia me dedicado des-

de o mestrado. A partir daí, ensaiei uma mudança em direção à área de engenharia 

                                                   
4
 A experiência do mestrado foi determinante para a produção de certo desconforto com relação à realidade edu-

cacional nas engenharias. 
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de produtos, talvez por ser mais interdisciplinar. Como resultado deste movimento,  

publiquei o artigo A sociedade brasileira, seus profissionais e produtos: uma reflexão 

sistêmica (RABELO, 2001), em que procurava apresentar uma visão interdisciplinar 

do desafio tecnológico no Brasil. Não tardou até perceber que eram as questões e-

ducacionais, em suas múltiplas perspectivas, as que davam maior sentido a meu tra-

balho.  

Se as experiências anteriores haviam moldado minha determinação de pensar e 

transformar as práticas educacionais nos cursos de engenharia, faltava-me, contudo, 

fundamentação teórica para orientar estas ações. Assim é que decidi conduzir, num 

primeiro momento, um programa de leituras nas áreas que julgava básicas: Currícu-

lo, História da Educação, Sociologia da Educação e Psicologia da Educação. As leitu-

ras5 proporcionaram, além de algumas publicações (RABELO, 2002, 2003, 2004), 

uma compreensão introdutória, mas um tanto abrangente, dos grandes temas edu-

cacionais. À mesma época, cursei disciplinas no Programa de Pós-Graduação em E-

ducação da UFC: Correntes Modernas da Filosofia da Ciência  e História das Idéias 

Políticas. Desta experiência resultou a publicação de um capítulo de livro (RABELO, 

2005). 

O conjunto destes estudos me colocou diante de certo conflito: tudo o que ha-

via conhecido parecia importante para compreender a realidade educacional na en-

genharia, entretanto os programas de pesquisa pautavam-se em abordagens disci-

plinares e até em autores bastante delimitados. Mas como um problema abre cami-

nhos a respostas, o conflito disciplinar – como parte de uma já longa caminhada em 

direção a uma visão de mundo aberta aos diversos campos do saber –, levou-me, de 

alguma maneira, à obra de Edgar Morin. Seus argumentos em defesa da religação 

dos saberes e de uma reforma do pensamento lançavam poderosa luz sobre alguns 

desafios no campo da Educação em Engenharia. No curso destas descobertas em 

ciências humanas e sociais, pude conhecer, num seminário em outubro de 2004, as 

pesquisas da professora Maria Cândida Moraes, cuja concepção de realidade – apre-

sentada em seu Pensamento Eco-Sistêmico (MORAES, 2004b) – me parecia bastante 

congruente com a minha compreensão da Educação em Engenharia. Ganhava vida, 

assim, a possibilidade de desenvolver uma pesquisa talhada à problemática em cons-

                                                   
5
 Uma amostra dos textos utilizados, nas áreas correspondentes: Doll Jr. (1997) e Stenhouse (1998); Cambi 

(1999) e Romanelli (2001); Durkheim (1995) e Gomes (2003). Com o início da presente pesquisa, as leituras em 
psicologia da educação não chegaram a ser realizadas.  
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trução. 

Os tempos de inquietação, dúvida, e, sobretudo, de solidão intelectual, estavam 

se transformando, aos poucos, no que parecia ser uma etapa mais rica de minha 

caminhada profissional. A consolidação deste quadro passava a depender da elabo-

ração de uma proposta de doutorado e sua aprovação em algum programa de pós-

graduação onde pudesse conduzi-lo adequadamente. Em 2005, trabalhei na organi-

zação de um pré-projeto de pesquisa que culminou nesta tese. 

Ao encerrar esta visita a minha história de vida mais recente, não posso deixar 

de perceber a caminhada tortuosa, seus desafios e riscos. Neste processo, aprendi 

muitas coisas e, no momento, gostaria de fazer referência a duas delas: descobri que 

os problemas trazem, quase sempre, grandes oportunidades, mas não sem riscos e 

incertezas; e que é tanto possível quanto necessário aprender a escutar nosso corpo 

e mente, cujos processos constituem o que somos e através dos quais podemos en-

contrar as orientações para a vida. 

 

EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA: uma incursão pela bibliografia6 

A Universidade, particularmente no Brasil, encontra-se numa posição bastante 

paradoxal. Enquanto esteio da produção e difusão do conhecimento científico, é so-

mente nas últimas décadas do século XX que começa, de forma mais ampla, a voltar 

seus olhos sobre si própria, o que pode ser constatado pela evolução do número de 

publicações sobre a Educação Superior em periódicos nacionais: 46 artigos em 1975, 

235 em 1985 e 300 em 1995 (MOROSINI, 2001, p.16). Se dificilmente podemos a-

firmar que temos uma Universidade crítica, por certo não podemos reconhecê-la co-

mo auto-crítica. E isto é muito grave, afinal são as IES que outorgam os diplomas 

necessários ao exercício das profissões mais prestigiadas e poderosas. Em última 

análise, é nelas que se produz e/ou se transmite os saberes que têm promovido as 

grandes transformações do mundo moderno. Saberes muito diferenciados, mas com 

uma marca comum: o desconhecimento de si próprio ou, nas palavras de Morin 

(1999a), uma inteligência cega. Um claro exemplo desta cegueira, dentre uma miría-

de de outros, é o fato de programas de pós-graduação em educação raramente con-

templarem a Educação Superior com uma linha de pesquisa. Contudo, já não pode-

                                                   
6
 A partir desta seção, passo a empregar a terceira pessoa do plural (nós) na apresentação das idéias e resultados, 

tanto para favorecer seu compartilhamento com o leitor quanto para indicar a participação de vários sujeitos em 

sua produção – este é o caso, sobretudo, dos capítulos 3 e 4, onde são apresentados e analisados os resultados do 
trabalho com os professores. 
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mos desprezar o crescente interesse e produção sobre o tema, abordando desde 

questões de didática às políticas públicas.  

No Brasil, é a partir dos anos 1970 que surgem livros tratando especificamente 

da universidade, um resultado do movimento pela reforma da educação superior que 

culminou, em 1968, com a Lei 5.540 da Reforma Universitária. Destacam-se, segun-

do a cronologia das primeiras edições, os trabalhos de Anísio Teixeira (2005), Darcy 

Ribeiro (1982), Abreu e Masetto (1990) e Luiz Cunha (1983, 1986, 1988). É digno de 

nota que, neste período, docentes de áreas exatas (engenharias, física, matemática) 

tenham criado fóruns permanentes para a discussão de suas práticas. Nas engenha-

rias, por exemplo, congressos7 anuais são promovidos desde 1973 pela Associação 

Brasileira de Ensino de Engenharia (ABENGE), também responsável pela publicação, 

desde 1980, do periódico semestral Revista de Ensino de Engenharia (PRAVIA, 

2008). 

Na década de 1990, com a publicação da uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), vemos o crescimento da rede privada de 

IES. Alguns dos textos desta fase, agora mais numerosos, são os de Fávero (1991), 

Masetto (1992), Leite e Morosini (1997), Trindade (2001), Ristoff (1999) e Buarque 

(2000). Embora as temáticas políticas e filosóficas predominem, aos poucos cresce o 

número de publicações de natureza didática. Neste contexto, um grupo de pesquisa-

dores gestou, no Rio Grande do Sul, a Rede de Investigadores da Educação Superior  

(RIES), que tem promovido fóruns e publicações em torno do que passou a ser cha-

mado pedagogia universitária. Algumas das obras coletivas deste grupo são as orga-

nizadas por Morosini (2000, 2001) e por Morosini et al. (2003). 

O século XXI mal iniciou e constatamos, com grande satisfação, que se mantém 

a tendência de crescimento no número de obras, em nosso país, tratando da educa-

ção superior, levando-nos a acreditar que esta se consolidará como importante e rico 

tema de pesquisas. Dentre os textos que discutem o conceito de universidade e sua 

mudança, destacamos as obras de Chauí (2001), Sguissardi e Silva Jr. (2001), Ribei-

ro (2003), Minto (2006) e Steiner e Malnic (2006).  

É digno de nota o que temos percebido, a partir das atividades que desenvol-

                                                   
7
 Trata-se do Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE), cujos títulos nos últimos anos foram: 

em 2001, Experiências Concretas no Ensino de Engenharia; em 2002, Evolução e Perspectivas para o Ensino de 

Engenharia; em 2003, 30 Anos da ABENGE; em 2005, Promovendo e Valorizando a Engenharia em um Cenário 

de Constantes Mudanças; em 2006, Ensino de Engenharia: empreender e preservar; em 2008, Educação, Merca-
do e Desenvolvimento: mais e melhores engenheiro. 
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vemos no Programa de Pós-Graduação em Educação (Currículo) da PUC-SP, como 

um número significativo de docentes de áreas tão variadas8 como Engenharia, Odon-

tologia, Direito e Contabilidade que têm defendido dissertações de mestrado e/ou 

teses de doutorado no campo da educação superior. Pesquisas sobre cursos universi-

tários específicos – exceto os de pedagogia –, são uma preocupação mais recente, o 

que é confirmado por Mindal (2006), que constata um pequeno número de publica-

ções sobre a graduação, nos anais da ANPEd, durante o período entre 1996 e 2003. 

Acreditamos, a exemplo do que se dá com as engenharias, que a maior parte destas 

publicações é produzida por pesquisadores vinculados aos diversos cursos de gradu-

ação, sendo veiculada em revistas e, sobretudo, congressos específicos a estes cur-

sos. 

Uma das primeiras teses de doutorado9 a tratar do campo educacional em en-

genharia no Brasil foi defendida por Cazarini (1992). A partir daí, temos um número 

crescente de teses10 sobre questões de maior ou menor especificidade. A evolução 

da produção acadêmica neste campo é acompanhada pela publicação de alguns li-

vros. Na década de 1980 são publicados títulos que tratam da atividade de engenha-

ria sob uma perspectiva sociológica (KAWAMURA, 1981, 1986) bem como da forma-

ção do engenheiro (FERRAZ, 1983). Nas décadas seguintes, cresce o número deste 

tipo de publicações (BRINGHENTI, 1993; VARGAS, 1994; MOTOYAMA, 1995; PEREI-

RA, 1997; BAZZO, 1998; LINSINGEN et al., 1999; GRINSPUN, 2001; MASETTO, 

2007; RIBEIRO, 2007). Se os primeiros textos abordavam a Educação em Engenharia 

em seus contornos mais amplos, alguns dos últimos já enfocam questões do quotidi-

ano acadêmico.  

No campo da educação técnica e tecnológica, conexo ao das engenharias, é 

digna de menção a produção científica de alguns dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET-PR, CEFET-MG e CEFET-RJ), que possuem programas de pós-

graduação stricto sensu  com linhas de pesquisa e periódicos que contemplam a área 

da Educação Tecnológica. 

O grande mérito deste conjunto de publicações consiste em, trazendo à tona os 

                                                   
8
 Limitando-nos a teses defendidas na PUC-SP, as que seguem compreendem pesquisas pedagógicas elaboradas 

por docentes, respectivamente, da engenharia, da matemática e da contabilidade: Sá (2004), Azevedo (2008) e 

Veiga (2009). 
9
 Este resultado foi obtido a partir de buscas realizadas no Banco de Teses (CAPES, 2006), ocasião em que fo-

ram selecionadas as teses cujos resumos indicavam tratar-se de pesquisas sobre o tema mais abrangente da edu-

cação em engenharia e não apenas sobre o ensino de uma de suas disciplinas. 
10

 O Apêndice 1 traz informações sobre as pesquisas de doutorado caracterizadas na nota anterior. 
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elementos humanísticos da educação tecnológica, levar as ciências humanas e soci-

ais ao encontro da comunidade tecnológica brasileira. Esta produção intelectual, por 

outro lado, revela pelo menos duas carências. A primeira é de ordem quantitativa: 

como o tema Educação em Engenharia conta com um número ainda limitado de pes-

quisadores, não se conseguiu produzir e difundir conhecimentos pedagógicos de 

forma a promover mudanças em um número significativo de cursos de engenharia 

no país. Como veremos no próximo capítulo, já podemos identificar experiências de 

melhoria, mas que ainda são bastante localizadas. Contudo, o crescente interesse 

sobre o tema, ainda que restrito a docentes que atuam na área tecnológica, aponta 

para avanços mais amplos nesta área, ainda que a longo prazo. A segunda limitação 

de muitas destas publicações, de natureza qualitativa, diz respeito ao paradigma – o 

da ciência moderna –, a partir do qual compreendem a realidade educacional. Como 

resultado, muitas de suas abordagens são incapazes de apontar para uma compre-

ensão sistêmica, dinâmica e que reconheça o papel do indivíduo e de seu contexto, 

enfim para a complexidade da Educação em Engenharia. Esta limitação é percebida, 

também, por Zabalza que, ao tratar do ensino universitário, adverte que “é abundan-

te a produção sobre a universidade11, mas continuam faltando visões de conjunto 

que permitam, ao menos a quem nela trabalha, fazer uma idéia completa e precisa 

do sentido e da dinâmica da universidade” (ZABALZA, 2004, p. 7). Em dois livros, 

Zabalza (2004, 2007) enfrentou o desafio de suprir esta lacuna na bibliografia. Em-

bora reconheça que não existe uma, mas diversas universidades, propõe uma refle-

xão panorâmica sobre a forma como ver a universidade e o trabalho formativo que 

nela se realiza, o que, acreditamos, é uma condição para o aprimoramento destas 

instituições, a despeito de suas particularidades. O autor, contudo, não chega a a-

bordar questões próprias à Didática. Em Masetto (2003), por outro lado, encontra-

mos uma abordagem multidimensional à didática na educação superior.  

Todo este quadro é favorável a pesquisas que se proponham a abordar a Edu-

cação em Engenharia a partir de uma perspectiva ampla e, sobretudo, que favoreça 

a integração dos diferentes saberes. Permite-nos concluir, ainda, que a despeito dos 

significativos avanços, ainda são grandes os desafios nos campos da teoria e prática 

educacionais em engenharia. Eles abrangem desde a institucionalização da pesquisa 

                                                   
11

 Acreditamos que a abundância a que se refere o autor deve ser entendida com certo cuidado, afinal, se compa-

rada com os graus educacionais inferiores ainda é bastante reduzida. Em se tratando do Brasil, isto é ainda mais 

verdadeiro, afinal há poucas décadas o número de estudantes na educação superior constituía um percentual 
bastante pequeno da população com idade para frequentá-la. 
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educacional nas próprias escolas de engenharia até a formação de grupos interdisci-

plinares, e, portanto, capazes de estabelecer diálogos entre as ciências naturais, hu-

manas e sociais, bem como entre estas e as humanidades  (filosofia, literatura e ar-

tes). 

 

PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA 

Os docentes em engenharia, formados exclusivamente para tratar de questões 

do mundo tecnológico, exercem suas atividades sem receber uma formação que os 

capacite a lidar com as questões pedagógicas. Os problemas que daí resultam são 

diversos e em variados graus de profundidade: deficiências didáticas e de comunica-

ção, indisposição para o diálogo, visão limitada de currículo, compreensão questioná-

vel sobre o que é o conhecimento e a aprendizagem, concepção limitada de Univer-

sidade, visão de sociedade e de política normalmente ingênuas, e certamente muitos 

outros.  

Permeando todas estas questões, há uma concepção de mundo e de homem 

que informa os valores e a organização da instituição universitária, dos quais a for-

mação do docente é, em certa medida, uma decorrência. E como a Universidade não 

pode transformar-se à revelia de suas determinações sociais, certas mudanças no 

campo da Educação em Engenharia dependerão de um processo histórico complexo, 

envolvendo interações entre transformações internas e externas ao ambiente univer-

sitário. 

Dada sua relevância, e a despeito da dependência de um contexto social mais 

amplo, estas questões precisam e podem, em certa medida, ser enfrentadas pelos 

docentes em engenharia. Acreditamos, ainda, pelo já exposto, que os cursos de en-

genharia já apresentam condições bastante favoráveis tanto ao aprofundamento dos 

estudos de sua realidade educacional quanto à difusão de concepções capazes de 

ultrapassar a fragmentação do conhecimento. E defendemos que isto se faça a partir 

de uma visão de mundo multidimensional, sistêmica, dinâmica e que compreenda o 

homem em seu contexto sócio-ambiental e como uma unidade complexa – biológica, 

sociológica, antropológica e psicológica. Tal perspectiva pode ser encontrada na obra 

de Edgar Morin, especialmente no que chama de Pensamento Complexo (MORIN, 

2000): uma racionalidade que procura dialogar com a complexidade da realidade. 

Para Rego e Tostado (2006, p. 9): 



12 

 

hoje acumulamos muitos e variados motivos para elogiar, ainda com a cau-

tela que recomenda qualquer apologia disciplinar, o pensamento da comple-

xidade, incluindo uma perspectiva pedagógica por direito próprio, e sempre 

em correspondência com um sentido aplicado (não simplesmente estético) 

da nova proposta epistemológica. 

Entendemos, ainda, que a formação pedagógica dos docentes em engenharia é 

condição necessária a mudanças mais amplas no quadro deste campo educacional. 

Esta formação, por conseguinte, deverá promover o que talvez possamos chamar de 

competências didático-pedagógicas complexas, capacidades de reflexão e interven-

ção na realidade educacional apoiadas em conteúdos pedagógicos enriquecidos por 

uma racionalidade complexa – aqui, o Pensamento Complexo. Encontramos apoio a 

esta concepção, por exemplo, em Imbernón (2010, p. 98), para quem  

a formação [docente] deve deixar de trabalhar a partir de uma perspectiva 

linear, uniforme, simplista, para introduzir-se na análise educativa a partir de 

um pensamento complexo, a fim de revelar as questões ocultas que nos afe-

tam e, assim, tomar decisões adequadas. 

Para levar adiante tal programa formativo, e considerando a “dependência que 

a observação tem da teoria” (CHALMERS, 2001, p.46), precisamos estabelecer um 

referencial teórico que oriente uma investigação empírica. A partir do Pensamento 

Complexo e de um conjunto pertinente de teorias e conceitos/idéias pedagógicos 

será possível construir uma racionalidade pedagógica – aberta, auto-crítica e em 

permanente regeneração – capaz de orientar investigações envolvendo práticas do-

centes mais coerentes com as exigências do mundo contemporâneo. 

Estas idéias podem ser sintetizadas como na figura 2. A problemática12 sentida 

junto aos cursos de engenharia compreende a virtual inexistência de formação peda-

gógica dos docentes associada a uma racionalidade que promove a fragmentação do 

conhecimento. Neste contexto, investigamos o problema de pesquisa: 

• Questão geral: 

Como um grupo de docentes em engenharia da UFC se apropria de um refe-

rencial didático-pedagógico complexo13 na problematização e transformação de 

                                                   
12

 “Quadro no qual se situa a percepção de um problema” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 98). 
13

 Um esclarecimento se faz necessário: a realidade didático-pedagógica, sendo complexa, requer um referencial 

teórico também complexo. Contudo, não devemos esperar que tal referencial se alimente, exclusivamente, do 

Pensamento Complexo, afinal não podemos desprezar o valor de muitos conhecimentos didático-pedagógicos já 
produzidos. Nosso desafio consiste, justamente, em enriquecê-los, reconstruindo-os, a partir do Pensamento 
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suas práticas? 

 

 

Figura 2. Problemática, problema e atividades da pesquisa 

 

A resposta a esta indagação foi obtida a partir da investigação de três grupos 

de problemas mais delimitados, envolvendo ações indicadas na parte inferior da figu-

ra 2 (à sua esquerda e direita, respectivamente): 

• Questões específicas: 

1. Qual referencial teórico orientará uma formação pedagógica, para docentes da 

engenharia, compatível com a complexidade educacional? 

                                                                                                                                                               
Complexo, especialmente por meio de seus princípios. É o que faremos, ainda que de forma bastante embrioná-
ria, ao delinear, no capítulo 2, o referencial teórico desta pesquisa. 
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2. Como um grupo de docentes em engenharia na UFC se apropriará deste refe-

rencial na problematização de suas práticas? 

3. Como um grupo de docentes em engenharia na UFC se apropriará deste refe-

rencial na transformação de suas práticas? 

O referencial teórico envolve conceitos do Pensamento Complexo e didático-

pedagógicos, sendo discutido no capítulo 2. Já as atividades de formação teórica e 

prática serão consideradas, respectivamente, nos capítulos 3 e 4. 

 

OBJETIVOS 

Ao conduzir esta pesquisa, temos em vista um conjunto de objetivos interde-

pendentes. Enquanto alguns são de natureza teórica, outros são mais práticos. To-

dos, entretanto, estão associados ao propósito mais amplo deste trabalho: 

● Objetivo geral: desvelar e compreender como um grupo de docentes em engenha-

ria da UFC se apropria de um referencial didático-pedagógico complexo na problema-

tização e transformação de suas práticas. 

Para tanto, convém empreender ações bem delimitadas: 

● Objetivos específicos: 

1.1 . Delinear um referencial didático-pedagógico complexo; 

1.2 . Realizar ações teóricas e práticas de formação junto a um grupo de docentes 

em engenharia da UFC; 

1.3 . Desvelar e caracterizar o processo através do qual os docentes se apropriam 

do referencial na problematização e transformação de suas práticas. 

Estes objetivos são alcançados ao longo de um percurso envolvendo uma abor-

dagem metodológica, métodos e técnicas que discutimos mais à frente. Antes, veja-

mos algumas justificativas para condução desta pesquisa. 

 

JUSTIFICATIVA 

Julgamos que esta pesquisa, além do significado pessoal e da oportunidade bi-

bliográfica, já discutidos, tem ainda relevância prática e acadêmica. Do ponto de vis-

ta das práticas pedagógicas nas IES, seus resultados:  

a) favorecem a difusão do Pensamento Complexo; 

b) promovem a formação didático-pedagógica multidimensional. 
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Quanto à produção de novos conhecimentos, esta pesquisa:  

a) promove os estudos sobre formação docente alimentada por uma racionalidade 

complexa; 

b) ilustra alguns dos desafios à difusão do Pensamento Complexo numa IES. 

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Esta seção contém o planejamento metodológico da pesquisa, constituindo-se 

de três partes: na primeira, discutimos a natureza desta investigação, enquanto na 

segunda a delineamos; na parte três são detalhadas as etapas, métodos e técnicas. 

 

Natureza da pesquisa 

A pesquisa social, e particularmente a educacional, tem sido objeto de profun-

das e relevantes transformações nas últimas décadas do século XX. Ganham espaço 

e consolidam-se métodos que valorizam a complexidade dos ambientes naturais em 

que muitas das pesquisas se desenvolvem.  

Entendemos que, numa situação envolvendo a crítica/auto-crítica e formação 

pedagógica de um grupo de docentes, é improvável que se chegue a conhecimentos 

a um só tempo relevantes e universais, sua validade e significado restringido-se, so-

bremaneira, ao grupo e condições em que foram produzidos. A grande quantidade 

de variáveis envolvidas, muitas das quais específicas ao problema e grupo em estu-

do, nos recomendou utilizar no campo um enfoque qualitativo.  

Ao invés do controle e quantificação de variáveis em condições experimentais, 

partimos para o estudo 

de um fenômeno situado no local em que ocorre, [...] procurando tanto en-

contrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as 

pessoas dão a eles. O termo qualitativo implica uma partilha densa com pes-

soas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 

convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a 

uma atenção sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um 

texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência científica, os sig-

nificados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 2006, 

p. 28) 

A bibliografia disponível dentro deste enfoque (em suas vertentes naturalista, 

compreensiva etc.) já é bastante ampla, constituindo-se em passagem obrigatória ao 
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pesquisador da educação. Os temas e abordagens propostos são instigantes, fazendo 

emergir uma nova e rica concepção para a pesquisa. Recorremos a tais discussões 

na medida em que se mostrarem importantes a nossa investigação, do que resultará 

um uso mais pragmático da bibliografia metodológica. É oportuno, neste momento, 

lembrar que a metodologia de uma pesquisa deriva e está intimamente entrelaçada 

ao problema investigado e ao quadro de referência teórico adotado (LUNA, 2004), 

daí alguns autores se referirem a aspectos teórico-metodológicos. 

 

Delineamento da investigação 

Como já afirmamos, nossa revisão bibliográfica não identificou qualquer traba-

lho abordando, de forma sistemática, a Educação em Engenharia a partir de uma 

racionalidade complexa. Em função dos objetivos já estabelecidos para esta investi-

gação empreendemos, em um primeiro momento, uma pesquisa tendo em vista tan-

to a caracterização do Pensamento Complexo quanto a delimitação de um referencial 

pedagógico que, imbricados - passamos a chamá-los de referencial didático-

pedagógico complexo -, darão suporte ao trabalho de campo. 

Em um segundo momento, procedemos à pesquisa de campo envolvendo a ex-

ploração do referencial didático-pedagógico por um grupo de docentes em engenha-

ria e, por fim, chegando à implantação de mudanças em suas práticas. Trata-se de 

pesquisa exploratória, afinal envolve um novo enfoque na pesquisa educacional em 

engenharia, tratando de aspectos ainda pouco explorados, identificando variáveis 

importantes assim como formulando novos problemas para futuras pesquisas (MAR-

SHALL; ROSSMAN, 1995, p.41).  

Este duplo percurso, um mais teórico e abstrato seguido de outro mais prático e 

concreto, transcorreu a partir de certo planejamento mas, nem sempre, conforme o 

planejado, afinal o imprevisível é uma dimensão constituinte da realidade. Vejamos 

qual o percurso seguimos em nossa viagem investigativa. 

 

Percurso investigativo 

A investigação compreendeu atividades que, imbricadas, e nem sempre condu-

zidas em seqüência linear, podem ser agrupadas em dois grupos:   

 a) Pesquisa bibliográfica, consistindo em: identificação, aquisição (ou registro) e es-

tudo de textos em áreas como: educação superior, Pensamento Complexo e funda-
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mentos da educação (currículo, ensino-aprendizagem, avaliação etc.). Estes textos 

proveram os conhecimentos e informações necessários à pesquisa de campo, abran-

gendo aspectos como o estado da arte, referencial teórico e metodologia; 

b) Pesquisa de campo: aqui, estivemos envolvidos em promover a problematização, 

por um grupo de docentes em engenharia, de suas práticas e orientar-lhes na im-

plantação de alguma mudança, seja numa disciplina ou na forma de planejar o currí-

culo de um curso de engenharia, tudo isto  a partir do referencial teórico delineado. 

Detalharemos, agora, cada uma destas atividades que, relembramos, integra-

ram um processo recursivo ou circular: pesquisa bibliográfica <-> pesquisa de cam-

po.  

 

Pesquisa bibliográfica 

Durante esta investigação, adquirimos quantidade expressiva de textos com po-

tencial para informar a problemática da investigação, como também para auxiliar sua 

elucidação. Com o progresso dos trabalhos, novas obras tornaram-se necessárias e 

assim as leituras e estudos ganharam volume, direcionamento, consistência e quali-

dade. Os textos e leituras mais relevantes podem ser divididos entre os seguintes 

grupos, cada qual tratando de um campo de conhecimentos razoavelmente delimita-

do:  

● Grupo 1: textos em metodologia, métodos e técnicas de pesquisa;  

● Grupo 2: textos que tratam da emergente racionalidade complexa, bem como dos 

conceitos, idéias e paradigmas a que ela se contrapõe; 

● Grupo 3: textos voltados à compreensão de nosso contexto histórico, social, políti-

co e econômico; 

● Grupo 4: textos que tratam da educação superior, sobretudo da formação de en-

genheiros(as); 

● Grupo 5: textos de natureza educacional e pedagógica com potencial para orientar 

uma formação didático-pedagógica em engenharia compatível com a complexidade 

da docência. 

Nesta etapa da pesquisa, deparamo-nos com uma grande quantidade e diversi-

dade de conhecimentos e fontes, o que exigiu uma permanente e criteriosa vigilância 

para não nos desviarmos de seus objetivos e cronograma. Mostrou-se bastante efi-

caz o emprego de uma estratégia de leituras progressivas que, respeitando as exi-
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gências de cada estágio da pesquisa, valorizavam a recursividade entre suas dimen-

sões teórica e prática. 

● uma primeira aproximação aos textos propiciava uma visão de conjunto da pesqui-

sa e a seleção para estudo, dentre os cinco grupos de referências, de um pequeno 

número de obras pertinentes à fase da investigação e capazes de orientá-la; 

● das leituras começava a emergir um percurso inicial, e certamente provisório, para 

enfrentar o problema de pesquisa, quando então se dava a retroação bibliografia→ 

referencial teórico e procedíamos à organização dos conceitos, idéias, argumenta-

ções e procedimentos que deveriam culminar em respostas às indagações postas. 

Ao final desta etapa, essencialmente intelectual, consumou-se a solução de par-

te do problema de pesquisa através da concretização de seu primeiro objetivo espe-

cífico: a delimitação do referencial teórico que orientaria as atividades formativas – 

sua apresentação é feita no segundo capítulo.  E considerando que tínhamos em vis-

ta a pesquisa como um todo, também fazíamos avanços em direção a seu segundo 

objetivo na medida em que fundamentávamos e planejávamos a pesquisa de campo. 

 

Pesquisa de campo 

A última etapa da pesquisa envolveu um grupo de docentes do Centro de Tec-

nologia da UFC (CT-UFC). Seus resultados são apresentados e discutidos nos capítu-

los três e quatro. 

 

Caracterização da pesquisa de campo 

Trata-se da modalidade investigativa de pesquisa-ação, envolvendo 

interesse manifesto de aprofundar o conhecimento compreensivo de um 

problema a fim de orientar a ação de quem procura soluções para este pro-

blema (...) inclusão dos sujeitos pesquisados na recolha e análise de infor-

mações e na proposição de ações saneadoras dos problemas estudados (...) 

uso de técnicas e recursos que favoreçam o desenvolvimento consequente 

da ação que objetiva superar o problema enfrentado. (CHIZZOTTI, 2006, p. 

77) 

Os docentes integram as atividades de campo com a clara determinação de a-

vançar na compreensão de sua realidade didático-pedagógica e de promover inter-

venções que superem alguns dos problemas que enfrentam. 
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Organização das atividades 

 O conjunto das atividades de campo está representado na figura 3 e compre-

ende dois grandes blocos: um de natureza teórica, tratado no capítulo 3; outro de 

natureza prática, considerado no capítulo 4. 

  

 

Figura 3. Atividades da pesquisa de campo 
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Algumas destas atividades, sobretudo durante seu planejamento, caminharam 

juntas ou segundo processos não-lineares. Algumas delas serão apresentadas ape-

nas em suas principais características já que serão detalhadas nos capítulos 3 e 4.  

Nestas atividades, assumimos a condição de coordenador: se, por um lado, le-

vamos aos docentes um referencial teórico que desconheciam, com potencial para 

fortalecer seu poder de intervenção, os entendíamos como sujeitos dotados de co-

nhecimentos relevantes sobre sua realidade profissional e, portanto, com autonomia 

para decidir sobre o que fazer a partir dos novos aportes didático-pedagógicos. Os 

trabalhos em campo envolveram atividades distribuídas em três fases: 

● Fase 1: aproximação ao campo  

A primeira fase da pesquisa de campo envolveu os últimos meses do segundo 

semestre letivo de 2009 e compreendeu duas ações: a divulgação  de nossa pesquisa 

e da proposta de formação para a docência na engenharia; a estruturação  do grupo 

formação a partir de duas reuniões iniciais. 

a) divulgação da pesquisa 

Nosso trabalho com os professores foi inaugurado com reuniões14 envolvendo, 

primeiro, o Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica e de Produção – DEMP 

e, em seguida, o Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica (CEM). Nestes en-

contros, apresentamos a proposta de Formação para a Docência em Engenharia: um 

grupo de docentes voluntários seria orientado a pensar sobre suas práticas, proble-

matizando-as, tudo isto a partir de um referencial teórico previamente delineado.  

O Chefe do DEMP reconheceu a relevância da formação pedagógica e nos rela-

tou casos de reclamações feitas por alunos e familiares, seja por meio da avaliação 

semestral dos docentes ou da ouvidoria da UFC. Soubemos, ainda, da preocupação 

do Diretor do CT-UFC com as reclamações dirigidas ao Curso de Engenharia Mecâni-

ca. Do Coordenador, recebemos a sugestão de utilizar pequenos textos, de forma a 

estimular a leitura sem sobrecarregar os docentes.  

Nossa segunda incursão no campo deu-se uma semana após estas conversas e 

consistiu na divulgação da proposta em reunião do DEMP, ocasião em que nos diri-

gimos aos docentes daquele departamento15. Partindo de um esquema bem simples 

(Apêndice 2), apresentamos um breve histórico de nossa pesquisa, ao que seguiram-

                                                   
14

 Estes encontros se deram na segunda semana de setembro de 2009. 
15

 Trata-se de reunião departamental do dia 21 de setembro de 2009. 
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se justificativas para um trabalho de formação pedagógica, alguns de seus possíveis 

temas e atividades. Estavam presentes 14 docentes, sendo que 6 outros, recém con-

tratados, participavam de um curso de iniciação à docência16. Concluída a exposição, 

seguiram-se intervenções dos presentes. Em um típico ambiente de engenharia, as 

questões surgiam sem rodeios: o que mesmo você quer fazer?, qual o objetivo do 

curso?, vamos aprender métodos de ensino para a engenharia?, qual a duração?. À 

medida que as perguntas eram respondidas, alguns docentes faziam referência a 

atividades/cursos semelhantes de que tinham conhecimento. Ao convidar os docen-

tes a participar de nosso programa formativo, sublinhamos que ninguém seria criti-

cado por não participar da proposta, afinal sabíamos tratar-se de atividade ainda ro-

deada de polêmica no meio acadêmico e, sobretudo, entendíamos que as agendas 

dos docentes poderiam não comportar novos compromissos.  

Neste primeiro encontro coletivo, alguns docentes apresentaram suas próprias 

idéias em favor de uma proposta de formação docente e nossa participação na reu-

nião, por cerca de 30 minutos, foi encerrada com o agendamento da primeira reuni-

ão de trabalho com os interessados em tomar parte do programa formativo. 

Em outro momento, procuramos o Chefe do Departamento de Engenharia Me-

talúrgica e de Materiais – DEMM, a quem também apresentamos a proposta de for-

mação docente. Ficou definido que este departamento poderia indicar participantes 

interessados em integrar o grupo de formação. 

Nossa prioridade em trabalhar com docentes destes departamentos deveu-se a 

dois aspectos correlatos: por um lado, eram os docentes com quem tínhamos convi-

vido na UFC e com os quais partilhávamos idéias educacionais; por outro lado, estes 

departamentos possuíam grande afinidade disciplinar, o que deveria facilitar as dis-

cussões/problematizações. Como resultado, deveríamos ter maior integração do gru-

po e menor dificuldade para ancorar os conceitos e até propor soluções em situações 

concretas de ensino-aprendizagem. Por outro lado, esta homogeneidade poderia fa-

vorecer eventuais resistências a idéias novas.  

b) estruturação do grupo de formação 

Como momento preparatório ao trabalho de formação teórica, tivemos a orga-

nização/estruturação do grupo de docentes, envolvendo coleta de dados sobre suas 

                                                   
16

 Cursos desta natureza vêm sendo oferecidos aos novos docentes desde o final dos anos 1980, tendo passado 

por mudanças bastante amplas nos últimos dois anos. Atualmente é denominado Projeto CASa (Comunidade de 
Aprendizagem Significativa). 
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características e reuniões individuais e em grupo com o objetivo de motivar e estabe-

lecer um planejamento inicial. A primeira reunião de trabalho, contando com a parti-

cipação de 10 docentes, transcorreu na semana posterior à divulgação da pesquisa e 

em horário previamente acordado. Neste encontro, procuramos estabelecer um clima 

de trabalho em grupo e, sobretudo, transmitir aos presentes nossa confiança e pers-

pectivas para o trabalho a ser iniciado. Ao final deste acolhimento aos docentes, lhes 

solicitamos a autorização para gravar em áudio as reuniões, sendo garantido o sigilo 

dos registros e o emprego de pseudônimo na citação das falas. 

Os docentes, por sua vez, solicitaram esclarecimentos quanto a, por exemplo, 

objetivos, duração da formação e freqüência dos encontros. Fizemos saber aos pre-

sentes que nossa pesquisa tinha objetivos bastante pragmáticos: ao seu final, cada 

um deveria propor e implantar alguma mudança em suas atividades docentes a partir 

dos novos conceitos didático-pedagógicos que seriam trabalhados na fase teórica da 

formação. Quanto à duração, nossa expectativa inicial, bastante irreal, presumia que 

três meses seriam suficientes para promover discussões a partir de nosso referencial 

teórico. A evolução dos fatos, seja em decorrência de escolhas teórico-metodológicas 

ou da própria concretização das atividades de campo, exigiu 18 meses de trabalho 

(desde a primeira reunião à entrega do relatório com a descrição e discussão das 

intervenções realizadas). Por fim, propusemos encontros semanais durante um perí-

odo de quatro horas. A própria realidade impôs ajustes, pois alguns docentes julga-

ram inviável dedicar quatro horas semanais para as reuniões – haveria, ainda, leitu-

ras –, enquanto a possibilidade encontrar um horário livre em comum mostrou-se 

uma quimera. Como resultado, procedemos rapidamente a alguns ajustes: ao invés 

de um só grupo, dois ou mais, ainda que pequenos (3 a 4 membros), viabilizariam os 

encontros, semanais e com duração máxima de duas horas. 

Ao final da primeira reunião de trabalho, os presentes preencheram o Questio-

nário 1 (Apêndice 3), cujas respostas e discussões decorrentes, tratadas no início da 

capítulo 3, permitiram tanto caracterizar o grupo de docentes quanto identificar pro-

blemas (prática) e temas (teoria) didático-pedagógicos de interesse comum. A estru-

turação do grupo de formação consistiu, ainda, de uma segunda reunião em que 

discussões de aquecimento e em torno dos problemas didático-pedagógicos listados 

no Questionário 1 favoreceram uma imersão progressiva, tanto nossa quanto dos 

docentes, nos trabalhos formativos.  
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Na fase de aproximação ao campo, reuniões ou pequenos encontros individuais 

mostraram-se valiosos, seja por favorecerem a expressão de sugestões, dúvidas e, 

sobretudo, o fortalecimento da confiança e segurança entre o pesquisador e cada 

docente, afinal as primeiras discussões tendiam a produzir certo caos em suas men-

tes, ofuscando-lhes a visão de longo prazo e eventualmente minando-lhes a confian-

ça em nossa proposta. Estes encontros ainda nos serviram para obter esclarecimen-

tos sobre as respostas dadas ao Questionário 1. 

● Fase 2: formação teórica dos docentes 

A segunda fase da pesquisa de campo, transcorrida ao longo do primeiro se-

mestre letivo de 2010, compreendeu a discussão de temas didático-pedagógicos e a 

análise e interpretação dos registros das reuniões, em áudio. 

a) problematização, pelos docentes, de suas práticas didático-pedagógicas 

Como os docentes em engenharia não costumam apresentar formação pedagó-

gica (este era o caso dos que participaram desta pesquisa), o estudo de alguns tex-

tos mostrou-se indispensável à reconstrução de algumas de suas concepções e con-

ceitos sobre o ensino e a aprendizagem em engenharia. A técnica de grupo focal, por 

sua vez, foi utilizada para promover discussões, entre os docentes, apoiadas nas lei-

turas que faziam. Como forma de trabalho com sujeitos que apresentavam, dentre 

outras características em comum, alguma vivência com o tema a ser discutido (GAT-

TI, 2005, p.7), o foco do grupo, durante esta fase da pesquisa, consistiu na discus-

são de elementos de um referencial didático-pedagógico à luz de conhecimentos e 

experiências prévios e vice-versa, ou seja, a crítica das concepções e conceitos pré-

vios à luz de novas idéias. Com as leituras e discussões em grupo, os participantes 

puderam reconstruir conceitos, concepções, representações e significados relativos a 

suas atividades pedagógicas.  

b) análise e interpretação dos conteúdos das discussões 

Dado que nossa pesquisa tem como um dos objetivos específicos caracterizar e 

desvelar o processo de problematização e, eventualmente, de transformação da vi-

são pedagógica dos docentes, o conteúdo de cada reunião foi registrado em áudio. 

Este procedimento foi realizado a partir da segunda reunião, já citada na fase 1 da 

pesquisa de campo (aproximação ao campo). Os resultados de todos os grupos fo-

cais, planejados e conduzidos segundo orientações de Gatti (2005, p. 17-41), são 
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descritos, analisados e interpretados no capítulo 3 e nos limitaremos, neste momen-

to, à caracterização dos procedimentos que orientaram sua construção. 

Como não dispúnhamos de resultados de estudos semelhantes ao que realizá-

vamos, procuramos valorizar a massa de dados registrados nas reuniões e, progres-

sivamente, submetê-los a análises e interpretações de forma a tanto compreender 

certos detalhes do processo em curso quanto chegar a conhecimentos mais confiá-

veis. Neste sentido, a análise de cada reunião tem início com a descrição, acompa-

nhada de considerações nossas e à luz do referencial teórico, do que julgamos pas-

sagens mais ricas em significado. Tal procedimento favorece a análise do conteúdo 

das discussões, cujo valor não podemos subestimar:  

as mensagens expressam as representações sociais na qualidade de elabo-

rações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica que se estabe-

lece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento. (...) 

Sendo construídas por processos sociocognitivos, têm implicações na vida 

cotidiana, influenciando não apenas a comunicação e a expressão das men-

sagens, mas também os comportamentos. (FRANCO, 2008, p.12)  

A transcrição de cada uma das reuniões nos permitiu, ainda, identificar catego-

rias que se repetem nas falas e que nos apoiaram na interpretação de cada discus-

são em sua globalidade. Desta forma, passamos de análises e interpretações pontu-

ais a outras mais abrangentes que, em conjunto, nos faziam avançar na consecução 

dos objetivos da pesquisa.  

À medida que avançamos nas discussões, mantivemos uma atitude de perma-

nente avaliação dos trabalhos, nosso e dos docentes, e ainda que numa posição de 

coordenação das atividades, procuramos explicitar nossa visão ao grupo e com ele 

decidir sobre os novos passos da pesquisa. A fase 2 da pesquisa de campo, a forma-

ção teórica, é encerrada como uma avaliação final, também apresentada no terceiro 

capítulo. 

● Fase 3: formação prática dos docentes 

As atividades de campo chegam ao fim com o planejamento e operacionaliza-

ção, por cada docente, de intervenções orientadas pelos novos conhecimentos peda-

gógicos elaborados na fase teórica da formação. Isto ocorreu durante o segundo 

semestre letivo de 2010. Os resultados de suas ações são analisados e interpretados. 
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a) planejamento e implantação de intervenções didático-pedagógicas 

Ao final dos encontros teóricos vieram as férias de julho de 2010, que permitiri-

am aos docentes deixar assentar em suas mentes as questões e idéias debatidas 

durante os últimos quatro meses. No retorno às aulas, entramos em novo momento 

da formação. A partir de agosto, o grupo concentrou-se no planejamento e execução 

de melhorias em suas práticas. Entendíamos que as mudanças deveriam, sempre 

que possível, apoiar-se em conceitos, afinal estávamos procurando ultrapassar o mo-

delo de docência sem (cons)ciência em direção a uma docência em engenharia que 

buscasse nas Ciências da Educação (NÓVOA, 2001) – mas não apenas nela – concei-

tos, teorias, valores, idéias que pudessem ajudá-la a definir e promover seus objeti-

vos. Por conseguinte, sugerimos que cada docente elaborasse uma proposta de ação 

utilizando a sequência de tópicos17 (LAVILLE; DIONNE, 1999; PESCUMA; CASTILHO, 

2005):  

 problemática: caracterização da realidade pedagógica que enseja a intervenção, 

se possível chegando a uma pergunta (problema) a ser respondida ao final de seu 

trabalho; 

 objetivos: onde se pretende chegar com o trabalho; 

 proposta de intervenção (apoiada em referencial teórico): aqui o docente dá for-

ma a ações que supostamente trarão melhorias às relações de ensino-

aprendizagem; 

 resultados da intervenção: descrição e análise, pelo docente, de seus resultados; 

 bibliografia: indicação de textos que contribuíram para dar forma e vida às novas 

intervenções. 

Sublinhamos que as idéias do Pensamento Complexo, na medida em que nos 

mostravam, por exemplo, a natureza sistêmica e recursiva dos fenômenos comple-

xos, deveriam nos ajudar a pensar em intervenções de curto, médio e longo prazo. 

Por conseguinte, a variável tempo deveria ser necessária e cuidadosamente conside-

rada18, sob pena de tornar inviáveis certas mudanças educacionais. Na medida em 

que tivéssemos uma visão de futuro, os projetos de curto e médio prazo ganhariam 

força. Lembramos, ainda, que devíamos dar voz aos estudantes se quiséssemos che-

                                                   
17

 Entendemos que cada docente estava envolvido com uma pesquisa (DEMO, 2006a). Esta perspectiva vai ao 

encontro, ainda, da concepção de professor reflexivo (GARCÍA, 1995; GÓMEZ, 1995). 
18

 Nos referimos à necessária paciência para lidar com certos processos individuais e sociais. 
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gar a resultados relevantes19. 

b) análise e interpretação dos resultados das intervenções 

Os relatórios contendo os relatos das intervenções individuais, juntamente com 

nossas análises e interpretações, integram o conteúdo do capítulo 4. Aqui, novas 

categorias de análise foram definidas. Como no terceiro capítulo, partimos de análi-

ses e interpretações pontuais para então chegar a conclusões mais globais. 

 

Validade/credibilidade dos resultados 

A despeito da crescente influência da pesquisa qualitativa, continuam bastante 

presentes as discussões em torno de sua validade, afinal os critérios que orientam a 

pesquisa empírica, pautados na quantificação, generalização e, sobretudo, na impes-

soalidade e reprodutibilidade dos resultados, já não fazem parte do novo paradigma 

investigativo. Os avanços da filosofia da ciência no século XX, por sua vez, apontam 

para “a substituição da busca da verdade pela tentativa de aumentar o poder expli-

cativo das teorias” (LUNA, 2005, p. 14). Ao pesquisador caberá interpretar  a reali-

dade sob a forma de teorias compatíveis com seus pressupostos ontológicos, e epis-

temológicos. A capacidade criatividade do pesquisador tem grande importância na 

construção destes referenciais, não existindo um caminho prévio que o oriente, e 

uma teoria será tanto mais confiável quanto maior for sua capacidade de explicação 

e previsão dos fenômenos a que se aplica, sua falseabilidade constituindo-se em 

condição, segundo Popper (2000), para constituir-se como científica. Assim, o que 

hoje se espera de um conhecimento é que ele seja “fidedigno e relevante, teórica e 

socialmente” (LUNA, 2005, p. 14).  

Cabe a quem produz um novo conhecimento, sobretudo quando de natureza 

mais discursiva, demonstrar o quanto é digno de crédito. Para tanto, será importante 

que suas constatações se apóiem: 

- em princípios que gozem de considerável aceitação no meio científico – afinal é a 

comunidade que avalizará ou não os resultados de uma pesquisa; 

- em teorias (ou elementos delas) e conceitos compatíveis (p.ex., coerência entre 

metodologia e referencial teórico); 

- em dados e/ou informações confiáveis - daí a importância de descrever os proce-

                                                   
19

 Estes, sobretudo na educação superior, não podem ficar à margem do planejamento pedagógico. Como um dos 
principais atores educacionais, eles devem integrar ativamente o processo educativo. 
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dimentos de pesquisa; 

- em argumentação logicamente consistente. 

 Já a relevância do conhecimento (seja teórica ou social) exigirá a comprova-

ção, via argumentação, de que o conhecimento produzido tem poder de explica-

ção/compreensão/intervenção frente a situações cujo tratamento científico interessa 

a algum grupo social. 

Ao perseguir tais orientações, acreditamos ter conferido credibilidade e relevân-

cia aos resultados de nossa pesquisa. E assim, passamos ao capítulo 1, onde deline-

amos o quadro atual da formação em engenharia em nosso país. 



 

 

 



1. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA: 
sobre tradição e mudança 

 

 

 

 

 

Fizemos uma primeira aproximação à Educação em Engenharia no Brasil, no 

capítulo anterior, por meio de uma rápida incursão pela bibliografia nacional voltada 

ao tema. O presente capítulo, que tem por objetivo apresentar um panorama das 

práticas pedagógicas neste campo da educação superior, está organizado conforme a 

figura 1.1. Caracterizamos, na primeira seção, o ensino tradicional de engenharia 

com o objetivo de destacar alguns de seus principais problemas. Na segunda seção, 

abordamos algumas das mudanças mais recentes no contexto da educação superior, 

sendo tratadas, na terceira seção, algumas das implicações da Sociedade do Conhe-

cimento. Na quarta seção, trazemos algumas das novas experiências pedagógicas 

em cursos de engenharia no Brasil e encerramos o capítulo com uma seção voltada à 

formação dos docentes da engenharia em nossos dias. 

 

 

Figura 1.1. Como o capítulo 1 está organizado 
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1.1. O ENSINO TRADICIONAL DE ENGENHARIA 

Para mostrar como se encontra, em nossos dias, o ensino tradicional de enge-

nharia, caracterizamos algumas de suas práticas. Ainda que o relato reflita uma ex-

periência pessoal, acreditamos que, em suas linhas mais gerais, é bastante represen-

tativo do que se faz nos cursos de engenharia. É o que temos encontrado em nossa 

passagem por diferentes cursos de engenharia, tanto no Brasil quanto no exterior. 

Os conhecimentos que orientam as práticas de ensino nos cursos de engenharia 

não constituem uma pedagogia, entendida como ciência da educação (ou das práti-

cas de ensino formal). Trata-se, na verdade, de saberes práticos assimilados por ob-

servação e repetição de comportamentos ao longo dos anos de escolarização. Assim 

é que, mesmo sem ter recebido uma formação pedagógica, um docente de engenha-

ria é capaz de, se provocado, apresentar sua concepção para algumas das principais 

dimensões de um curso superior: currículo, aprendizagem, avaliação e técnicas de 

ensino20. Nesta seção, procuramos caracterizar tais concepções e apresentar alguns 

de seus principais problemas. Nos capítulos três e quatro, trataremos tanto de apro-

fundar esta crítica quanto do percurso de um grupo de docentes que problematiza e 

transforma algumas de suas práticas. 

 

1.1.1.  Concepção de currículo 

Em um curso típico de engenharia, espera-se que os alunos e alunas se desen-

volvam a partir dos conhecimentos previstos pelo programa oficial. Organizados na 

forma tradicional de disciplinas, estes conhecimentos constituirão o centro das ativi-

dades acadêmicas. Os docentes deverão ser capazes de ensiná-los, enquanto os dis-

centes precisam dominá-los, afinal trata-se de conhecimentos a partir dos quais, a-

credita-se, os problemas da prática poderão ser solucionados. 

As disciplinas envolvem, em essência, conhecimentos de física, química, mate-

mática, economia e administração, aplicados ou não a situações tecnológicas e na 

forma de teorias e/ou métodos quase sempre deterministas e quantitativas. Usual-

mente, são lecionadas por docentes pós-graduados nas respectivas especialidades. 

Temos, portanto, disciplinas fundamentadas em certas idéias: o poder de controle e 

de previsão propiciado pelas ciências da natureza; a disciplinaridade como forma de 

                                                   
20

 Acreditamos, como Sacristán e Gómez (2000), que estas dimensões trazem alguns dos “problemas fundamen-

tais que a prática do ensino tem colocado”. Entendemos, contudo, que convém acrescentar uma quinta dimensão, 

relativa à administração acadêmica, sem a qual dificilmente faremos grandes avanços pedagógicos na educação 

superior. 
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organização dos conteúdos; a especialização como modo de produção e transmissão 

dos conhecimentos – noções que se estabelecem com o paradigma epistemológico 

da Ciência Moderna, a ser caracterizado no próximo capítulo.  

Neste contexto, o currículo de um curso de engenharia costuma ser entendido 

como grade curricular, ou seja, um conjunto de disciplinas distribuídas ao longo de 

dez semestres21. As disciplinas são escolhidas a partir de um conjunto de áreas regu-

lamentado pelo MEC, na forma de Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2002). Os 

conteúdos de cada disciplina, definidos pela IES, costumam reproduzir o que traz a 

bibliografia clássica da área. Como resultado, observa-se uma grande semelhança 

entre as ementas (rol de conteúdos) de uma disciplina, seja no Brasil como no exte-

rior. 

Mas uma grade não consiste apenas em rol de disciplinas, fornecendo também 

a ordem em que devem ser cursadas, de forma que algumas constituem pré-

requisito para outras que lhes seguem. Da forma como se concebe a aprendizagem e 

sua avaliação, não é usual que um aluno reprovado em, digamos, Mecânica dos Sóli-

dos I, possa matricular-se em Mecânica dos Sólidos II. É de entendimento comum 

entre os docentes que a aprendizagem de conhecimentos desta natureza é linear, de 

forma que não se pode deixar de percorrer o caminho indicado na grade. Como ve-

mos, a origem latina do termo currículo (currere como percurso a ser realizado) con-

tinua bastante atual nos cursos de engenharia, que têm sido verdadeiras competi-

ções por estradas bastante estreitas.  

O termo grade, se buscarmos seus vários sentidos, não deixa de remeter às no-

ções de rigidez, resistência, segurança e, por que não, prisão. Durante nossa trajetó-

ria acadêmica, devotamos a ela, por algum tempo, um verdadeiro culto e percebe-

mos o grande poder que exercia sobre muitos dos docentes, sobretudo aqueles que, 

como nós, alimentavam um ideal de competência técnica associada ao domínio dos 

conteúdos disciplinares. Acreditávamos que as disciplinas promoveriam a capacidade 

de resolver, com desenvoltura e sistematicidade, problemas nos vários campos da 

engenharia. Daí a necessidade de avançar criteriosamente, degrau por degrau, a 

grade curricular. 

Como compreendíamos a engenharia como uma espécie de simbiose entre a 

matemática e a física clássicas, duas disciplinas em que imperam a lógica formal, a 

                                                   
21

 A duração usual de um curso de engenharia no Brasil costuma ser de cinco anos, comportando disciplinas com 

duração anual e/ou semestral. 
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dedução e a análise, não era difícil pensar o ensino senão como um processo de 

construção de conhecimentos especializados (análise) e segundo uma sequência (ló-

gica e dedução) – padrão também encontrado no interior de cada disciplina. Daí a 

necessidade de rigor no controle das aprendizagens. Uma tradução, portanto, dos 

preceitos cartesianos para o raciocínio correto: não tomar por verdadeiro algo cuja 

clareza não seja absoluta; dividir um problema em partes de fácil compreensão; ela-

borar conhecimentos sobre o todo a partir do que se conhece, com clareza, sobre as 

partes; finalmente, enumerar e revisar as conclusões de forma a não restar qualquer 

dúvida sobre os resultados (DESCARTES, 1996).  

Estas regras, bastante eficazes na física e matemática, modelam de tal forma a 

estrutura de pensamento dos alunos – dentre eles, os futuros professores –, que não 

será exagerado afirmar que a realidade passa a ser percebida por lentes cartesianas: 

o que não é claro costuma ser descartado ou simplificado; os conhecimentos devem 

ser construídos de forma rigorosamente dedutiva; a incerteza, o risco, o imprevisto 

ou o erro, sendo absolutamente inaceitáveis, devem ser eliminados a qualquer cus-

to22. Um modo de pensar (pensamento) que, de tão disseminado e exercitado, não 

raro passa a constitui-se em modo de ser, daí, por exemplo, se chamar os engenhei-

ros de cartesianos, bitolados, quadrados. 

A montagem da grade costuma envolver um processo relativamente simples: o 

coordenador do curso, normalmente com o apoio de docentes sensíveis às questões 

pedagógicas, organiza uma sequência de disciplinas que, a um só tempo, atenda à 

legislação federal e aos ideais formativos da IES. As mudanças, quando ocorrem, 

normalmente se devem a experiências que algum docente trouxe de uma outra insti-

tuição, consistindo quase sempre na incorporação às disciplinas, por superposição, 

de conteúdos e/ou bibliografia novos. 

Como elementos integrantes da grade curricular, o Estágio Supervisionado e o 

Trabalho de Conclusão de Curso têm-se mostrado particularmente problemáticos e, 

dada a função que deveriam cumprir na formação dos profissionais, demandam con-

siderável esforço de mudança. Os estágios não têm recebido, com freqüência e por 

razões variadas, a adequada supervisão acadêmica e/ou técnica. Já os trabalhos de 

conclusão de curso costumam desenvolver-se às vésperas da diplomação dos alunos, 

o que compromete a necessária maturação e desenvolvimento de um bom projeto. 
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 Se o emprego de coeficientes de correção ou segurança evitam os riscos associados a fenômenos imprevisí-

veis, a falta de flexibilidade dos programas de formação promove uma miríade de problemas pedagógicos.  
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Como se acredita que o diploma de bacharel, de mestrado e/ou de doutorado 

em engenharia são suficientes para o exercício da docência nesta área, a comunida-

de acadêmica concentra no currículo prescrito seus esforços de planejamento peda-

gógico, sem dar-se conta de que há outros níveis de “objetivação do significado do 

currículo”, como o currículo interpretado pelo docente e o currículo em ação (SA-

CRISTÁN, 2000, p. 104). Neste quadro, aprendizagem, avaliação, métodos de ensi-

no/aprendizagem, materiais curriculares, relacionamento entre professores e estu-

dantes e outros temas não são alvo de maiores questionamentos. E dado que os 

conteúdos são a única variável pedagógica, não é raro que as soluções para os desa-

fios formativos deságuem na criação de novas disciplinas ou aumento de carga horá-

ria das que já existem. Esta concepção de currículo supervaloriza os conteúdos con-

ceituais, deixando à margem os atitudinais, a capacidade de resolver problemas não-

estruturados23 (síntese de soluções), de comunicar-se com clareza, de trabalhar em 

equipe e certamente muitas outras das competências que vêm sendo exigidas de 

qualquer profissional, ou simplesmente dos cidadãos, em nossos dias. 

Não podemos deixar de sublinhar que algumas mudanças têm ocorrido na for-

ma de pensar e elaborar o currículo dos cursos de engenharia no Brasil. O conceito 

de projeto político pedagógico, trazido pela LDB (BRASIL, 1996) e associado ao re-

nascimento da democracia e nosso país, motivou um amplo debate em torno das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (DCN) 

(BRASIL, 2002). Como resultado, observamos uma flexibilização do currículo que, 

embora fundamentado nas tradicionais disciplinas, passou a estimular a participação 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão, em intercâmbios nacionais e interna-

cionais e em estudos interdisciplinares. Em nenhum momento, contudo, se falou da 

formação pedagógica dos docentes, um obstáculo que impede maiores avanços nas 

práticas de ensino/aprendizagem.  

Ainda que o currículo centralize os esforços de mudança nos cursos de enge-

nharia24, os docentes possuem, também implícitas, representações e significados 

acerca da aprendizagem. 

 

                                                   
23

 São situações-problema em que é necessário tomar certas decisões para se chegar a uma solução dentre as 

várias possíveis (NORTON, 1999, p. 25). Esta classe de problemas se contrapõe aos estruturados, frequentemen-

te utilizados nos livros-texto, nas aulas e nos exames por facilitarem a aplicação da teoria. 
24

 O que é confirmado pelo fato de que algumas reformas curriculares são o único evento a envolver parte mais 

significativa do corpo docente. 
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1.1.2.  Concepções de aprendiz e de aprendizagem  

Alunos e alunas são concebidos como instrumentos de aplicação e/ou desen-

volvimento de técnicas e tecnologias num contexto em que o mercado, com suas 

exigências de eficácia e baixo custo, estabelece as demandas. Considerados essenci-

ais para a conquista da competência, os conteúdos são ensinados – ou repassados, 

no jargão dos docentes – através das tradicionais aulas/conferências, quando são 

apresentados segundo a lógica e organização de cada disciplina, frequentemente 

reproduzindo textos clássicos. Aos estudantes cabe acompanhar a evolução das idéi-

as no ritmo em que forem apresentados. Há um programa a vencer, sem o qual a 

competência profissional, acredita-se, está seriamente ameaçada. É marcante a idéia 

de que o estudante não tem autonomia para aprender sozinho, daí o relevo do pro-

fessor que ensina. Persegue-se, ainda, o acúmulo de conhecimento, numa espécie 

de culto às enciclopédias. Não é raro ouvirmos apologia ao estudo de livros de capa 

a capa. 

Nas aulas, são apresentadas informações e/ou teorias capazes de orientar a so-

lução de certas classes de problemas. Além destas exposições, as interações entre 

professor(a) e alunos(as) costuma envolver a resolução de problemas bastante deli-

mitados e o esclarecimento de dúvidas e/ou curiosidades relacionadas ao tema do 

dia. Neste contexto, aprender depende, essencialmente, da compreensão da cadeia 

dedutiva em que são apresentados os conhecimentos. Trata-se, portanto, de apren-

dizagens teóricas e descontextualizadas, daí a grande dificuldade dos alunos em apli-

cá-las a contextos profissionais, caracterizados pelo grande número e diversidade 

das variáveis envolvidas (SCHÖN, 2000).  

Tais práticas traduzem um desprezo pela progressividade e pessoalidade dos 

processos de aprendizagem. A linearidade com que os conteúdos são apresentados 

impede que sejam revisitados em disciplinas distintas, num processo mais lento e 

eficaz. As diferenças entre os alunos, refletidas na forma como interagem com os 

conteúdos (PERRENOUD, 2000, 2001a), é atropelada em favor do cumprimento de 

um programa. 

Como dizem pesquisadores da educação (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2000), este tipo 

de ensino não raro limita-se a aprendizagens para serem comprovadas em exames e 

depois esquecidas. A propósito, o que um aluno aprende em uma disciplina de enge-

nharia guarda forte relação com as provas ou exames (PERRENOUD, 1999), proce-
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dimento a que se vê reduzida a avaliação das aprendizagens. 

 

1.1.3.  Concepção de avaliação 

Na medida em que se entende que a competência para o exercício da engenha-

ria depende do domínio de conhecimentos disciplinares, é preciso garantir que nin-

guém conclua o curso sem este requisito, o que favorece a utilização de critérios ob-

jetivos e impessoais. E como o que importa é selecionar os melhores, ao invés de 

promover o desenvolvimento de cada estudante, avaliar reduz-se a verificar a apren-

dizagem de conceitos e procedimentos e, por fim, selecionar quem está apto a avan-

çar na grade (LUCKESI, 1996).  

Como docentes da engenharia, tendemos a reproduzir as práticas avaliativas a 

que fomos submetidos. Se usamos receita própria, dificilmente chegamos a alterar-

lhe a função. Avaliamos, em primeiro lugar, porque somos exigidos pela IES, que 

costuma estabelecer normas bastante claras sobre como proceder, afinal não pode 

haver dúvida sobre como separar o joio do trigo. Estas envolvem, normalmente, uma 

escala, limites do mínimo aceitável e número de verificações que, finalmente, devem 

ser transformadas numa nota final ou conceito que, além de credenciar a matrícula 

em novas disciplinas, constará no histórico escolar de cada aluno. 

As provas constituem um procedimento bastante eficaz e prático na promoção 

deste modelo avaliativo. Trata-se, contudo, de um instrumento que tende a consumir 

tempo considerável25, não somente dentro como também fora da sala de aula, o que 

é agravado pelas avaliações de segunda chamada26. A experiência tem mostrado 

que, com freqüência, muitos alunos optam pela segunda chamada, o que se deve a 

pelo menos duas razões: ganha-se mais alguns dias para estudar, sobretudo em se-

manas com muitas provas; pode-se conhecer, com antecedência, o padrão da avalia-

ção. Contudo, não são poucos os professores que, inconformados com o desperdício 

de tempo e/ou com a excessiva liberalidade do sistema, elaboram a tal segunda o-

portunidade em um grau de dificuldade maior, desestimulando sua procura. Com 

tanto tempo reservado para os exames, sobra bem pouco para investir em inovações 

pedagógicas (PERRENOUD, 1999). 

São muitas as curiosidades dos procedimentos mais particulares de avaliação e, 

                                                   
25

 No Apêndice 3, mostramos cálculos que indicam um número de horas preocupante. 
26

 Na UFC, consiste de nova avaliação assegurada a qualquer aluno que não compareça à avaliação em primeira 

chamada. Para realizá-la, basta que preencha solicitação por escrito no prazo estipulado em norma.   
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diante das certezas e incertezas envolvidas no ato de avaliar, encontramos desde 

docentes que, por princípio, não reprovam, quanto os que, também em respeito a 

valores que consideram inquestionáveis, se apegam aos décimos das notas para de-

cidir quem será ou não aprovado. Quaisquer que sejam as formas de avaliação utili-

zadas, não será difícil perceber que acabam atendendo, basicamente, a uma função: 

definir, classificando, quem seguirá ou não adiante. A despeito de sua pretensa obje-

tividade, os métodos empregados são usualmente arbitrários. 

 

1.1.4.  Docente de engenharia: perfil tradicional 

Em síntese, o(a) professor(a) é um(a) um(a) bacharel(a), especialista, mes-

tre(a) e/ou doutor(a) em engenharia que, submetido(a) a um concurso público de 

provas e títulos27, é selecionado(a) para ministrar uma disciplina de sua área de es-

pecialização. Neste processo, a competência técnica no campo da engenharia costu-

ma ser avaliada em exame escrito, enquanto a competência pedagógica é inferida a 

partir de uma aula de 50 minutos28. Entre os candidatos, costumamos encontrar pro-

fissionais com vida acadêmica exemplar, pertencentes, portanto, a um grupo restrito 

dentre os que passam pela educação superior. 

Uma vez na posição de professor, este especialista reproduzirá muitas das prá-

ticas que assimilou durante a época de estudante, algumas das quais se concretizam 

nas concepções de currículo, aprendizagem e avaliação já delineadas: 

- aula como apresentação, segundo a lógica dedutiva – e com recurso à análise -, de 

um conjunto sistematizado de conhecimentos; 

- discurso essencialmente unidirecional, do professor aos alunos; 

- utilização de livros-texto como referência para os conteúdos e sua fixação; 

- utilização de laboratório, quando existente, com o objetivo de repetir experimentos 

padronizados que comprovam a teoria; 

- exames, normalmente escritos e individuais, para verificar se o aluno assimilou a 

teoria e/ou se é capaz de aplicá-la na resolução de problemas didáticos; 

- correção dos exames a partir de um gabarito ou padrão a ser reproduzido. 

Os engenheiros professores, em sua grande maioria, têm reproduzido, com 

poucas mudanças, as práticas de seus ex-professores. Este quadro é causa, mas 

                                                   
27

 As instituições públicas, e algumas particulares, fazem uso do concurso público.  
28

 Não é raro que a banca examinadora, alheia à didática do(a) candidato(a), exija demonstração de domínio 

técnico, em quantidade e profundidade. 
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também consequência, da inexistência de uma concepção pedagógica explícita em 

muitos dos cursos de engenharia. De forma difusa e acrítica, as práticas docentes 

são o resultado de uma concepção educacional cristalizada no tempo. Se não pode-

mos creditar esta situação ao desinteresse docente por melhorias no ensino, parece-

nos inevitável, contudo, remetê-la à pedagogia das corporações medievais, onde a-

prendizes, imitando seus mestres, reproduziam atividades essencialmente práticas 

para atingir o domínio da técnica. É difícil acreditar que a docência em engenharia 

possa continuar, indefinidamente, sem transformar-se a partir dos conhecimentos 

trazidos pelas Ciências da Educação, sobretudo numa época em que o conhecimento 

científico e a qualidade são requisitos em virtualmente todos os âmbitos da atividade 

humana. É indiscutível que esta concepção de docência tem alguma eficácia, do con-

trário as engenharias não teriam produzido os resultados técnicos que nos cercam. 

Temos, contudo, muitas razões para ultrapassá-la.  

Como os próprios engenheiros costumam defender, não basta obter resultados: 

qualidade e baixo custo são também necessários. Assim é que, em nossos dias, as 

empresas de engenharia procuram aprimorar seus produtos por meio de equipes 

multidisciplinares. Dentro das IES, paradoxalmente, aqueles que irão integrar o mer-

cado profissional não recebem um tratamento semelhante ao dos produtos que aju-

darão a fabricar. Talvez possamos comparar muitos dos cursos de engenharia às 

mais antigas linhas de produção, em que conceitos como qualidade e integração não 

eram sequer imaginados. De fato, não há sequer a busca de mudanças conceituais 

nas práticas educacionais e, costumeiramente, acredita-se que o que falta às escolas 

de engenharia são apenas professores e laboratórios.  

Se a realidade pedagógica do ensino tradicional de engenharia já é preocupan-

te, sua melhoria deve estar atenta a algumas mudanças econômicas, políticas e soci-

ais mais recentes. 

 

1.2. MUDANÇAS ECONÔMICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS 

São muitas as transformações ocorridas na educação superior brasileira du-

rante as últimas décadas do século XX: nas condições de financiamento, na legisla-

ção federal que a regulamenta e controla, no tipo de instituições previstas em lei, 

nas exigências do mercado de trabalho, na demanda social e certamente em outros 

aspectos. É crescente, por exemplo, o papel dos editais públicos ou privados  no fi-
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nanciamento de pesquisas e na remuneração de docentes, mesmo em IES públicas. 

Muitas destas mudanças resultam de uma progressiva submissão das IES à lógica 

capitalista. 

No Brasil, as Instituições Federais de Educação Superior - IFES, já há alguns 

anos têm seus orçamentos vinculados a sistemas de avaliação cada vez mais amplos 

e rigorosos. O aumento do controle externo sobre estas instituições tem sido motiva-

do por objetivos sobretudo quantitativos, não se constatando ainda um compromisso 

genuíno com a melhoria da qualidade da formação. Na verdade, no meio governa-

mental, mas também entre grande parte dos acadêmicos, entende-se que o caminho 

para a melhoria de nossas IFES envolve, por um lado, a contratação de mais docen-

tes, se possível com título de doutor, e, por outro, o financiamento de suas pesqui-

sas. Apenas recentemente veio à tona uma proposta de reforma radical de nossas 

IFES. Trata-se do projeto Universidade Nova, nascido na UFBA e discutido em livro 

de Naomar de Almeida Filho (2007). Esperamos que trabalhos desta natureza pro-

movam, ainda que no longo prazo, um novo conceito de reforma da educação supe-

rior. 

Muitas das últimas mudanças na educação superior brasileira se deram a partir 

da aprovação da LDB de 1996, em substituição à primeira LDB, de 1961. A nova lei 

diversifica o tipo de IES, permitindo, por exemplo, que algumas instituições dedi-

quem-se exclusivamente ao ensino29. Se isto, por uma lado, favoreceu a expansão 

nas vagas, ainda que a partir do sistema privado, é inegável que também levou à 

proliferação de instituições que, da noite para o dia, passavam a ofertar cursos de 

qualidade questionável. 

Outras mudanças não menos importantes se deram a partir das transformações 

políticas e econômicas decorrentes do restabelecimento da democracia no Brasil. A-

pós os anos 1980, considerados, em termos econômicos, como uma década perdida, 

ganharam força, nos anos 1990, reformas econômicas em direção à organização das 

contas públicas, à maior abertura ao mercado externo, enfim, à criação de condições 

para que um capitalismo mais dinâmico e competitivo se instalasse no país, trazendo 

maior desenvolvimento econômico. O setor industrial, impulsionado pela desonera-

ção da produção e instigado pela competição internacional, foi levado à otimização 

de custos de produção combinada com maior qualidade/controle de seus produtos. 

                                                   
29

 O que se constituiu em objeto de intensa crítica entre os defensores da indissociabilidade entre ensino, pesqui-

sa e extensão. 
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Em condições de maior exposição à concorrência externa, o mercado de trabalho 

passou por profundas transformações, que se fizeram sentir nas IES. Já não bastava 

formar profissionais com formação científica. Doravante, eles deveriam ser capazes, 

além de tratar das questões técnicas, de adaptar-se às mudanças, trabalhar em e-

quipes muitas vezes interdisciplinares, ter habilidade para comunicar suas idéias, 

dominar línguas estrangeiras e possuir capacidade de liderança. 

O aumento das vagas na educação superior permitiu o acesso a alunos bastan-

te diversos quanto à formação, interesses e tempo dedicado aos estudos. Ao mesmo 

tempo, a demanda por docentes cresceu rapidamente. A educação superior, ainda 

que em condições bastante questionáveis, chegava progressivamente às massas. 

Integram ainda este quadro de mudanças recentes: a maior oferta de inter-

câmbios entre instituições nacionais e internacionais, programas de formação conti-

nuada e o emprego de modelos de gestão que fazem IES se assemelharem a gran-

des corporações - algumas delas com ações na bolsa de valores. Como em nenhum 

outro momento na história, a educação superior vê-se hoje “submetida aos mesmos 

processos e às mesmas incertezas do âmbito político, econômico ou cultural que afe-

tam qualquer uma das outras realidades e instituições sociais com as quais convive” 

(ZABALZA, 2004, p. 25). Estas mudanças dão-se, contudo, de forma diferenciada, 

como resultado das particularidades de cada instituição e seu contexto. 

Seria contraproducente buscar as implicações destas mudanças para a vida uni-

versitária apenas em seus aspectos negativos ou positivos. Entendemos, como Za-

balza, que é a partir da consideração de avanços e  recuos que convém enfrentar os 

novos fatos sociais e, a partir deles, preparar-se para o futuro que desejamos. Neste 

sentido, este novo cenário impõe alguns desafios para a docência universitária. Em-

bora estas mudanças possuam alguns aspectos indesejáveis, não podemos esquecer 

que, como fenômeno complexo, dão-se dialogicamente e, portanto, envolvem oposi-

ções, confluências e complementaridades, além de incertezas e imprevistos. Assim, 

se houve um avanço do capital  neste setor, por outro lado um maior número de 

brasileiros já pode realizar o sonho de cursar uma faculdade. Outros possíveis des-

dobramentos destas mudanças são: 

- com o aumento do número de instituições voltadas para o ensino de graduação, 

cresce também o grupo de profissionais da educação superior que, em busca de 

maior titulação, terá dentre as alternativas de pós-graduação os cursos de educação. 
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Temos aqui uma oportunidade de maior difusão da pedagogia universitária30, que 

poderá contribuir para a auto-crítica da educação superior; 

- ainda que o mercado de trabalho costume nortear-se por critérios econômicos, al-

gumas das exigências formativas, como capacidade de trabalho em equipe e flexibil i-

dade, podem efetivamente contribuir para mudanças desejáveis nas instituições, na 

formação docente e, em última instância, nas práticas sociais; 

- se a heterogeneidade dos novos grupos de estudantes impõe-se como um grande 

desafio para a educação superior, exigindo dos docentes um conjunto de habilidades 

pedagógicas, uma formação continuada pode capacitá-los para o trabalho em meio à 

diversidade e, quando necessário e possível, para a mudança da própria instituição;  

- a diversidade de interesses e condições de estudo da massa que aflui à educação 

superior pode ser enfrentada sob a da perspectiva da formação ao longo da vida, de 

tal forma que o curso superior não precisa impor-se o compromisso com uma forma-

ção ampla, profunda, definitiva e homogênea – como costuma defender – a todos os 

estudantes; 

- a diversificação dos tipos de IES favorece o atendimento à complexa demanda so-

cial e laboral. A universidade, modelo de IES até 1996, costuma privilegiar objetivos 

científicos desde os cursos de graduação, ainda que grande parte de seus alunos não 

mostre interesse por estudos aprofundados. Com a abertura para IES não universitá-

rias, o sistema educacional brasileiro já vê surgir uma (nova) classe de instituições 

mais orientadas para o mundo do trabalho. O que temos, em última análise, é um 

aumento na complexidade do sistema nacional de educação superior. E o aumento 

da complexidade favorece a emergência do novo. Finalmente, esta pode ser uma rica 

oportunidade para que a educação superior encontre um novo equilíbrio entre o seu 

papel na produção e crítica dos conhecimentos e a sua interação com a realidade 

social. 

Em síntese, acreditamos que as pressões do mercado sobre a educação superi-

or abrem caminhos para uma maior inserção social deste setor educacional, com pe-

rigos, mas também com oportunidades para um país em que as IES públicas ainda 

têm um alcance muito limitado. Negar esta perspectiva seria acreditar que o pro-

gresso social só é possível a partir de instituições que estejam „a salvo‟ do mercado. 

                                                   
30

 Na UFC, por exemplo, recentemente foi criado um curso de especialização Docência do Ensino Superior, com 

carga horária de 576 horas e duração de 18 meses (CETREDE, 2010). 
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Ainda que esta seja uma questão polêmica, sublinhamos a necessidade de enfren-

tarmos situações conflituosas com espírito crítico, auto-crítico, propositivo e que re-

conheça a complexidade da vida social, o que não significa perder-se nos problemas 

econômicos em detrimento dos políticos, nem deixar de olhar para o futuro por um 

apego exagerado a um presente que cega para o enfrentamento da mudança e do 

desconhecido. 

De todas estas mudanças, não são muitas as que são propostas pelos docentes 

e/ou dirigentes. O que vemos são reações das instituições, procurando adaptar-se ao 

mercado e/ou a decisões governamentais. Mesmo assim, as práticas educacionais 

nas IES, no cenário geral, quase não mudaram nas últimas décadas. Se é verdade 

que tecnologias e conhecimentos transformam-se, não se pode dizer o mesmo das 

práticas docentes. Paradoxalmente, são justamente os docentes que, no contato diá-

rio com seus alunos, mais sentem os efeitos de todas estas transformações: tensões, 

estresse, desentendimentos, dúvidas, e, não raro, frustração e desânimo. Acredita-

mos que o enfrentamento do problema ainda é o melhor caminho a seguir, o que 

significa buscar soluções para as novas exigências que se impõem aos docentes, 

dentre elas (ZABALZA, 2004, p. 30): 

- ampliação da função docente: da transmissão de conteúdos e orientação de pes-

quisas, passa a compreender a gestão da instituição e das diversas atividades peda-

gógicas, técnicas e científicas; 

- necessidade de maior planejamento das atividades didáticas: a diversidade de alu-

nos, em termos de formação e interesses, associada às emergentes exigências for-

mativas e novas tecnologias educacionais, torna bastante complexa a profissão do-

cente; 

- promoção de uma cultura de colaboração entre os docentes: é marcante o isola-

mento do professor universitário; se esta relativa autonomia profissional viabiliza 

uma prática crítica, também impede certas mudanças institucionais. 

A estas questões é preciso acrescentar um fenômeno que, dada sua natureza 

e força, requer um tratamento em separado: a elevação do conhecimento a uma 

novo patamar de importância no mundo civilizado. 

 

1.3. A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

Chamamos de sociedade do conhecimento, de forma simplificada, ao fenôme-
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no social e cultural que emergiu a partir da disseminação das Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação (TIC). Difundindo-se, sobretudo, nas duas últimas décadas do 

século XX, as TIC trouxeram profundas mudanças na forma como “o conhecimento 

pode ser produzido, gerido, disseminado, acessado e controlado” (UNESCO, 1998, p. 

1). Discutir algumas das conseqüências que este fenômeno traz para a instituição 

universitária, e em particular para as universidades brasileiras, é o que nos propomos 

a fazer agora. 

Nossa civilização tem-se alimentado da cultura31 para reproduzir e produzir as 

condições da vida material e simbólica e, a cada geração, enrique tanto o legado cul-

tural como os meios para conhecê-lo, em um ritmo cada vez mais intenso. As TIC, 

consolidadas nas últimas décadas do século passado, trouxeram uma revolução no 

acesso à informação e, em última instância, à própria cultura humana.  

Esta revolução, resultado da associação entre capital, conhecimentos e tecno-

logias de campos variados (eletrônica, ciência e engenharia dos materiais, matemáti-

ca, engenharia espacial e de satélites e certamente outros), tornou possível a con-

cretização de uma idéia bastante simples: a representação e manipulação automati-

zada de informações na forma de sequências de 0 e 1. “O conhecimento32 deixou de 

ter uma base material para se tornar um „fluido‟ de maleabilidade ilimitada” (DOW-

BOR, 2001, p. 21). Produzido, pelos mais variados grupos e indivíduos, em qualquer 

região do planeta, ele poderia ser acessado por qualquer instituição ou indivíduo. 

Para tal, seria necessário dispor apenas de equipamentos adequados e, em alguns 

casos, pagar pelo acesso às informações. Dava-se início a mais um processo de mu-

danças, decorrentes da introdução de uma nova tecnologia, em hábitos, valores, ati-

tudes, práticas, métodos, técnicas etc. Dada a amplitude e profundidade das mudan-

ças em curso, parece ser consensual estarmos diante de uma Revolução da Informa-

ção: nos últimos anos, a informação deixou de ser uma área ou especialidade para 

se tornar uma dimensão de tudo, transformando profundamente a forma como a 

sociedade se organiza (GADOTTI, 2000, p. 7).  

Como tudo isso desafia a universidade? Quais riscos e oportunidades estes no-

vos recursos trazem para esta instituição educacional, científica e tecnológica? Dado 

o potencial revolucionário das TIC, devemos presenciar impactos em vários aspectos 

                                                   
31

 Nos referimos ao conceito antropológico de cultura, entendida como produção material e simbólica (intelectu-

al, imaginária, espiritual, axiológica)  
32

 Entendemos o conhecimento como uma capacidade construída pelo indivíduo e que, portanto, não pode ser 

objeto de transmissão. Informações, sim, são passíveis de troca entre pessoas. 
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da vida universitária: o econômico, o pedagógico, o administrativo, o organizacional. 

Talvez não sejamos capazes de vislumbrar suas implicações mais profundas, sendo 

possível que estas tecnologias integrem uma verdadeira revolução na concepção de 

universidade. 

As TIC já estão suficientemente disseminadas para sabermos de alguns de seus 

impactos na vida contemporânea. Uma grande massa de informações que só podia 

ser acessada in loco está hoje disponível na internet, sendo reinventadas as noções 

que tínhamos acerca do tempo, do espaço e da própria materialidade do mundo. 

Além disso, atividades intelectualmente complexas e laboriosas foram automatizadas 

por meio de aplicativos. Tudo isto possibilitou amplas e profundas mudanças em vir-

tualmente todos os campos: indústria, comércio, lazer, saúde, relacionamentos, en-

fim, na forma como fazíamos praticamente tudo. Vemos emergir uma sociedade em 

rede (CASTELLS, 2003), com seus “ambientes virtuais” onde se produz uma “ciber-

cultura” (LEVY, 2005, 2007). E será, possivelmente, no campo da aprendizagem e, 

em particular, da educação, onde se darão os desfechos mais profundos, já que a 

confluência das TIC com a atual fase do capitalismo favoreceu a instauração de uma 

sociedade intensiva em conhecimento33. 

Se nos dois últimos séculos o capitalismo industrial desenvolveu-se a partir de 

empreendimentos intensivos em capital (HOBSBAWM, 1979), no mundo contempo-

râneo vemos nascer grandes corporações que se destacam pela elevada qualificação 

de muitos de seus funcionários e gestores. Os recursos financeiros necessários aos 

empreendimentos continuam necessários, mas o fator limitante passa a ser o conhe-

cimento: há abundância de capital em muitas companhias, mas “o recurso escasso 

hoje é a capacidade humana” (COLVIN, 2009, p. 24). Neste contexto, se entender-

mos que “a inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas onde inte-

rage um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos” (LEVY, 2004, p. 

133), veremos nas TIC a base tecnológica de uma nova inteligência e economia das 

quais as instituições educacionais não poderão isolar-se sem pesado ônus. 

Diante deste quadro, a educação formal de qualidade deixa a condição de co-

adjuvante no desenvolvimento socio-econômico, assumindo centralidade no proces-

so. Este novo espaço educacional já está sendo ocupado, sobretudo por instituições 

                                                   
33

 Como Demo (2006b, p. 10), preferimos este termo a sociedade do conhecimento, já que a espécie humana, 

como a conhecemos, sempre conviveu com o conhecimento e a cultura. O que nos diferencia, hoje, é justamente 

o papel do conhecimento nas novas dinâmicas econômicas. 
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privadas, mais flexíveis e, não raro, orientadas pelo lucro. Com a progressiva sofisti-

cação associada os menores custos das novas tecnologias, o principal desafio passa 

a ser a mediação de aprendizagem significativa e relevante apoiada pelas TIC, o que 

é muito mais que ter acesso a informações. Conceitos mais ricos de aprendizagem e 

mediação pedagógica deverão impor-se, afinal atingimos um estágio tecnológico em 

que a aula magistral teria de competir com a teleinformática como principal técnica 

de mediação cognitiva – já há muito ultrapassada por uma outra tecnologia, o livro. 

O emprego das TIC, a partir de uma didática construtivista (VALENTE, 1999, p. 

31-43), colaborativa/cooperativa (HANNA, 2002) e que entenda o papel político34, 

histórico e social do conhecimento, deve estar orientada para a aprendizagem re-

construtiva, política (DEMO, 2008) – portanto histórica e socialmente contextualizada 

(HANNA, 2002) – e, conforme discutiremos no próximo capítulo, apoiada em uma 

racionalidade ou pensamento complexo. Na reconstrução do conhecimento o aluno, 

em atividade sob orientação docente, utiliza a teleinformática como instrumento de 

pesquisa e manipulação de informações que, re-elaboradas pelo aluno a partir dos 

conhecimentos de que já dispõe, deverá atingirá um novo patamar cognitivo ao su-

perar os desafios da tarefa inicial. Ao sublinhar a natureza histórica e social da pro-

dução cultura, assim como de seus usos, os conhecimentos não se limitarão a com-

petências instrumentais, favorecendo o desenvolvimento da autonomia do aluno.  

Se, em linhas gerais, são estes os traços de uma didática compatível com as 

TIC e coerente com as mais prestigiadas teorias da aprendizagem, será preciso ca-

pacitar o docente, sobretudo na educação superior, para as demandas que a função 

de profissional da aprendizagem exigirá. Acima de tudo, e paradoxalmente, as novas 

tecnologias exigem maior aproximação entre professor e aluno (MORAN, 2006). Ne-

cessária, também, será a assimilação da nova proposta pedagógica pelos administra-

dores, sem o que as resistências à mudança, por docentes e até discentes, combina-

das com a falta de um planejamento integrado, podem tornar inviáveis mudanças 

mais substantivas. Em verdade, o emprego inteligente das TIC, portanto associado a 

uma didática construtivista, exige novos desenhos organizacionais (HANNA, 2002). 

As mudanças anunciadas por estas tecnologias não virão, entretanto, sem resis-

tências oferecidas, paradoxalmente, pelas universidades. Estas instituições, na medi-

                                                   
34

 No sentido de que conhecer favorece a autonomia do indivíduo, entendida como capacidade de posicionar-se e 

construir estratégias diante das situações de vida – um fenômeno que já vem sendo também compreendido pela 

biologia.  
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da em que produzem e disseminam muitos dos conhecimentos na modernidade, 

têm-se constituído em guardiãs de valores, crenças, concepções de mundo, enfim, 

de paradigmas que caros aos nossos tempos e, por conseguinte, são um dos princi-

pais redutos da resistência a mudanças mais abrangentes na vida social contempo-

rânea. As novas tecnologias, por sua vez, põem em questão muitas das práticas aca-

dêmicas e sua plena utilização pode estar vinculada a concepções inovadoras de uni-

versidade. 

Neste quadro de mudanças planetárias, mas nem sempre produzidas por elas, 

algumas experiências têm surgido no campo da formação em engenharia. 

 

1.4. NOVAS EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA NO BRASIL 

A despeito do quadro problemático da docência em engenharia no país, há um 

número considerável de professores e cursos que vem buscando aperfeiçoar seus 

programas de formação35. De nossa própria experiência, somos levados a crer que 

este envolvimento se dá, no mais das vezes, a partir do momento em que os docen-

tes são chamados a assumir a função de coordenador de curso. Nesta ocasião, o que 

não é perceptível para quem se limita a dar aulas em umas poucas disciplinas apare-

ce sob a forma dos mais variados problemas pedagógicos. Tornam-se quase inevitá-

veis, a partir desta tomada de consciência, ações voltadas à melhoria das condições 

de formação dos futuros profissionais. Muitas das ações e idéias destes docentes 

podem ser conhecidas nas publicações da ABENGE, seja nos anais de seus congres-

sos anuais ou nas edições de sua Revista de Ensino de Engenharia. Outra fonte de 

registros desta natureza são as monografias de mestrado e de doutorado, às quais 

nos referimos na Introdução, voltadas à Educação em Engenharia. 

Os relatos de experiências pedagógicas podem ser divididos em dois grupos: os 

que envolvem mudanças de pequeno porte, normalmente associadas a poucos pro-

fessores; os que levam a mudanças mais amplas, estando associadas à ação coorde-

nada de muitos docentes, previamente aprovada nas instâncias administrativas per-

tinentes. 

 

                                                   
35

 Lamentavelmente, as ações governamentais voltadas à melhoria dos cursos de graduação são quase nulas. 

Uma honrosa exceção deu-se com o lançamento, em 1997, do Programa de Desenvolvimento das Engenharias – 

PRODENGE, uma parceria entre FINEP, CNPq, CAPES e SESU. Dentre seus subprogramas, o REENGE e o 

ENGENHEIRO 2001 promoveram, por exemplo, um debate nacional sobre o perfil necessário ao engenheiro do 

século XXI.  
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1.4.1. Experiências de menor porte 

São muitos os relatos de mudanças em cursos de engenharia que não chegam 

a alterar as concepções que orientam as atividades de ensino-aprendizagem. Mudan-

ças que não se configuram como inovação na educação superior que, segundo Ma-

setto (2004), envolve um 

conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da or-

ganização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou 

por reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior. 

Tais experiências incluem aspectos variados do processo de formação dos pro-

fissionais de engenharia, como: 

- reformas e ajustes curriculares (PEREIRA; KÜHN, 1997; CAMARGO; KIRCHHOF, 

1998; MASSON; MIRANDA; CASTANHEIRA, 2008); 

- metodologias e experiências pedagógicas (ALVES et al., 1998; FREITAS; ULIANA, 

1998; SAAVEDRA et al., 2008); 

- estrutura organizacional (DAMIÃO; GARCIA, 1997; CUGNASCA; CAMARGO; ALMEI-

DA, 2009); 

- avaliação dos processos de ensino-aprendizagem (ARNDT, 2008); 

- formação docente (FURTADO; BOOS; SCHWERTL, 2009). 

Os relatos trazidos por estes textos indicam que a própria comunidade acadê-

mica vem promovendo mudanças nos cursos de engenharia. Tais ações, contudo, 

não costumam subverter os pressupostos tradicionais que têm norteado a ação do-

cente neste campo. Em estudo denominado “crescimento, evolução e o futuro do 

ensino de engenharia”, voltado à realidade brasileira, Oliveira (2005, p. 10) fortalece 

nossa conjectura: 

de uma maneira geral, o modelo organizacional dos cursos de engenharia 

não sofreu grandes alterações desde a criação da Politécnica de Paris 

(1795), que tem servido de modelo para a organização dos cursos desde en-

tão. O cerne da organização curricular dos cursos ainda é a divisão em bási-

co, básico de engenharia e profissionalizante, com disciplinas fragmentadas 

e descontextualizadas em sua maioria. As mudanças que têm ocorrido nos 

cursos primam pelo viés de reforma e de adequação que não chegam a alte-

rar a concepção original. 

Daí defendermos que mudanças de natureza paradigmática são necessárias pa-

ra que seja alcançado um novo patamar de formação nas engenharias. Mostraremos, 
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a seguir, algumas práticas que têm caminhado nesta direção – a da inovação.    

 

1.4.2. Experiências de maior porte 

Os cursos cooperativos são uma das poucas experiências pedagógicas de maior 

porte36 implantadas em programas de engenharia em nosso país. A idéia, que reme-

te a práticas na Grã-Bretanha e nos EUA no início do século passado, consiste em 

intercalar os períodos de aula na universidade com estágios nas empresas. 

Em 1989 Escola Politécnica da USP passou a utilizar esta metodologia, que já é 

encontrada em cursos de engenharia de outras IES brasileiras. Segundo Matai e Ma-

tai (2001), o ensino cooperativo favorece: 

- maior integração entre a formação acadêmica e a experiência no mercado de tra-

balho; 

- otimização no uso dos recursos materiais da IES a partir da manutenção de um 

grupo em aulas enquanto um outro encontra-se em estágio integral nas empresas; 

- o desenvolvimento da identidade profissional do estudante, facilitando a transição 

entre universidade e mercado de trabalho; 

- maior envolvimento com as atividades acadêmicas, uma vez que têm seu valor re-

velado pelas exigências práticas do trabalho no campo; 

- atualizações permanentes no currículo acadêmico, alimentadas pelas constantes 

transformações no mundo do trabalho; 

- enriquecimento das atividades acadêmicas já que estudantes e professores tendem 

a contextualizar os conteúdos disciplinares. 

É de conhecimento comum que muitos alunos chegam aos cursos de engenha-

ria ainda muito imaturos, o que se revela no desconhecimento do mercado de traba-

lho e na falta de compromisso com as atividades. Este fenômeno também era obser-

vado no início dos cursos cooperativos da USP, contudo 

após retornar do primeiro estágio, as diferenças já eram sensíveis, e se a-

centuavam nos estágios posteriores. Os próprios professores se impressio-

navam com as mudanças, e isso era um fator muito forte de motivação e in-

teração entre eles. (...) a infantilidade era substituída por posturas mais a-

                                                   
36

 Denominamos como tal as experiências que: envolvem todos os alunos de um curso; estão institucionalizadas, 

portanto não consistem de ações isoladas de docentes; alteram profundamente, em determinada área, a formação 

dos alunos e alunas. 
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dultas e profissionais. O interesse pelas matérias crescia enormemente (...). 

(TORRES et al., 2002) 

 

1.4.3. A reforma oficial em curso 

Ao falar de mudança na educação superior, não podemos deixar de fazer refe-

rência à reforma da educação superior em curso no Brasil. O projeto de lei 7.200/06 

(BRASIL, 2006) representa o texto a que se chegou após anos de discussão envol-

vendo vários setores da sociedade. No que diz respeito ao tema desta pesquisa, ele 

não prescreve nem mesmo estimula a preparação pedagógica dos docentes, cuja 

qualificação defendida, explícita ou implicitamente, está associada à titulação que, 

sabemos, costuma estar associada à área de especialização do docente. Se é dada 

certa liberdade de organização às instituições, o fato de não posicionar-se em rela-

ção à formação pedagógica dos docentes deixa claro tratar-se de tema, na melhor 

das hipóteses, secundário. Não devemos, contudo, entender este quadro como imu-

tável. Com o fortalecimento da democracia no Brasil, novas legislações surgirão. A-

cima de tudo, grupos organizados poderão promover novas idéias que venham a 

crescer e impor-se com o tempo. Como exemplo concreto, temos as pesquisas, se-

gundo enfoques variados, voltadas à formação pedagógica de professores da educa-

ção superior. Pouco expressivas há algumas décadas, hoje já envolvem conceituadas 

IES brasileiras: USP, PUC-SP, UNIFESP, PUC-PR, UFRGS, UFSM, UFPel e UNISINOS. 

Pelo que podemos antever, mudanças mais profundas na docência universitária não 

deverão vir, num primeiro momento, do exterior de uma IES. Mas poderão nascer 

dentro da própria instituição, onde, mostrando-se sustentável, tenderão a ganhar 

espaço, reproduzir-se e, como uma nova espécie de idéia37, ganhar certa autonomia. 

 Agora que já temos um quadro geral das práticas pedagógicas em engenharia 

no Brasil, podemos avançar na busca de respostas às questões postas no capítulo 

anterior. Para tanto, dedicaremos o próximo capítulo à contextualização e caracteri-

zação do Pensamento Complexo – racionalidade que orientará o trabalho propria-

mente pedagógico desta pesquisa – e sua articulação com conceitos e idéias peda-

gógicas, delineando o referencial didático-pedagógico complexo que orientará a pes-

quisa de campo. 

 

                                                   
37

 Para Morin (2002), as idéias, embora produzidas pelos seres humanos, alcançam certa autonomia em relação a 

eles, que chegam a dar suas vidas por elas. 



49 

 

1.5. FORMAÇÃO DOCENTE EM ENGENHARIA 

Não é necessário grande esforço de pesquisa para constatar que “apesar do en-

tendimento institucional de que os docentes são os responsáveis pela formação de 

futuros profissionais, sua formação docente não tem sido valorizada nem pela maio-

ria das IES nem pelas políticas voltadas para a educação superior” (ISAIA, 2005, 

p.66). A diversidade de orientações quanto à formação pedagógica em serviço – ou 

mesmo sua ausência – para docentes das IES reflete a reticência da legislação fede-

ral a este respeito. 

Mesmo o projeto de reforma universitária não traz mudança nesta dimensão da 

educação superior. Diante deste quadro político, avanços pedagógicos mais significa-

tivos na educação superior brasileira dependerão de decisões isoladas de IES. Pen-

samos ser difícil antecipar o cenário mais provável, afinal, como discutiremos em 

mais detalhes, o que está em jogo é uma mudança de paradigma, cuja concretização 

é sempre difícil, usualmente longa e até incerta. A despeito do vazio legal, atores 

muitas vezes anônimos têm promovido, em suas IES, a formação em serviço de seus 

docentes, seja através da organização de serviços de apoio pedagógico ou ofertando 

programas sistemáticos de formação docente. 

Segundo Berbel (1994, p. 54), “o primeiro órgão de que se tem registro, criado 

em instituição de ensino superior, no Brasil, para oferecer assessoramento pedagógi-

co ao professor, em serviço, foi o Laboratório de Ensino Superior da Faculdade de 

Educação da UFRGS, criado em 1971”. Esta preocupação refletia o clima de racional i-

zação da educação superior brasileira que culminou na Reforma Universitária de 

1968. É também no início dos anos 1970 que encontramos as raízes do Serviço de 

Apoio Pedagógico – SEDAPE da PUC-SP.  

Na UNESP, o Projeto de Desenvolvimento do Ensino Superior - PRODES, volta-

do à melhoria do ensino universitário, foi experimentado entre os anos de 1981 e 

1984. Após outras experiências de aperfeiçoamento da docência, está em operação, 

desde outubro de 2008, junto à Pró-Reitoria de Graduação da UNESP, o Núcleo de 

Estudos e Práticas Pedagógicas da UNESP (NEPP-UNESP), 

com a finalidade primordial de criar espaços físicos, sociais e acadêmicos na 

UNESP, que possibilitem aos docentes refletirem sobre suas atividades de 

ensino, reavaliando e aperfeiçoando sua prática pedagógica, no âmbito de 

suas disciplinas e área de conhecimento, a fim de que possam mais ativa e 
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efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade de ensino na Universi-

dade. (UNESP, 2008) 

O NEPP-UNESP trabalha, por exemplo, com oficinas e fóruns, sendo um de seus tra-

ços mais marcantes a formação continuada associada a programações renovadas a 

cada ano. 

Em nossa IFES, a UFC, o curso Didática do Ensino Superior  constitui-se como 

exigência, por quase duas décadas (1990 a 2008), a todos os novos docentes contra-

tados. A despeito da reduzida carga horária (60 horas no estilo de leituras e discus-

sões), apontava, por exemplo, uma grande contradição: a vasta bibliografia pedagó-

gica em contraste com a sofrível situação dos ensino de graduação em muitos dos 

cursos da UFC. Grande parte dos docentes que integraram esta pesquisa cursaram 

esta disciplina, cujo enfoque costumava mudar com quem a lecionava: por vezes 

centrava na dimensão social e política da educação superior, por vezes privilegiava 

aspectos didático-pedagógicos. Desde 2008 vem sendo implantado na UFC uma a-

bordagem nova de formação em serviço, compulsória para seus docentes recém-

contratados e opcional para os demais. Trata-se do Projeto CASa (UFC, 2011a) que 

utiliza a metáfora de uma casa, com seus diversos cômodos: 

a concepção da CASa alinha-se com a proposta de renovação e de criação 

cooperativa de novas e de antigas metodologias e tecnologias de ensino na 

Educação Superior. Trata-se de um processo de construção cooperativa e 

significativa de desenvolvimento humano e pedagógico, com caráter contí-

nuo, dialógico e formativo, envolvendo docentes e discentes, novatos e ve-

teranos, em uma ambiência para o desenvolvimento comum do Ensino Su-

perior em nossa Universidade. 

 

Os docentes recém-contratados devem obrigatoriamente tomar parte das ativi-

dades planejadas para cada ano, durante todo o período de estágio probatório. Entre 

as atividades previstas estão contemplados seminários temáticos (de natureza didáti-

co-pedagógica), palestras de docentes considerados Mentores de Docência, Rodas 

de Conversa – espaços para discussões. 

A USP, por sua vez, oferece desde 2008, um curso de Pedagogia Universitária 

de duração anual. Como consta no site  da instituição,  

as transformações político-sociais ocorridas na sociedade vêm exigindo in-

vestimento na formação pedagógica e desenvolvimento profissional do do-
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cente no ensino superior. Neste contexto, a Pró-reitoria de Graduação da 

USP consolidando suas diretrizes de valorização do ensino de graduação 

promove o 4º Curso de Pedagogia Universitária no intuito de instrumentali-

zar os professores e os gestores a superar os desafios que se apresentam 

na prática docente. (USP, 2011a) 

A versão de 2011 deste curso compreende 240 horas de atividades (60 horas 

presenciais, 10 horas em Seminários de Pedagogia Universitária e 170 horas em ati-

vidades não presenciais). Há ainda, o programa Ensinar com Pesquisa (USP, 2011b), 

iniciado em 2007 e cujo edital de 2010 estabelece que  

a finalidade do Programa é contribuir para o desenvolvimento do conheci-

mento no campo do ensino de graduação e investir no desenvolvimento das 

competências docentes e discentes no campo do ensino e da pesquisa. Pro-

põe-se a apoiar, por meio de bolsas, projetos de iniciação científica que 

tenham como foco o ensino de graduação na USP e que abordem temáticas 

voltadas para os desafios do ensino e da aprendizagem nos cursos de gra-

duação. 

Combinado com o curso de Pedagogia Universitária, este programa de incentivo 

à pesquisa da própria prática favorece a integração entre formação teórica e prática. 

Podemos ver, destas breves referências a ações de formação em serviço dos 

docentes em algumas IES brasileiras, a sinalização de uma mudança em curso: 

 na institucionalização da formação pedagógica dos docentes da educação superi-

or; 

 na natureza da formação pedagógica destes profissionais. 

Nos parece que este fenômeno, de certa forma sincronizado em variadas IES, 

se dá como uma resposta à tomada de posição, no Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Graduação das Universidades – Forgrad,  a favor da qualificação do ensino de 

graduação (FORGRAD apud VEIGA, 2005, p.99). E temos a certeza de que este salto 

qualitativo deve ser creditado, em grande medida, aos pioneiros do desenvolvimento 

da docência na educação superior em nosso país. 

Delineado o quadro atual da Educação em Engenharia no Brasil, passamos ao 

capítulo em que é discutido o referencial teórico que apoiará as atividades de campo. 



 



2. PENSAMENTO COMPLEXO E DOCÊNCIA: 
elementos de um referencial didático-pedagógico 

 

 

 

 

 

O presente capítulo, que pretende apresentar o referencial didático-pedagógico 

complexo a que já nos referimos na introdução da tese, está organizado como indica 

a figura 2.1, cujos elementos descreveremos brevemente.  

 

 

Figura 2.1. Como o capítulo 2 está organizado 

 

Em sua primeira parte tratamos do Pensamento Complexo enquanto nova ori-

entação para o exercício da razão. Entendemos que o tratamento do tema, numa 

tese que o toma como parte substancial do referencial teórico, não pode reduzir-se a 

um conjunto de princípios, embora estes tenham sua serventia. Daí a nossa aborda-
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gem transitar pela filosofia e história da ciência. Se conseguirmos mostrar, com cla-

reza, as raízes científicas desta racionalidade, alguns de seus principais traços e os 

desafios a sua difusão, estaremos em boas condições para considerá-lo no contexto 

de formação para a docência em engenharia.  

A segunda parte do capítulo procura discutir alguns conceitos e idéias pedagó-

gicas à luz da racionalidade complexa, constituindo o que temos chamado de refe-

rencial didático-pedagógico complexo. 

 

2.1. DE UMA CIÊNCIA DAS PARTES À (CONS)CIÊNCIA DA COMPLEXIDADE  

Dado que o Pensamento Complexo apresenta-se como paradigma de pensa-

mento que, englobando o paradigma tradicional, o ultrapassa, para compreendê-lo é 

necessário que façamos uma espécie de contraste entre os dois.  

Iniciaremos com uma incursão através da história da ciência para, em seguida, 

discutir alguns de seus princípios. Prosseguiremos com algumas das críticas apostas 

à ciência moderna e suas crescentes contradições internas. Ao final, caracterizare-

mos o Pensamento Complexo e apontaremos alguns dos desafios que traz, seja em 

sua difusão como em sua aplicação.  

 

2.1.1. O empreendimento científico 

A ciência moderna  tem sido objeto das mais variadas discussões e reflexões, 

seja em sua defesa ou oposição. A despeito das polêmicas que tem fomentado, a 

prática científica tem logrado uma crescente capacidade de intervenção na natureza 

e, de forma geral, na realidade. Sua eficácia está associada a um conjunto de proce-

dimentos que incluem um método e o compartilhamento de resultados e descobertas 

numa comunidade de investigadores.  

A partir de suas primeiras conquistas - sobretudo no campo da astronomia -, as 

práticas científicas se difundiram por outras áreas de conhecimento. Assim é que a 

medicina, a biologia, a química e, posteriormente, a sociologia e a psicologia se cons-

tituíram, progressivamente, como ciências que, como tal, procuravam espelhar-se na 

ciência-mãe, a Física, e assim chegar às leis que regiam seus respectivos fenômenos. 

Se o empreendimento científico não prescindiu da filosofia para vir ao mundo, 

operou em relação a ela, entretanto, uma progressiva separação. Cada vez mais dis-

tantes do pensamento filosófico, os profissionais da ciência consagraram-se à obser-
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vação da natureza e sua crescente manipulação por meio de uma divisão também 

progressiva do trabalho científico. À medida que a ciência se apropriava de uma nova 

área do conhecimento, surgia um novo saber, do tipo científico, dominado por espe-

cialistas. A multiplicação das especialidades e conhecimentos científicos parecia inevi-

tável. 

Em seu percurso, a ciência constituiu-se numa forma de apreender e compre-

ender a realidade que é mais que um conhecimento, constituindo-se numa racionali-

dade, uma forma de pensar que hoje é hegemônica. Com o avanço de suas desco-

bertas e do poder que produz, esta racionalidade permeia virtualmente todos os 

campos da atividade humana, transformando-os: na indústria tanto quanto na gas-

tronomia, ou mesmo na intimidade de nossas vidas, a ciência está presente, seja na 

forma de tecnologia ou no modo de enfrentar as mais variadas situações.  

 

2.1.2. O pensamento científico clássico 

As práticas científicas, com suas metodologias e técnicas, estão fundamentadas 

em certos princípios que constituem o que chamamos de racionalidade científica 

(MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.48-62). Explicitando-os, nos preparamos para assimi-

lar algumas das críticas ao pensamento científico e a posterior caracterização do 

Pensamento Complexo. No quadro 2.1 estão listados os princípios que passamos a 

discutir. 

 

Quadro 2.1. Alguns dos princípios que regulam o pensamento científico clássico 

Princípios Caracterização 

Separação/disjunção Necessidade de dividir/separar/discernir/isolar para conhecer 

 

Elementaridade/analítico-dedutivo 
O conhecimento sobre um fenômeno é obtido a partir de seus aspectos 

claramente discerníveis (análise) e através da lógica dedutiva (do geral 
para o particular) 

Ordem/determinismo Os fenômenos são governados por leis imutáveis no tempo e no espaço 

Quantificação Os fenômenos podem ser descritos em linguagem quantitativa 

Não-contradição O conhecimento válido não apresenta contradições lógicas 

 

O primeiro destes princípios estabelece que o conhecimento de um objeto é da-

do pelos conhecimentos sobre suas partes. Diante da impossibilidade de construir 

teorias com capacidade de explicar e prever fenômenos/objetos complexos, resta 
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buscar os conhecimentos sobre suas partes/aspectos. Ora, isto consiste em concen-

trar-se nos fenômenos/aspectos que possam ser bem delimitados, ou seja, isolados 

do contexto mais amplo e dos elementos mais próximos com que interagem. Uma 

vez alcançado os conhecimentos/leis sobre partes/aspectos, a compreensão da reali-

dade mais ampla é dada pela justaposição/soma dos conhecimentos parciais. Como 

exemplo, questões que possam ser do interesse de uma comunidade são tratadas 

por campos científicos específicos, como a economia, a medicina, a sociologia e a 

educação, dentre outros. Uma vez reunidos, presume-se que estes saberes, ainda 

que estanques, são capazes de retratar a comunidade em suas múltiplas dimensões. 

O segundo princípio, algo como uma radicalização do anterior, consiste no em-

prego da análise como método de estudo de um objeto/fenômeno previamente deli-

mitado. Este, para ser conhecido, deve ser dividido em suas partes mais simples. A 

partir daí, o conhecimento sobre o objeto/fenômeno resulta da associação, por dedu-

ção, do conjunto de afirmações sobre as partes, na forma de uma teoria. Na biologi-

a, por exemplo, as pesquisas levaram à descoberta do DNA, que alguns acreditam 

conter as informações que governam o fenômeno da vida. Como resultado, disfun-

ções ou deficiências num indivíduo são muitas vezes investigadas exclusivamente em 

termos de seus constituintes genéticos. 

O terceiro princípio da inteligibilidade ou racionalidade científica envolve a pre-

sunção de que cada fenômeno é governado por um conjunto de relações bem defini-

das entre certas variáveis, sendo possível descrevê-lo em termos de leis de caráter 

universal, portanto válidas e, por conseguinte, verificáveis, em qualquer época e lu-

gar. Uma boa ilustração deste princípio é a teoria comportamentalista em psicologia, 

que procura compreender e desenvolver práticas/treinamentos a partir das quais um 

indivíduo possa modificar seu comportamento. Este princípio implica na concepção 

da realidade como algo imutável no espaço e no tempo, constituindo-se no que co-

nhecemos como determinismo científico, sem o qual, acredita-se, não se pode fazer 

ciência. 

O quarto princípio envolve o emprego da matemática como linguagem mais a-

dequada à construção ou fundamentação de teorias.  A busca de certezas científicas 

favorece a representação ou justificação dos fenômenos a partir da linguagem ma-

temática, que é utilizada em áreas tão diversas quanto a física e a medicina.  

Como quinto princípio, a racionalidade científica apóia-se na lógica e causalida-
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de aristotélicas para construir suas teorias: uma explicação científica deve respeitar a 

lógica da não-contradição, refletindo uma realidade também não contraditória. Da 

mesma forma, pela causalidade aristotélica, um fenômeno, sob condições dadas, 

produz sempre os mesmos resultados. Como cada fenômeno é o resultado de um 

outro, que é a sua causa, podemos, de causa em causa, chegar à relação entre as 

causas iniciais e os resultados finais. Neste caso podemos até mesmo desprezar os 

fenômenos intermediários. Chega-se, desta forma, a descrições do tipo A -> B, o que 

significa que um conjunto de condições representado por A leva, necessariamente, a 

um outro conjunto de fenômenos B. 

Ainda que estes princípios tenham sido alvo de constantes críticas, elaboradas 

sobretudo por filósofos, humanistas ou estudiosos das ciências humanas, a eficácia 

da ciência os fortalecia. E assim, se as teorias científicas modificavam-se para ade-

quar-se aos resultados das observações/experimentações, a racionalidade científica 

permanecia inalterada. 

Mas o compromisso da ciência com a descrição e previsão dos fenômenos, por-

tanto com a operacionalidade do conhecimento que produzia, sempre foi maior que 

sua tendência à ilusão e ao erro. Assim é que viu-se obrigada, a partir de seus pró-

prios achados, a reformular alguns de seus pressupostos. Foram as pesquisas em 

física que, após mais de três séculos de sucessivas conquistas, começam a por em 

xeque, não sem fortes resistências, os próprios fundamentos da ciência. Com as teo-

rias quântica e da relatividade, fomentadas por pesquisas na passagem do século 

XIX ao XX, alguns dos pressupostos da ciência foram seriamente abalados. Este a-

contecimento estimulou a produção de importantes obras nos campos da epistemo-

logia, da filosofia e história da ciência, tendo em Koyré (1973, 2006), Bachelard 

(1978, 2001), Lakatos (LAKATOS; MUSGRAVE, 1970), Feyerabend (1988, 1989), Hol-

ton (1998a, 1998b), Popper (1975, 2000) e Kuhn (1979, 1996) alguns de seus prin-

cipais autores. 

Agora que conhecemos alguns dos fundamentos epistemológicos da ciência 

clássica, podemos passar às críticas que enfrentou em seu longo percurso, culminan-

do com o abalo destes fundamentos no início do século XX. 

 

2.1.3. Oposições históricas aos fundamentos da ciência 

Morin lembra que, já na antiguidade, é possível encontrar “elementos e premis-
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sas de um pensamento complexo”: no Oriente, a relação simultaneamente antagôni-

ca e complementar entre o yin e o yang é um dos principais fundamentos do pensa-

mento Chinês, enquanto no Ocidente Heráclito defendida a “necessidade de associar 

em conjunto os termos contraditórios para afirmar uma verdade” (MORIN; LE MOIG-

NE, 2000, p. 206).  

No alvorecer da Idade Moderna, encontramos em Blaise Pascal (1623-1662), 

com uma concepção sistêmica e essencialmente paradoxal da realidade, o primeiro 

pensador de uma proto-complexidade (ATTALI, 2003). Morin nos chama à atenção 

para Kant38 (1724-1808), por ter colocado “em evidência os limites ou „aporias da 

razão‟ ”; para Hegel (1770-1831), que propôs o conceito moderno de dialética; para 

Nietzsche (1844-1900), o primeiro a por em crise “os fundamentos da certeza”; e, 

finalmente, para o “metamarxismo”, com filósofos como Adorno (1903-1969), Hor-

kheimer (1895-1973) e Lukács (1885-1971), que traz “não somente os numerosos 

elementos de uma crítica da razão clássica, mas também os alimentos de uma con-

cepção da complexidade” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.206). 

Le Moigne (2007) ressalta, por sua vez, a contribuição de Giambattista Vico 

(1668-1744), um crítico da “espécie de ditadura intelectual” imposta pelo cartesia-

nismo, que pretende “estender a todos os ramos do saber o método de análise geo-

métrica”. 

A este mundo cartesiano abstrato, seco, (...) Vico opõe o mundo humano 

real, na sua riqueza e na sua complexidade, aquele que é criado, “inventa-

do” pelos próprios homens, criação e invenção que se socorrem da totalida-

de das suas faculdades, em particular seu gênio que não é um simples ins-

trumento de dedução, mas uma inesgotável potência de inovação. (VICO, 

1708, p.4, tradução nossa) 

Locke (1632-1704), Paul Valéry (1871-1945), William James (1840-1910), Hus-

serl (1859-1938)... é longa a lista dos intelectuais que, nos séculos XVII a XIX, se 

opuseram a uma razão fechada e instrumental (MORIN; LE MOIGNE, 2000), que se-

para, reduz, empobrece a realidade e desvaloriza o ser humano. 

Na primeira metade século XX, os fundamentos da racionalidade científica, apa-

rentemente inabaláveis ao longo dos últimos três séculos, foram confrontados pelos 

inquietantes resultados das físicas quântica e relativística. Com isso se iniciava, a 

                                                   
38

 Ele foi o primeiro a apresentar uma consistente argumentação mostrando que o conhecimento não reflete a 

realidade como ela é, mas como aparece aos sentidos humanos. 
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partir do coração da rainha das ciências, o que Morin chama de primeira revolução 

científica do século XX. Agora, eram os próprios resultados experimentais que nega-

vam os “quatro pilares da certeza” científica - a ordem/determinismo, a separa-

ção/disjunção, a redução/elementaridade e a lógica da não-contradição (MORIN; LE 

MOIGNE, 2000, p. 103) - mostrando ainda que os conceitos de tempo, espaço e 

massa não eram, como se acreditava, absolutos. 

A desordem, que parecia marginal à ordem, fora constatada inicialmente no 

movimento das moléculas e reencontrada no interior do átomo, justamente no que 

há tanto era considerado como a unidade fundamental da matéria. Finalmente, a 

constatação de que o universo encontrava-se em expansão revelava que a desor-

dem, doravante presente no micro, macro e meso-cosmo, já não poderia ser excluída 

de nossa compreensão do mundo. 

Se o estudo de objetos cada vez mais delimitados permitira a manipulação de 

certas instâncias da realidade, o que os físicos agora encontravam no interior dos 

átomos eram partículas inseparáveis e tudo o que se podia apreender eram relações 

estatísticas entre certos fenômenos. A crença cartesiana na separação do complexo 

em unidades, no isolamento das partes de um todo, se por um lado viabilizara a prá-

tica científica, acabou por mostrar que os objetos e fenômenos não podiam ser com-

preendidos fora de seu contexto, sob pena de mutilá-los. 

A ruína do princípio de disjunção foi também a do princípio de redução, que a-

creditava na existência de princípios fundamentais regendo a organização dos obje-

tos e do mundo, que seriam compreendidos ao se descobrir e seus elementos consti-

tuintes, seus tijolos fundamentais. Mas não há tais blocos elementares, quaisquer 

que sejam os caminhos seguidos pelos artefatos de manipulação. 

Finalmente, o pilar da certeza lógica, que excluía a contradição de qualquer co-

nhecimento ou teoria que se quisesse válido, foi também abalado pela micro-física, 

que chegou a uma contradição empírica ao revelar que uma partícula apresentava o 

comportamento de onda e de corpúsculo, duas identidades mutuamente excluden-

tes. Para Morin, “o reconhecimento dessa contradição intransponível na noção de 

partícula atinge indiretamente os princípios de identidade, da contradição e do tercei-

ro incluído” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 115). Ao considerar que onda e corpúscu-

lo são propriedades complementares da partícula, Bohr reconhece um ilogismo da 

realidade, mostrando ainda que “certos aspectos da realidade micro-cósmica não 
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obedecem à lógica dedutivo-identitária” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 115). É neste 

contexto que Gaston Bachelard (1884-1962), físico e epistemólogo, foi talvez a voz 

mais firme, nas primeiras décadas do século passado, a clamar por uma razão aber-

ta, “um novo espírito científico” apoiado numa “epistemologia não-cartesiana” (BA-

CHELARD, 1978). 

Se o abalo epistemológico da Física se deu na Europa, do outro lado do Atlânti-

co, nos EUA dos 1940, cientistas trabalhavam nas “três teorias, primas e insepará-

veis” que constituíam “uma primeira via de acesso” a um universo onde a ordem, a 

separabilidade e a lógica não são absolutos (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 201). Nos 

referimos às teorias da informação, dos sistemas e cibernética.  

A teoria da informação é uma ferramenta para o tratamento da incerteza, da 

surpresa, do inesperado. Desse modo, a informação que indica o vencedor 

de uma batalha resolve a incerteza; aquela que anuncia a morte súbita de 

um tirano traz o inesperado e, ao mesmo tempo, a novidade. Esse conceito 

de informação permite entrar num universo onde existem ao mesmo tempo 

a ordem (a redundância), a desordem (o bruto), e extrair o novo (a informa-

ção). (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 201) 

A teoria dos sistemas  traz conceitos associados a um pensamento de organiza-

ção. Nela, os fenômenos são entendidos como o resultado da interação entre partes 

que constituem um todo, sistema ou organização que, por sua vez, interage sobre 

aquelas partes. A partir desta perspectiva, faz-se necessário conhecer tanto as par-

tes como a interação entre elas se desejamos ter acesso ao sistema (ou todo); por 

outro lado, também devemos conhecer propriedades do todo se nos interessa com-

preender o comportamento de suas partes. Neste sentido, é esclarecedora a posição 

de Pascal, que defendia ser impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 

assim como conhecer o todo sem conhecer as partes (MORIN, 1999a, p. 106). A 

teoria dos sistemas mostra-nos, ainda, que a lógica identitária (não contradição) é 

ultrapassada num sistema, onde a soma das partes é mais do que o todo e, simulta-

neamente, o todo é mais do que a soma das partes. A primeira afirmação é verifica-

da quando consideramos que há características dos componentes que não se mani-

festam na organização/totalidade; por sua vez, a segunda está associada ao apare-

cimento de características na organização que não existiam em nenhuma das partes, 

ao que se chama de emergência. 

A cibernética, como teoria das máquinas autônomas, ultrapassa a noção de 
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causalidade linear, segundo a qual as relações de causa e efeito dão-se de forma 

que os resultados afastam-se da causa inicial. Descobrindo a idéia de retroa-

ção/feedback ou causalidade circular, mostra que há situações em que o resultado 

de uma ação age de volta sobre essa mesma ação. Esse mecanismo, denominado 

„regulação‟, é que permite a autonomia de um sistema. 

Como resultado, “o conjunto dessas três teorias (...) nos introduz num universo 

dos fenômenos organizados em que a organização é feita com e contra a desordem” 

(MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 201). E a primeira metade do século XX continuaria 

produzindo novos conhecimentos que pareciam apontar para uma nova epistemolo-

gia.  

Uma destas contribuições é um artigo que se tornou um marco na história da 

ciência contemporânea. Nele, o engenheiro e matemático Warren Weaver (1894-

1978), ao discutir a evolução dos problemas enfrentados pelas ciências, mostrou 

que, até o século XVIII, as ciências físicas estavam amplamente envolvidas com pro-

blemas de duas variáveis, aos quais denominou problemas de simplicidade. No sécu-

lo XX, sublinha o matemático, foram desenvolvidas teorias para uma nova classe de 

fenômenos: os problemas de complexidade desorganizada, envolvendo um grande 

número de variáveis cuja relação é de natureza probabilística. Weaver mostra, ainda, 

que entre a simplicidade e a complexidade desorganizada havia uma terceira classe 

de problemas, os de complexidade organizada, ainda pouco estudados, mas que de-

veriam ser objeto de novos estudos. Embora envolvessem um grande número de 

variáveis, estes problemas exibiam uma organização que dava um sentido ao conjun-

to, assim como às partes em relação ao todo (WEAVER, 1947), daí a noção de orga-

nicidade/orgânico. 

Na segunda metade do século passado, outro conceito veio à tona: o de auto-

organização. Contribuições de von Neuman, von Foerster, Atlan e Prigogine mostra-

ram que a partir da desordem podem constituir-se sistemas organizados e mesmo 

auto-organizados, estes últimos sendo capazes de produzir suas próprias condições 

de existência – Morin os denomina de auto-eco-organizadores, sublinhando a depen-

dência que apresentam em relação ao contexto. 

Nos anos 1960 dá-se o que Morin chama de segunda revolução científica do sé-

culo XX: três ciências (ecologia, ciências da terra e cosmologia) começam a organi-

zar-se tendo como fundamento a noção de que seus objetos de estudos são, na ver-
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dade, sistemas e, portanto, envolvem a interação de diversos elementos. Além da 

ênfase nas interações, promove-se a aproximação entre disciplinas que, a despeito 

de sua complementaridade, permaneciam isoladas. Para Morin, a complexidade dos 

objetos destas novas ciências “ressuscita as grandes noções do senso comum elimi-

nadas pela ciência clássica: a natureza e o cosmos” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 

108-11). 

De tudo o que apresentamos, é possível vislumbrar a emergência de uma ciên-

cia renovada a partir de seus próprios achados. No quadro 2.2 sumarizamos os aba-

los aos pilares do pensamento científico tradicional. 

 

Quadro 2.2. Oposições empíricas a quatro princípios científicos clássicos 

Princípios Oposições 

 

Separação/disjunção 
● Os fenômenos estão, de alguma forma, interligados 

● Teoria dos sistemas 

● Complexidade organizada e auto-organizada 

 

Elementaridade/analítico-dedutivo 
● Os fenômenos não são redutíveis a seus constituintes 

● Teoria dos sistemas 

● Ciências interdisciplinares (cosmologia, ecologia etc.) 

Ordem/determinismo 
● A desordem é constituinte da realidade 

● Teoria da informação 

Não-contradição 
● A realidade nem sempre obedece à lógica identitária 

● Teoria cibernética 

 

2.1.4. O Pensamento Complexo 

Muitas das limitações apontadas contra o pensamento científico tradicional são 

ultrapassadas pela racionalidade complexa emergente, que passamos agora a siste-

matizar. 

 

Sua natureza 

O que Morin chama de Pensamento Complexo consiste numa ontologia, episte-

mologia e metodologia. É um paradigma de pensamento: 

um paradigma contém, para todos os discursos que se realizam sob o seu 

domínio, os conceitos fundamentais ou as categorias mestras de inteligibili-

dade, ao mesmo tempo que o tipo de relações lógicas de atração/repulsão 

(conjunção, disjunção, implicação ou outras) entre esses conceitos e catego-
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rias. Assim, os indivíduos conhecem, pensam e agem conforme os paradig-

mas neles inscritos culturalmente. (MORIN, 2002b, p. 261) 

O paradigma da complexidade se desenvolve no esteio de idéias filosóficas e 

descobertas científicas que progressivamente se constituem como o prenúncio de 

uma nova racionalidade. Assim é que, na elaboração do Pensamento Complexo, Mo-

rin faz uso de uma grande diversidade de conceitos que toma emprestado a autores 

pertencentes a diversos campos do saber, sobretudo a cibernética, a teoria da infor-

mação, a teoria de sistemas e a nova biologia. A estas contribuições, Morin acrescen-

ta as suas, seja sob a forma de novos conceitos, seja sintetizando-as e integrando-

as, de maneira criativa e relevante. 

Para Morin, 

em primeiro lugar, a complexidade é um tecido (complexus: o que está teci-

do junto) de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: ela 

coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Em segundo lugar, a complexidade 

é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, aleatoriedades, que constituem nosso mundo fenomenal 

(MORIN, 1990b, p. 21, tradução nossa). 

O pensar complexo, que é também uma busca do pensar bem, entende que a 

complexidade se encontra em todos os lugares, mesmo no que nos parece simplório. 

Na verdade, nada é simples, e a dissolução do complexo em partes leva a conheci-

mentos relativamente pobres na medida em que dizem de uma realidade adulterada. 

Apenas na aparência há o simples. 

O conhecimento deve certamente utilizar a abstração, mas procurando cons-

truir por referência do contexto. A compreensão dos dados particulares ne-

cessita da ativação da inteligência geral e a mobilização dos conhecimentos 

de conjunto. Marcel Mauss dizia: “É preciso recompor o todo”. Acrescente-

mos: é preciso mobilizar o todo. Certamente, é impossível conhecer tudo do 

mundo, bem como apreender suas transformações multiformes. Mas, por 

mais aleatório e difícil que seja, o conhecimento dos problemas-chave do 

mundo deve ser perseguido, sob pena da imbecilidade cognitiva. (...) É o 

problema universal para todo cidadão: como adquirir a possibilidade de arti-

cular e organizar as informações sobre o mundo. Mas para articulá-las e or-

ganiza-las é preciso uma reforma do pensamento. (MORIN; LE MOIGNE, 

2000, p. 207-8) 
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Algumas de suas características  

A crítica que fizemos ao paradigma cartesiano-newtoniano já nos permite ante-

ver, por oposição ou contraste, alguns traços do Pensamento Complexo, que trata-

remos agora de explicitar, tornando-o mais claro, afinal não é nem pode ser entendi-

do como sinônimo de confusão ou esoterismo. Por outro lado, não há qualquer pre-

tensão de que o pensamento complexo expulse o pensamento ou racionalidade tra-

dicional. Expliquemos melhor: embora a realidade seja complexa, os conceitos da 

simplificação continuam, a princípio, úteis, embora devam ser associados, quando 

aplicáveis, a noções que preservem, tanto quanto possível, a complexidade dos obje-

tos em consideração. 

O quadro 2.3 contém os princípios que orientam o Pensamento Complexo, que 

passamos a discutir. 

 

Quadro 2.3. Princípios do Pensamento Complexo 

Princípios Caracterização 

Sistêmico/Organizacional 
A realidade é constituída por sistemas, portanto para se conhecer 
algo é preciso considerar seu contexto 

Hologrâmico 
O sistema em que um objeto se encontra também pode ser encon-
trado, de alguma forma, neste objeto 

Circuito retroativo 
Nos fenômenos auto-regulados seus resultados atuam sobre suas 
causas 

Circuito recursivo 
Os produtos de um fenômeno são produtores daquilo que os pro-
duz, estabelecendo um circuito auto-gerador 

Autonomia/dependência 
Os seres vivos não param de se auto-produzir e o fazem a partir 

de trocas com seu meio-ambiente: são simultaneamente autôno-
mos e dependentes (auto-eco-organização) 

Dialógico 
Um fenômeno comporta elementos simultaneamente antagônicos, 
complementares e convergentes 

Reintegração do sujeito no processo de 
construção do conhecimento 

O conhecimento é condicionado por (e condiciona) aquele que 
conhece 

 

Relações entre partes e todo  

Enquanto o pensamento simplificador isola os objetos do contexto em que se 

encontram, o Pensamento Complexo procura distinguir o objeto de seu contexto, 

sem contudo ignorar suas interações. De disjunção passamos a distinção, uma noção 

cara à dimensão sistêmica da realidade, que entende o mundo como obje-
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tos/fenômenos em interação. Embora seja necessário, eventualmente, extrair um 

objeto de seu contexto para que se proceda a sua análise, o fundamental é que o 

conhecimento obtido seja contextualizado, de forma a operar o movimento circular 

do conhecimento do todo pelas partes e das partes em suas relações entre si e com 

o todo. 

À noção de sistema/organização está associado o conceito de emergência, sem 

equivalente no pensamento simplificador: trata-se de uma característica do conjunto 

que não pode ser encontrada em qualquer de seus integrantes, sendo produzida pe-

las interações, das mais variadas naturezas, entre os mesmos. Daí a idéia de que o 

todo é maior/menor que a soma de suas partes, cujo alcance não podemos minimi-

zar, afinal temos estudado e aprendido muito sobre as partes e pouco sobre os todos 

que, com freqüência, trazem muitas questões relevantes. E numa perspectiva sistê-

mica/organizacional os reducionismos, tão comuns na história das mais variadas ci-

ências, perdem sua força, afinal as realidades tomam corpo a partir de interações, 

não cabendo reduzi-las a elementos fundamentais. 

Por conseguinte, o conhecimento da realidade dependerá, de certa forma, da 

integração dos conhecimentos parciais obtidos por processos analíticos, o que pres-

supõe a redução das barreiras institucionais entre as disciplinas. É com este propósi-

to que o Pensamento Complexo assume uma dimensão política ao defender a religa-

ção dos saberes. Assim, as diferentes áreas do saber devem ser capazes de dialogar, 

na medida em que tratam de um mesmo objeto, ainda que suas linguagens sejam 

diferentes e, aparentemente, incompatíveis. Aliás, isto só vem a mostrar que uma só 

linguagem não consegue, via de regra, ser o caminho de acesso a uma realidade, 

situação em que devemos ser capazes de articular, de forma complexa (complemen-

tar, convergente e antagônica), linguagens diversas de conhecimento. Como exem-

plo, o ser humano pode ser compreendido a partir de uma aproximação complexa de 

conhecimentos oriundos da biologia, antropologia, sociologia, psicologia e certamen-

te outros campos, de forma a se chegar a uma compreensão que não seja mera su-

perposição ou adição dos conhecimentos parciais. E isto, dentre outras coisas, Morin 

procura fazer em seus seis volumes de O Método. 

A relação entre partes e todo promove uma circularidade na produção de qual-

quer conhecimento, cuja aventura, tendo sempre um início, deixa de ter fim, já que 

as relações entre os elementos de uma mesma realidade parecem ser ilimitadas ante 



 

66 

 

o olhar do pesquisador. “Para David Bohm a noção de elemento é um dogma: „As leis 

físicas primárias não serão jamais descobertas por uma ciência que tenta dividir o 

mundo em seus constituintes‟ ” (BOHM apud MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.45-6). 

 

Relações que subvertem a hierarquia entre todo e parte 

Segundo o princípio hologrâmico, também uma constatação da ciência do sécu-

lo passado, não apenas a parte está no todo (isto é óbvio), mas também o todo re-

produz-se, parcialmente, nas partes – tal como no holograma. O indivíduo, por e-

xemplo, está na sociedade, mas esta também se encontra no indivíduo (sob a forma 

da cultura, das normas e valores). Esta noção ultrapassa nossa concepção usual, 

segundo a qual o „maior‟ não pode estar contido no „menor‟. Este princípio acrescen-

ta ao princípio sistêmico/organizacional outra dimensão da relação entre as partes e 

as totalidades. 

 

Aleatoriedade e causalidade não-linear 

Se o pensamento científico nos faz acreditar que todos os eventos são regidos 

por leis infalíveis, cada vez fica mais patente que o acaso integra a realidade e que a 

causalidade mecanicista (de certas condições iniciais chega-se sempre aos mesmos 

resultados) não passa de uma abstração. Para Morin, 

o conhecimento deve ao mesmo tempo detectar a ordem (as leis de deter-

minação) e a desordem, e reconhecer as relações entre ordem e desordem. 

O interessante é que a ordem e a desordem têm uma relação de comple-

mentaridade e de complexidade. Tomemos o exemplo que cito frequente-

mente de um fenômeno que apresenta, sob um ângulo, um caráter aleatório 

surpreendente e, sob um outro ângulo, um caráter de necessidade. Esse fe-

nômeno é a constituição do átomo de carbono nas fundições solares. (MO-

RIN; LE MOIGNE, 2000, p. 52-3) 

Ademais, nos sistemas complexos os resultados de uma ação costumam retroa-

gir sobre a ação inicial, reforçando-a ou enfraquecendo-a, indicando uma capacidade 

de auto-regulação que, nos seres vivos, se transforma em auto-produção, recursão 

ou, segundo Maturana e Varela (2001), autopoiese – o ser produz-se a si mesmo por 

meio de uma miríade de fenômenos e órgãos interrelacionados. 
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Autonomia/dependência 

Sistemas auto-organizados, como os seres humanos, são simultaneamente au-

tônomos e dependentes em relação ao meio que os envolve. Trata-se, portanto, de 

uma autonomia relativa, da mesma forma que podemos falar em dependência ape-

nas parcial. Neste caso, os indivíduos são tanto produtores quanto produtos da soci-

edade e meio-ambiente em que vivem. Por conseguinte, esta noção impõe: 

- em termos sociais: a consciência de que, a despeito de todas as determinações 

materiais, institucionais, culturais, as ações dos estudantes e professores são, como 

diria Sartre (1990), livres, produtos de uma decisão, uma escolha; não temos todas 

as possibilidades de escolha, é verdade, mas tampouco estamos condenados a seguir 

trilha única; 

- em termos educacionais: a necessidade de favorecer, por exemplo, o desenvolvi-

mento individual tanto dos estudantes quanto dos professores; a despeito das forças 

sociais que impõem certa homogeneização dos trabalhos discente e docente, é pos-

sível viabilizar a emergência e avanço dos projetos individuais, essenciais para, por 

exemplo, o aparecimento de inovações artísticas, tecnológicas e científicas. 

 

Dialógica: conjugando complementaridade, oposição e concorrência  

Em termos de lógica, o pensamento científico tradicional tem se caracterizado 

pela disjunção, valorizando o ou  que esclarece/define, em detrimento do e  que, 

supostamente, confunde. Fenômenos complexos, entretanto, costumam envolver 

interações que são, simultaneamente, complementares (irredutíveis entre si, mos-

tram faces diversas de um mesmo fenômeno), antagonistas (com efeitos contrários  

que, entretanto, não se anulam) e concorrentes (produzindo efeitos semelhantes). 

Impõe-se, por conseguinte, uma lógica – como a dialógica – que seja capaz de iden-

tificar todas estas possibilidades em um mesmo fenômeno.  

A dialógica não exclui a dialética, mas enquanto esta supõe que a oposição te-

se/antítese conduz a uma síntese, aquela entende que isto nem sempre se dá, con-

ferindo uma nova possibilidade para as relações entre opostos, que é a manutenção 

da tensão. 

 

Reintegração do sujeito no processo de construção do conhecimento 

O conhecimento científico tradicional fundamenta-se em duas bases: uma empí-
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rica e outra racional. Em termos empíricos, são os dados obtidos a partir de experi-

mentações ou observações sistemáticas que dão objetividade ao conhecimento pro-

duzido. Por outro lado, uma teoria logicamente construída deve ser capaz de explicar 

e prever os dados empíricos. Como resultado, teoria e experimentação se alimentari-

am mutuamente na construção de um conhecimento com capacidade crescente de 

previsão e explicação – ou que, como costumamos dizer, que se aproxime cada vez 

mais da realidade. É assim que se sustenta a epistemologia simplificadora. 

Para Morin, uma epistemologia da complexidade introduz maior incerteza ao 

conhecimento, por um lado, ao considerar a natureza bioantropológica do conheci-

mento, construído por um espírito-cérebro extremamente complexo e que não faz 

senão traduções do mundo sem chegar, contudo, à realidade em si. Não temos aces-

so à realidade numenal, mas apenas à realidade fenomênica, ou seja, aquela que é 

acessível a nosso equipamento neuro-cerebral. 

Há, ainda, uma outra ponte entre nós e o mundo em si: trata-se da dimensão 

sociocultural do conhecimento, produzido a partir de linguagens, técnicas e artefatos 

fortemente determinados pela cultura e que refletem, ainda, as orientações de políti-

cas científicas, interesses econômicos, conjunturas que têm certa autonomia em re-

lação tanto aos indivíduos quanto aos objetos do conhecimento. Portanto, que co-

nhecimento é esse? Qual a verdade que traz à luz? 

Para Morin, não há como escapar a estas incertezas e, embora não exista uma 

instância privilegiada, credenciadora de saberes, podemos navegar este mar de in-

certezas a partir das certezas provisórias, mantidas sob permanente observação a 

partir das mais variadas instâncias da crítica epistemológica (MORIN; LE MOIGNE, 

2000, p. 62-9). Os sistema de idéias não são capazes de garantir-se como coerentes. 

Sempre precisaremos de um meta-sistema, construído a partir de pressupostos rela-

tivamente arbitrários, para fundamentar sistemas de grau inferior e assim sucessi-

vamente. “Os metasistemas, ainda que mais ricos, comportarão também uma brecha 

e assim (...) a aventura do conhecimento não pode ser fechada; a limitação lógica 

nos faz abandonar o sonho de uma ciência absoluta e absolutamente certa” (MORIN; 

LE MOIGNE, 2000, p. 60). Uma outra limitação da lógica clássica é que ela  

é estritamente aditiva e não pode conceber as transformações qualitativas 

ou as emergências que sobrevêm a partir das interações organizacionais. Ela 

fortalece o pensamento linear, que vai da causa ao efeito, e faz obstáculo à 
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inteligência da retroação do efeito sobre a causa. (MORIN; LE MOIGNE, 

2000, p. 98) 

Apresentamos no quadro 2.4 os princípios do Pensamento Complexo em oposi-

ção àqueles do pensamento simplificador. 

 

Quadro 2.4. Oposições entre as racionalidades complexa e simplificadora 

Pensamento Simplificador Pensamento Complexo 

Elementaridade Sistêmico/Organizacional 

Elementaridade Hologrâmico 

Causalidade linear Circuito retroativo 

Causalidade linear Circuito recursivo 

Lógica identitária (não-contradição) Dialógico 

Objetividade Reintegração do sujeito no processo de construção do 
conhecimento 

 

Desafios ao pensamento complexo 

Talvez o difícil no pensamento complexo não seja tanto compreender seus fun-

damentos quanto utilizá-los, seja incorporando-os a nosso modo de pensar, de discu-

tir, de ponderar, de problematizar. Isto é compreensível na medida em que estão aí 

implicadas nossas estruturas de pensamento envolvendo a compreensão do mundo, 

de nossas relações, que precisam ser, de certa forma, reformuladas.  

O Pensamento Complexo ainda é pouco conhecido. Nas universidades, ele já 

goza de certa difusão nos departamentos de ciências humanas e sociais, mas nas 

áreas de tecnologia, informática e matemática, a idéia de complexidade, ainda mar-

ginal, não possui a dimensão de paradigma de pensamento. 

Morin faz questão de dizer que complexidade não é uma palavra solucionadora, 

mas sim problematizadora. Isto é válido, sobretudo, neste momento em que as prin-

cipais conquistas de uma razão complexa ainda estão por serem feitas. Antes de tu-

do, o pensamento complexo nos convida a mergulhar no conhecimento do conheci-

mento, ou epistemologia da complexidade, afinal a forma como construímos o co-

nhecimento contém equívocos.  

Quando falamos em Pensamento Complexo não estamos nos referindo a um 

conhecimento que dê, de imediato, respostas aos nossos problemas quotidianos. 
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Antes, trata-se de uma ferramenta intelectual, um instrumento que permite um pen-

sar mais rico e necessário à construção de conhecimentos contextualizados. 

Morin aponta “três desafios maiores, simultâneos e frequentemente ligados, 

que são lançados pela complexidade” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 134). Trata-se 

dos desafios de reunir o que foi fragmentado, de tratar as incertezas e de enfrentar 

os paradoxos e as antinomias que surgem no processo de investigação racional. Em 

O Método pode ser encontrada uma referência, mas nunca um modelo:  

é uma ajuda à estratégia de pensamento e não uma metodologia, ou seja, 

um programa a ser aplicado. Ele leva seu próprio paradoxo: todo aquele que 

pensa segundo o método da complexidade pensa por ele mesmo e incita o 

outro por si próprio. (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 136). 

A complexidade, mais que um encontro, nos impõe um enfrentamento. As resis-

tências estão por todas partes: no real, que opõe-se à penetração da razão (clássica) 

que, por sua vez, resiste aos paradoxos, às ambiguidades da realidade. “Como disse 

Tocqueville, „uma idéia simples, mas falsa, terá sempre mais peso no mundo do que 

uma idéia verdadeira mas complexa‟ ” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 136). Isto nos 

faz lembrar um trabalho que desenvolvemos em disciplinas de vários cursos de en-

genharia. Tratava-se de um questionário que visava colher subsídios para uma avali-

ação das disciplinas no Centro de Tecnologia da UFC, em 2005. Um dos coordenado-

res de curso, depois de conhecê-lo, fez um primeiro comentário em que ressaltava, 

com claro desapontamento, a complexidade do instrumento. À época, aquilo nos pa-

recia uma desqualificação da proposta. Mas, no íntimo, acreditávamos que era jus-

tamente na atenção à complexidade da aprendizagem em sala de aula, daí a estrutu-

ra inovadora do questionário, que residia o valor da proposta. 

A difusão do pensamento complexo é uma tarefa para todos e exigirá paciência, 

competência teórica e estratégia. Como sempre nos lembra Morin, o paradigma de 

simplificação ainda não partiu e o de complexidade mal chegou. Estamos impregna-

dos, compreensivamente, pelo simples, não nos esqueçamos disso! Nossas técnicas, 

métodos, experiências, tecnologias, práticas, idéias, são voltadas para a simplifica-

ção, para o mais rápido, raramente para o melhor; para a clareza, dificilmente para a 

ambiguidade; para a certeza em oposição a qualquer dúvida. É necessário compre-

ender as resistências, diferenciar as ultrapassáveis das necessárias e tolerar as ambi-

güidades e incertezas da aventura intelectual na complexidade. 
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2.2. DOCÊNCIA E COMPLEXIDADE 

As considerações acerca da ciência, feitas na seção 2.1, favorecem profundas 

transformações na teoria e prática pedagógicas. Como reconhece Sacristán (2000a, 

p. 120), o 

discurso cientificista, com a intenção de ser mais preciso e analítico, subdivi-

de os problemas complexos, desentranha atividades complicadas e, como 

conseqüência, oferece depois visões especializadas mas parciais, perdendo 

em muitos casos a visão unitária dos processos e das ações humanas. 

Importa, por conseguinte, que saibamos reconstruir uma pedagogia e educação a-

tentas à natureza complexa do mundo. 

A complexidade aparece aos docentes da educação superior em pelo menos 

duas vertentes: no fenômeno educativo de que tomam parte e, considerados os de-

safios do mundo contemporâneo, nas qualificações/competências que a educação 

superior deve(ria) suprir. Se os conhecimentos de que já dispomos são capazes de 

esclarecer muitas destas dimensões educacionais, a aproximação entre Pensamento 

Complexo e Pensamento Pedagógico, quem sabe na forma de uma racionalidade ou 

referencial pedagógico (tornado) complexo, nos parece necessária ao tratamento de 

questões imperceptíveis às pedagogias simplificadoras. Não temos, aqui, a pretensão 

de concretizar este empreendimento. Contudo, dado que o Pensamento Complexo, 

como já vimos, é muito mais problematizador do que solucionador, é necessário de-

linear algumas das idéias que subsidiarão o trabalho de campo desta pesquisa (for-

mação para a docência em engenharia). É nesta perspectiva que desenvolvemos a 

última seção deste capítulo.  

De início, procuramos delinear princípios/fundamentos pedagógicos compatíveis 

com a complexidade do mundo, o que deverá nos orientar na construção, logo em 

seguida, de um referencial teórico capaz de subsidiar o trabalho de formação com 

um grupo de docentes em engenharia. Se o resultado a que chegamos reflete valo-

res pessoais, em certa medida é também uma consequência do exercício da razão. 

 

 2.2.1. Fundamentos educacionais 

Entendemos que qualquer reflexão pedagógica apóia-se no escopo vislumbrado 

para a atividade educacional, afinal a organização dos meios de ensino decorre, es-

sencialmente, das finalidades que, conscientemente ou não, se atribuem à educação:  
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a função do saber, dos conhecimentos, das disciplinas e das matérias que 

decorrem da fonte epistemológica será de uma forma ou outra segundo (...) 

o sentido e a função social que se atribua ao ensino  (ZABALA, 1998, p. 22). 

 A educação superior, notadamente em áreas mais técnicas com as engenhari-

as, apresenta um inescapável compromisso com o mundo do trabalho. Uma forma-

ção pragmática, centrada na preparação para o exercício profissional, contudo, não é 

incompatível com o desenvolvimento de capacidades intelectuais superiores, como a 

competência para empreender estudos em novas áreas, a capacidade de crítica e 

auto-crítica, enfim, a metacognição capaz de assegurar o permanente desenvolvi-

mento das ferramentas cognitivas. E dada a grande velocidade das mudanças cultu-

rais em nossos dias, associada a problemas interdisciplinares, já não basta dominar 

os conhecimentos de uma profissão, o que torna indispensável uma educação para a 

vida neste contexto. Disto decorre nossa defesa ao primeiro princípio ou fundamento 

da educação em engenharia. 

 

Fundamento político39: formação para a complexidade 

Torna-se necessário formar profissionais com (relativa) autonomia para dialogar 

com a complexidade de sua sociedade-mundo40. Nesta perspectiva educacional, o 

sujeito, compreendendo-se como construtor do mundo, poderá assumir a responsa-

bilidade que lhe cabe. É neste sentido que Pedro Demo (2002, p. 9) defende a  

tese de Paulo Freire, segundo a qual o processo educativo seria essencial-

mente político, porque representa o processo de formação do sujeito capaz 

de história própria individual e coletiva. 

Como politizar a formação em engenharia? De início, é importante que se promova a 

politização dos próprios docentes que, usualmente, possuem uma compreensão de-

masiado simplista e até mesmo ingênua de história, economia e sociedade. Além de 

um entendimento mais rico de sua própria condição no mundo, não podemos esque-

cer o que Paulo Freire cita como algumas das “virtudes necessárias à prática educati-

va transformadora” Gadotti (2005, p.6-7): coerência, simplicidade, esperança, auto-

nomia. De alguma maneira, a utopia, tão cara à concepção educacional freiriana, 

pode e deve fazer parte do processo de preparação dos profissionais de engenharia 

                                                   
39

 Sentido e função social da educação. 
40

 Este termo tem sido empregado por Morin para referir-se às interações entre uma comunidade global e o pla-

neta Terra, conduzindo ao que chama de Era Planetária (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 86). 
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que, mais que muitos outros, trabalha para a transformação do mundo e, não obs-

tante, com freqüência o faz para atender projetos que lhes são alheios. 

Em um mundo onde as fronteiras disciplinares começam a ruir, revelando a im-

bricação entre fenômenos a que apenas os especialistas tinham acesso (economia, 

sociologia, psicologia, climatologia etc.); e que também atravessa intensas crises 

globais (financeiras, morais, culturais etc.); em um quadro como este, os profissio-

nais/cidadãos dependerão cada vez mais de capacidades para pensar, sentir e agir 

em suas interações com o mundo e seus semelhantes.  

Isto nos leva a defender uma Educação em Engenharia orientada para a com-

plexidade da realidade. Esta opção se justifica na medida em que: 

- os desafios profissionais serão, cada vez mais, multidimensionais, contextualizados,  

envolvendo causalidades nem sempre simples; 

- já não faz sentido formar profissionais sem uma compreensão de sua inserção na 

sociedade e de sua relação com o planeta; 

- habilidades para viver e trabalhar em comunidades, como as que derivam da intel i-

gência emocional (GOLEMAN, 1996; MORAES; TORRE, 2004), deverão ser tão valori-

zadas quanto os conhecimentos conceituais; 

- a sociedade-planeta, na medida em que os bens materiais se tornam acessíveis a 

segmentos mais amplos da população, poderá orientar-se para o desenvolvimento 

mais integral dos indivíduos. 

Uma formação para a complexidade deve envolver, sem a ele se limitar,  

um processo que facilita a transformação permanente do pensamento, das 

atitudes e dos comportamentos dos alunos/as, provocando a comparação de 

suas aquisições mais ou menos espontâneas em sua vida cotidiana com as 

proposições das disciplinas científicas, artísticas e especulativas, e também 

estimulando sua experimentação na realidade. (GÓMEZ, 2000, p. 70) 

E isto, lembramos, a partir de uma racionalidade complexa. Formar para a complexi-

dade não pode sequer assemelhar-se a um retorno ao enciclopedismo. É neste senti-

do que Morin adverte: “mais vale uma cabeça bem feita que uma bem cheia” (MON-

TAIGNE apud MORIN, 1999a, p. 23). Ao invés de conhecimentos empilhados sem 

princípios de organização, muito mais valiosas são “capacidades gerais para formular 

e resolver problemas” associadas a “princípios organizadores que permitam religar 

conhecimentos e lhes dar sentido” (MORIN, 1999a, p. 23).  
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Fundamento organizacional: gestão para a complexidade educacional 

Um segundo princípio ou fundamento pedagógico diz respeito à gestão peda-

gógica. Será preciso adequar a estrutura organizacional de uma IES que queira pro-

mover o conceito de educação que defendemos. Não se pode conceber mudanças de 

tal natureza sem a transformação da instituição pois está em jogo uma mudança de 

paradigma, sendo necessária a reorganização do conjunto e não apenas ajustes loca-

lizados.  

Vimos neste capítulo que esta pesquisa trata de um tipo de complexidade, a dos 

sistemas organizados. Dentro desta categoria, estamos particularmente interessados 

nos sistemas auto-organizados, aqueles que são capazes de produzir e reproduzir 

suas próprias condições de operação. Para tanto, tais sistemas são dotados de um 

programa informacional que, sob a forma bioquímica, coordena todos os fenômenos 

do sistema e ainda é capaz de substituir componentes desgastados.  

Uma IES opera em condições semelhantes: o que acontece em seu interior é 

limitado e garantido por uma espécie de programa que regula a vida institucional e 

cuja capacidade de enfrentar a complexidade depende, obviamente, de sua sofistica-

ção. Ora, o paradigma simplificador, dado que é hegemônico, encontra-se, como um 

vírus, nos programas de nossas instituições, sejam elas educacionais ou não. Simul-

taneamente, como numa relação circular ou recursiva, estes programas constituem e 

reproduzem o paradigma da simplificação, tornando extremamente complexa e pro-

blemática sua substituição. 

IES orientadas por um pensamento complexo deverão, inevitavelmente, operar 

a partir de programas verdadeiramente complexos e possuir capacidade de auto-

organização. Vejamos alguns dos requisitos organizacionais (talvez devêssemos 

chamá-los de auto-organizacionais) deste novo tipo de instituição. 

Como sugerido por Contreras (2006), pensamos que o princípio hologrâmico 

deve ser preservado em organizações complexas, o que significa que cada uma de 

suas partes deve conter, de alguma forma, a instituição em sua totalidade, o seu 

programa. Para tanto, setores como departamentos, cursos e órgãos administrativos 

e, dentro destes, os profissionais, devem ser capazes de auto-organizar-se, preser-

vando assim a complexidade e funções institucionais. Somente assim uma IES será 

capaz de manter sua estrutura a despeito de mudanças em seu entorno, o que impli-

ca em permanente intercâmbio informacional com o mundo, afinal a autonomia é 
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sempre relativa e, quanto maior, também maior será a dependência em relação ao 

meio.  

Esta é a condição de recriação da ordem na desordem a que está submetida, 

sem perder, contudo, seus traços característicos – a capacidade de realizar sua mis-

são, por exemplo. Para ilustrar, podemos imaginar a situação em que um novo do-

cente é contratado sem que conheça a concepção educacional da instituição. Ao inte-

ragir com os diversos segmentos da instituição, se deparará com a mesma racionali-

dade, o que certamente facilitará sua assimilação ou, no extremo, o levará a rejeitá-

la e, muito provavelmente, a deixar a instituição. 

Nesta instituição, saberes religados devem ser acessíveis a todos os seu Mem-

bros, permitindo que a complexidade do mundo se mostre a todos os segmentos e 

setores institucionais, tornando possível a auto-organização com preservação da au-

tonomia. Uma estrutura em rede, de forma que as decisões mais significativas sejam 

conduzidas por grupos heterogêneos, deverá favorecer soluções que preservem a 

complexidade do sistema e, portanto, sua capacidade de operar diante da complexi-

dade educacional e para a complexidade do mundo41. 

É indesejável, e mesmo impraticável, fornecer modelos para estas organizações. 

Quando muito, podemos indicar alguns caminhos que sirvam como ponto de partida 

para um processo de construção que não é conhecido a priori. Como na evolução da 

vida, acreditamos que instituições inteligentes precisam ser semeadas com inteligên-

cia, o que significa, por exemplo: disseminação espacial e temporal de seus pressu-

postos – é preciso uma semeadura vasta e paciente; respeito às condições locais – o 

programa institucional precisa negociar com o contexto; valorização dos acasos, er-

ros, enfim do potencial criativo inerente à vida – o imprevisível pode favorecer certas 

estruturas. Em síntese, a IES, como um todo e em suas partes, deve constituir-se 

como uma instituição inteligente, dotada de auto-organização e de auto-crítica. 

Pensamos que a conjugação destes fundamentos42 é capaz de nos iluminar na 

seleção de idéias/métodos pedagógicos com vistas à construção de um referencial 

didático-pedagógico que, no momento, trataremos apenas de esboçar. Julgamos que 

os problemas mais urgentes na docência em engenharia envolvem temas como a-

prendizagem, avaliação, currículo, métodos de ensino-aprendizagem e, é claro, a 

                                                   
41

 Ao que chamamos de educação na e para a complexidade. 
42

 Enquanto um deles nos diz dos objetivos educacionais, o outro trata de características da gestão do conheci-

mento necessária à promoção daqueles objetivos. 
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própria formação pedagógica dos docentes. 

A relação entre os dois fundamentos educacionais discutidos e o referencial di-

dático-pedagógico que passamos a discutir aparece na figura 2.2, onde vemos que a 

partir de princípios/fundamentos educacionais podemos esboçar um referencial didá-

tico-pedagógico de natureza complexa tratando de aspectos como formação docen-

te, aprendizagem, avaliação, currículo e estratégias de ensino-aprendizagem43.  

 

 

Figura 2.2. Fundamentos educacionais e referencial didático-pedagógico complexo 

 

2.2.2. Referencial didático-pedagógico complexo 

Pensar a prática docente a partir do Pensamento Complexo é o objetivo do res-

tante deste capítulo. E dada a magnitude do desafio, não pretendemos senão arra-
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 E certamente outros à medida que desejarmos enriquecer o referencial teórico. 
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nhar a superfície do que requer a colaboração de muitos pesquisadores. A discussão 

se dá segundo o conjunto de cinco categorias didáticas indicadas na figura 2.2, mas 

estamos conscientes de que outras possibilidades são tanto possíveis quanto neces-

sárias à uma compreensão da docência sob um olhar complexo. 

 

Formação docente permanente e multidimensional 

A idéia de um profissional com formação completa, capaz de resolver todos os 

problemas de sua área, há muito já não faz sentido. Tanto as técnicas e contextos 

de seu trabalho estão em permanente mudança como também são infindáveis suas 

possibilidades de trânsito no mundo do trabalho. Neste sentido, a docência deve es-

tar em permanente construção, sobretudo porque o campo educacional envolve uma 

complexidade usualmente negligenciada. 

A escola e a sala de aula tornaram-se um sistema de ensino complexo. (...) 

Sistema, porque a escola compõe um recorte da vida social e cultural de to-

dos nós. (...) Ou seja, a escola de hoje na pode mais se pensar isolada, sele-

tiva, apartada da vida “lá fora”, pois seu “aqui dentro” e o “lá fora” fazem 

parte de um mesmo contínuo e expressam o jogo de posições e o colorido 

do que podemos ser na diversidade dos tempos e lugares de nossa existên-

cia. Sistema complexo, porque a escola é a expressão de antagonismos e 

presença – nem sempre coerente – de diversos fatores, que teimam uns em 

vencer à custa dos outros, esquecidos de que fazem parte de um mesmo 

sistema. A complexidade refere-se ao que não pode ser simplificado, isto é, 

reduzido às partes tratadas como independentes umas das outras44. 

O trabalho docente envolve conhecimentos ou saberes bastante heterogêneos: 

saberes pedagógicos, saberes das disciplinas lecionadas, saberes curriculares, sabe-

res da experiência (TARDIF, 2002) e certamente outros. E dado que a essência do 

trabalho educativo envolve a socialização das novas gerações numa cultura em per-

manente transformação e de crescente complexidade, não seria um exagero dizer 

que cada situação de ensino-aprendizagem é única. 

Não podemos esperar que um curso de graduação – seguido ou não de uma 

pós-graduação – assegure ao docente a sistematização e consolidação dos conheci-

mentos de que precisará em sua vida profissional. E dado que aprender  e viver  es-

tão intimamente entrelaçados (MORAES, 2003), negar-se a desenvolver-se diante 
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 Fragmento do prefácio escrito por Lino de Macedo à edição brasileira no livro de Perrenoud (2001b, p. v-vi). 
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das exigências múltiplas e mutantes dos contextos de ensino-aprendizagem pode 

significar uma vida profissional bastante limitada. Neste sentido, a formação perma-

nente apresenta-se tanto como uma necessidade quanto como uma oportunidade, 

podendo suprir tanto o domínio em novos temas ou mesmo áreas de conhecimento 

quanto aperfeiçoar o domínio de velhos temas ou áreas. 

Além de permanente e multidimensional, a formação docente deve preparar o 

profissional para investigar os problemas de sua prática, individual e coletivamente. 

Seus desafios, muitas vezes, não poderão ser superados com soluções alheias. Con-

tudo, muitas soluções poderão ser compartilhadas. De qualquer maneira, estudos e 

pesquisas coletivos favorecem a construção de soluções com melhor qualidade e em 

menores prazos. Neste contexto, o conceito de docente reflexivo (NÓVOA, 1992) 

está associado a uma concepção de formação para a docência que promova a auto-

nomia do profissional para refletir sobre a própria prática, “envolvendo experimenta-

ção, inovação, ensaio de novos modos de trabalho pedagógico, reflexão crítica sobre 

sua utilização, ou seja, processos de investigação, diretamente articulados com as 

práticas educativas” (MONTALVÃO; MIZUKAMI, 2002). Assim, teoria e prática devem 

estar entrelaçados e já não faz sentido reduzir a formação a uma destas dimensões 

da realidade educacional. Quanto ao processo de formação docente a partir de uma 

epistemologia complexa, esta é uma questão que, certamente em parte, responde-

remos ao final desta tese. 

 

Aprendizagem 

Fenômeno multidimensional 

Pensar a aprendizagem numa perspectiva complexa obriga-nos, de início, a 

considerá-la como fenômeno multidimensional de forma a evitar reducionismos co-

mo: limitá-la a uma área do conhecimento (disciplinaridade ou especialização fecha-

da); dissociá-la de seu contexto (separação/disjunção, elementaridade); enfatizar a 

quantificação e controle de fatores/variáveis (objetividade e universalidade das expli-

cações/teorias). Algumas das dimensões a serem consideradas são: a forma como os 

seres humanos aprendem nas escolas, independentemente de características de per-

sonalidade; por outro lado, as idiossincrasias devem ser consideradas. 

Tomaremos o referencial psicopedagógico construtivista (COLL et. al., 2006) 

como principal orientação sobre a forma como se aprende na educação formal. Além 
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de possuir forte embasamento empírico, o construtivismo agrega em suas teorias 

aspectos variados da aprendizagem: sua dimensão cerebral (construção de redes de 

conceitos/significados) e as particularidades de cada indivíduo; sua natureza social 

(aprendemos com os outros conhecimentos produzidos histórica e socialmente); a 

dimensão contextual ou história do aprendiz (cada um aprende a partir do que já 

conhece); o papel do docente/orientador no desenvolvimento do aprendiz (interven-

ções adequadas aos conhecimentos prévios de cada indivíduo); a ação do aprendiz e 

sua capacidade de auto-regulação, sobretudo emocional (a mensagem ou imagem 

emocional que cada um tem sobre si mesmo constitui-se como importante fator de 

aprendizagem e desenvolvimento); a diversidade de conteúdos e sua complementa-

ridade nas aprendizagens relevantes. Trata-se, portanto, de um conjunto de teorias 

que, resultando de um notável e já longo percurso de pesquisa empírica, articula 

coerentemente muitas dimensões da realidade para explicar a aprendizagem huma-

na, o que é consistente com uma racionalidade complexa. 

 

Quadro 2.5. Tipologia de estilos de aprendizagem e de ensino (FELDER; SILVERMAN, 
1988, adaptado) 

Estilos de aprendizagem Estilo de ensino correspondente 

Quanto à forma de Tipos Ênfase no(na) Tipos 

 

Perceber a realidade 

Sensório  

Conteúdo 
Concreto 

Intuitivo Abstrato 

 

Captar as informações 

Visual  

Apresentação 

 

Visual 

Verbal45 Verbal 

 

Organizar as informações 

Indutivo  

Organização 
Indutivo 

Dedutivo Dedutivo 

 

Processar as informações 

Interativo46  

Participação 
Interativo47 

Reflexivo Passivo 

 

Compreender as informações 

Sequencial  

Perspectiva 
Sequencial 

Global Global 

 

                                                   
45

 Em prefácio de 2002, Felder e Silverman (1988) justificam a alteração do estilo auditivo para textual que, em 

nossa pesquisa, denominamos como verbal.  
46

 No original consta o termo ativo, que julgamos ser melhor representado por interativo já que o seu oposto 

reflexivo não corresponde a uma atitude inativa diante das informações – reflexão, entendemos, envolve ação ou 

mobilização, ainda que não mecânica mas intelectual ou cognitiva. 
47

 Também aqui, substituímos o termo ativo por interativo por razões semelhantes às da nota 46. 
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Para dar conta das idiossincrasias dos estudantes, podemos nos reportar a idéi-

as e resultados como os apresentados por Richard Felder e colaboradores (FELDER; 

SILVERMAN, 1988; FELDER, 1996; FELDER; BRENT, 2005). Estes, a partir de estu-

do48 sobre estilos de aprendizagem e de ensino em engenharia (FELDER; SILVER-

MAN, 1988), vem desenvolvendo uma teoria sobre as diferentes formas como se po-

de aprender e ensinar um mesmo conteúdo. A tipologia correspondente está sinteti-

zada no quadro 2.5, cujas colunas contêm os estilos: como os alunos aprendem e, 

em correspondência, como os professores costumam ensinar. Embora esta corres-

pondência seja quase sempre direta há, contudo uma exceção: trata-se da relação 

entre os alunos que tratam as informações de forma reflexiva e os docentes que en-

sinam de forma passiva. Neste caso os docentes, concentrados na explicação de cer-

to corpo de conhecimentos, costuma atropelar o estilo de assimilação até mesmo dos 

alunos reflexivos que, com razão, podem se questionar como certas passagens foram 

feitas. Estas situações tendem a resultar das omissões promovidas pela transposição 

didática. 

 

Fenômeno sistêmico/organizacional e dialógico 

Dada a complexidade envolvida nas aprendizagens, suas dimensões, algumas 

das quais acabamos de discutir, podem implicar-se mutuamente. A compreensão de 

algumas destas interações pode ser necessária a docentes comprometidos com uma 

prática reflexiva, quando será preciso construir teoria para então intervir, os resulta-

dos permitindo novos ajustes teóricos. A interação entre os diversos fatores deve 

promover a emergência de climas bastante favoráveis a aprendizagens profun-

das/transformadoras, sendo razoável esperar que tais fenômenos não sejam comple-

tamente previsíveis (o acaso é organizador). Mas os fatores intervenientes na apren-

dizagem escolar não são apenas complementares e convergentes, são também con-

traditórios/antagonistas (dialogia). 

Se a aprendizagem pode envolver satisfação para estudantes e professores, 

não podemos esquecer que a educação formal é também um campo de disputas di-

versas, seja entre os aprendizes quando se preparam para o mundo do trabalho ou 

mesmo entre docentes que se negam a colaborar com seus pares. Negar estes anta-
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 Desenvolvido com a colaboração da especialista em psicologia da aprendizagem Linda Silverman. 
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gonismos não deve ajudar a promover os objetivos educacionais, mas também é cer-

to que tal constatação pode ser paralisante. 

 

Autonomia para aprender 

Somos biologicamente programados para interagir com o mundo, o que envolve 

a capacidade de transformar tais interações. Embora as IES e seus docentes possam 

criar situações formais de aprendizagem, em última instância é o indivíduo que de-

termina até onde se envolverá com elas. Neste sentido, devemos reconhecer as limi-

tações e até arbitrariedade do sistema educacional: até que ponto os valores subja-

centes aos currículos e disciplinas são coerentes com os de cada estudante? Não é 

raro encontrar alguém que vai à universidade em busca de um passaporte para uma 

melhor posição social ou simplesmente salarial. Por outro lado, uma formação que 

privilegie o saber pensar, tanto técnica quanto cientificamente, pode ampliar esta 

mesma autonomia, mas sempre dependeremos de uma abertura por parte de quem 

aprende. Isto tudo é válido para os docentes em seus percursos de aprendizagem. 

 

Avaliação 

Fenômeno multidimensional 

Numa educação sob a perspectiva da complexidade, também a avaliação deve 

ser pensada a partir de conhecimentos de que já dispomos49. E nenhuma das ações, 

sejam dos discentes, docentes, administradores e técnicos, prescindem da avaliação. 

Considerando o fundamento político – formação para a complexidade – o con-

ceito de avaliação formativa  ou, nos termos de Perrenoud (1999), “avaliação como 

regulação de aprendizagens” e, sempre que possível, de forma diferenciada (PERRE-

NOUD, 2000, 2001a), nos parece um aporte valioso. O referencial construtivista nos 

oferece, também, orientações sobre o processo de avaliação, destacando o papel da 

auto-regulação face ao decantado aprender a aprender: 

em caso extremo, o ideal seria que os alunos fossem capazes de utilizar me-

canismos de auto-avaliação suscetíveis de proporcionar-lhes informações re-

levantes para regular seu próprio processo de construção de significados. 

(COLL; MARTÍN, 2006, p. 214) 

                                                   
49

 Nunca é demais sublinhar que o Pensamento Complexo não prescinde de conhecimentos especializados e, 

portanto, de especialistas, e um de seus principais desafios é, justamente, o de promover a integração destes 

conhecimentos de forma a devolver, dentro do possível, a complexidade dos objetos de estudos científicos.   
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A proposta crítico-humanista de Abramowicz (1995, p.116) vai ao encontro de uma 

avaliação atenta à complexidade educacional: é processual; não se limita a aspectos 

quantitativos, valorizando a interpretação e compreensão dos percursos individuais; 

tem como alvo a formação de indivíduos conscientes e autônomos. Alinhada com tais 

orientações, temos ainda a noção de avaliação emancipatória  em Saul (2000, p.61), 

com o propósito de descrever, analisar e criticar uma dada realidade com o propósito 

de transformá-la. 

Acreditamos, como Perrenoud (1999) e Saul (1994), que a concepção de avali-

ação de uma instituição tem um tremendo impacto na forma como se desenrola a 

ação pedagógica. A promoção de uma avaliação formativa tem o potencial para pro-

duzir mudanças profundas na forma como os cursos e aulas estão organizados e, 

sobretudo, no relacionamento entre estudantes e professores. 

Acima de tudo, será preciso experimentar e avaliar os resultados de novos ins-

trumentos de avaliação, de mudanças na qualidade e quantidade de tempo à dispo-

sição dos estudantes. Se a aprendizagem destes está no centro do projeto pedagógi-

co, é preciso dar-lhes voz e receber com humildade seus pleitos. Ouvir e orientar 

nossos estudantes na apreensão do mundo é um dos desafios da avaliação da a-

prendizagem em uma realidade que é complexa.  

Sobretudo nos cursos de engenharia, os estudantes, mais disciplinados, favore-

cem o estilo de professores durões, constituindo uma cultura profundamente arrai-

gada tanto naqueles quanto nestes. Trata-se, de início, sobretudo, de desaprender, 

de literalmente relaxar as tensões na distante relação entre professores e estudan-

tes, que a avaliação tradicional tão bem traduz.  

Neste quadro, há de se considerar a variável pesquisa, usualmente a menina 

dos olhos das IES públicas. Inovar exige tempo e convencer os docentes a investir 

na mudança de suas práticas confere ao aperfeiçoamento da docência uma natureza 

claramente complexa: sob a ótica da linearidade, da disciplinaridade fechada, não se 

veria qualquer possibilidade de avanço. 

 

Fenômeno sistêmico/organizacional e dialógico 

A avaliação das aprendizagens deve ser considerada no âmbito mais amplo do 

projeto pedagógico, portanto em relação a objetivos gerais e específicos do curso, 

gestão dos horários dos docentes e organização de espaço físico e demais recursos 
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materiais. Da interação entre tantas variáveis é inevitável a existência de conflitos, 

daí a importância do conceito de dialógica  enquanto atenção a aspectos de um fe-

nômeno que são simultaneamente convergentes, antagônicos e complementares 

(SÁNCHEZ, 1999). Uma organização dos horários mais favorável à integração de dis-

ciplinas pode, por exemplo, exigir uma maior carga de trabalho docente. 

No âmbito de um programa de formação que contará com o envolvimento vo-

luntário do docente, será necessário entender a natureza processual da mudança, 

assim como a dificuldade para mensurá-la. Os docentes terão necessidade de um 

apoio pedagógico constante, sendo também de grande importância a constituição de 

um grupo de trabalho para enfrentar as constantes instabilidades do processo. O 

desafio é duplo: o de opor-se a um paradigma hegemônico; o de construir um novo, 

radicalmente distinto do que já existe no campo das engenharias. 

 

Fenômeno hologrâmico e intersubjetivo 

Como nos hologramas, muitas das competências que desejamos ver desenvol-

vidas nos estudantes podem ser trabalhadas em uma mesma atividade, o que não 

nos desobrigar de atividades mais específicas e voltadas à aprendizagem de certos 

conteúdos. Esta compreensão favorece uma maior eficácia dos programas acadêmi-

cos, sob várias perspectivas. Primeiro, diluindo as aprendizagens ao longo do tempo, 

o que as fortalece; segundo, reduzindo a carga horária das disciplinas/módulos, cu-

jos conteúdos passam a ser trabalhados, ainda que de forma diferenciada, ao longo 

de todo o curso; terceiro, favorecendo aprendizagens significativas e relevantes, afi-

nal os conteúdos não serão assimilados de forma isolada (ZABALA, 1998, 2002). 

Em certa medida, a regulação das aprendizagens deve respeitar as característi-

cas de cada estudante, notadamente seus conhecimentos prévios, atitudes e objeti-

vos, o que certamente não se dará sem certa dialógica no interior da relação que 

estabelece com o docente. 

 

Currículo 

Fenômeno multidimensional 

Para Sacristán (2000a, p.120), muitos dos estudos pedagógicos dissociam as a-

tividades, seus agentes e contexto dos “conteúdos aos quais servem”. Neste sentido, 

defende: “sem formalizar os problemas relativos aos conteúdos não existe discurso 
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rigoroso nem científico sobre o ensino, porque estaríamos falando de uma atividade 

vazia ou com significado à margem do que para que serve”. Entendemos, como Sa-

cristán, que as questões associadas aos conteúdos de aprendizagem, em sentido 

amplo e não apenas disciplinar, devem estar no centro das reflexões pedagógicas e, 

portanto, daquelas relativas à docência em engenharia. Daí a centralidade do currí-

culo, tema visceralmente articulado ao dos conteúdos.  

Como Sacristán (2000b, p.105), preferimos falar do currículo em termos de su-

as fases de objetivação: currículo prescrito; currículo apresentado aos professores; 

currículo modelado pelos professores; currículo em ação; currículo realizado; currícu-

lo avaliado50. Cada uma dessas facetas do currículo, ainda que imbricadas, pode ser 

objeto de reflexões e ações peculiares. Importa conceituar o currículo realizado, uma 

vez que representa a culminância do planejamento didático-pedagógico, pois envolve 

“efeitos complexos dos mais diversos tipos: cognitivo, afetivo, social, moral, etc.” 

(SACRISTÁN, 2000b, p.106), tanto explícitos quanto ocultos, assim como de curto, 

médio e longo prazo.  

Ainda que os conteúdos de um programa de formação profissional em enge-

nharia reflitam, em grande medida, a história da tecnologia, é significativa a liberda-

de que uma IFE e seus docentes possuem tanto para selecionar quanto para organi-

zar os conteúdos de aprendizagem. As DCN (BRASIL, 2002) estabelecem os objetivos 

educacionais em termos de habilidades e competências gerais e indicam as áreas ou 

campos disciplinares a serem privilegiados. Se estas orientações são por demais limi-

tadas para garantir uma boa formação em engenharia, têm a vantagem de não im-

pedir a construção de programas de boa qualidade – o que pressupõe adequada ges-

tão do pessoal docente e dos materiais/recursos de apoio. 

Além da seleção dos conteúdos e competências privilegiadas em um curso de 

engenharia, os docentes e gestores de uma IES devem escolher a forma de organi-

zação dos conteúdos. Há, grosso modo, duas possibilidades: um enfoque que privile-

gia a organização disciplinar ou científica dos conhecimentos; outro que prioriza a-

prendizagens contextualizadas, defendidas tanto na forma do enfoque globalizador 

(ZABALA, 2002) como de currículo integrado (SANTOMÉ, 1998). Entendemos que 

cada enfoque tem sua relevância segundo a natureza da formação desejada: na for-

mação de pesquisadores, é inquestionável que conheçam os meandros de sua área 
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 Destacamos a obra “Avaliação emancipatória: desafio à teoria e à prática de avaliação e reformulação de cur-

rículo” (SAUL, 2000). 
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de conhecimento, situação em que o enfoque disciplinar ganhar relevo; para quem 

tem por alvo a prática da engenharia, o enfoque globalizador, na medida em que 

integra os conteúdos disciplinares e os contextualiza, propicia uma formação mais 

pragmática. 

 

Uma construção sistêmica/organizacional, dialógica e não-linear 

Ainda que o currículo prescrito possa ser planejado por um grupo pequeno e in-

tegrado de docentes, sua versão concretizada/executada envolverá um grande nú-

mero de docentes. Daí a necessidade de ampla participação dos docentes na cons-

trução da proposta curricular, sem o que a adesão será, na prática, uma quimera. 

Não se pode menosprezar a grande autonomia e isolamento dos docentes em 

suas práticas de ensino/aprendizagem (ZABALZA, 2004), o que enfraquece a capaci-

dade de criação do grupo, notadamente quando se fala em ensino de graduação. E 

mesmo entre os que se mostram dispostos a investir neste âmbito, nem sempre os 

objetivos educacionais convergirão – mais uma vez, a dialógica da relação entre os 

elementos de um sistema/organização. Mas como o inesperado também está em 

jogo (o acaso é organizador), sempre haverá a possibilidade de mudanças, ainda que 

a partir de quadros tão desfavoráveis. 

Um pequeno grupo de docentes voluntários, como o que constituiu esta pesqui-

sa, tem a vantagem de favorecer interações de alta qualidade. A força do grupo, da-

do que os resultados retroagem sobre cada um dos integrantes, tende a reforçar a 

motivação, enquanto as frustrações – e elas existem – podem ser amortecidas pelo 

grupo, que tende a manter um nível médio de energia vital crescente se os resulta-

dos forem bem administrados. É possível vislumbrar uma espécie de espiral ascen-

dente, certamente com seus recuos pontuais, mas que tende a crescer em virtuosi-

dade, algo como uma retroalimentação positiva, o estado atual afastando-se do inici-

al. 

Desta forma, projetos curriculares planejados no âmbito de poucas disciplinas, 

tendem a ganhar espaço em outras, porque novos docentes tenderão a integrar o 

grupo de formação permanente seja porque viram colegas produzindo resultados 

animadores seja porque foram forçados a perceber as mudanças através dos comen-

tários e/ou inquietações dos estudantes. Ao invés do tradicional modelo curricular 

top-down (ou de cima para baixo), que prescinde de cooperação, modelos bottom-
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up (ou de baixo para cima), mais sutis, processuais e colaborativos poderão vir à 

tona. 

 

Currículo como holograma 

A idéia do holograma é bastante adequada ao currículo, notadamente nos en-

foques integrado e globalizador. Cada disciplina ou módulo, enfim, um conjunto bem 

definido de atividades, deve favorecer a integração dos conteúdos e promoção das 

competências previstos em um curso de engenharia. Atitudes, procedimentos e con-

ceitos, ainda que variados, não apenas podem como devem ser integrados já que as 

aprendizagens, quanto mais significativas e funcionais – portanto, complexas – mais 

se afastam das categorias puras de conteúdo (ZABALA, 1998). 

Esta concepção, além de favorecer a aprendizagem, promove a permanente re-

organização curricular já que leva o docente a conhecer o programa em seu conjun-

to, o que não se dá sem a saudável e indispensável interação entre os docentes. 

Contribui, portanto, para a religação dos saberes e, sobretudo, dos indivíduos. 

 

Estratégias de ensino-aprendizagem: múltiplos fatores envolvidos 

Em última instância, qualquer situação de aprendizagem formal se dá, grosso 

modo, na forma de uma interação entre estudantes e objetos sob a mediação do 

docente.  Esta interação, sendo intencional, deve ser planejada, em alguma medida, 

de forma a atender os objetivos de aprendizagem. As diferentes formas de promovê-

los constituem as estratégias de ensino-aprendizagem, cuja centralidade em progra-

mas educacionais não se pode minimizar.  

Na seleção (BORDENAVE; PEREIRA, 2008) ou mesmo criação/planejamento de 

um método, estratégia ou situação de aprendizagem devemos ter em mente os fato-

res intervenientes. Do lado de quem aprende há os estilos de aprendizagem (como 

os propostos por Feldman e indicados no quadro 2.5) e quanto aos conteú-

dos/objetos, sua natureza (atitudinal, procedimental, conceitual) e o contexto em 

que aparecem são alguns dos fatores mais marcantes. A atenção a apenas estas três 

variáveis já nos fornece orientações bastante ricas para o planejamento didático. A 

inclusão de outros fatores deve favorecer um planejamento ainda mais eficaz.  No 

estudo de um tópico na disciplina Mecânica dos Sólidos (Resistência dos Materiais), 

por exemplo, se a ênfase em certo estágio do curso é o domínio de conceitos e pro-
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cedimentos relacionados ao comportamento de barras submetidas a cargas/esforços 

axiais, as situações de aprendizagem podem ser pensadas em termos de três variá-

veis ou dimensões: os estilos de aprendizagem, a natureza dos conteúdos e os con-

textos de aprendizagem.  

Os estilos de aprendizagem nos indicam, na verdade, formas complementares 

de aprendizagem e, como tal, devem e podem ser levados em conta no estudo de 

virtualmente qualquer tema. Para tanto, mais de uma atividade ou situação de a-

prendizagem provavelmente será necessária. Quanto aos conteúdos, não é difícil 

pensar em trabalhar um conteúdo sob as perspectivas, também complementares, do 

conceito, das atitudes e dos procedimentos. Por fim, contextos variados são necessá-

rios ao fortalecimento das aprendizagens: por meio da colaboração/cooperação, pre-

sencial ou a distância, cada estudante converte-se em mediador dos demais em seus 

processos de aprendizagem; com o uso de protótipos, que podem ser construídos 

pelos próprios alunos, os conteúdos ganham vida, materialidade, da mesma forma 

como a vida de cada estudante é enriquecida pelos novos conteúdos; atividades em 

contextos sociais (instituições, fábricas, lojas) trazem para a IES a dinâmica e moti-

vação que vem do mundo do trabalho; por outro lado, situações mais formais, favo-

ráveis ao desenvolvimento do pensamento abstrato, sempre importantes quando se 

fala de educação superior, mas utilizadas em demasia, também são imprescindíveis 

na composição desta espécie de  paleta ou leque de estratégias para a aprendizagem 

de tema em engenharia. 

Nos dois próximos capítulos abordamos os resultados da pesquisa de campo, 

ou seja, do programa de formação para a docência em engenhara apoiado no refe-

rencial teórico delineado. O capítulo 3 compreende as atividades formativas de natu-

reza teórica, enquanto o capítulo 4 trata da fase prática da formação. 



 



 

 

3. FORMAÇÃO TEÓRICA 
PARA A DOCÊNCIA EM ENGENHARIA: 

problematizando concepções e práticas 

 

 

 

 

 

Poderíamos apresentar uma concepção de docência em engenharia assentada 

em racionalidade complexa e com potencial para orientar um programa de formação 

didático-pedagógica. Ainda que se mostrasse valiosa enquanto renovação das práti-

cas de ensino, uma proposta desta natureza, quando implantada junto a um curso 

de engenharia, encontraria diversas resistências e, por fim, se mostraria ineficaz. Daí 

nossa opção metodológica por um programa de formação docente mais aberto, cujo 

percurso seja construído a partir das características e necessidades dos docentes. Os 

resultados alcançados com este programa são tratados em dois capítulos. 

O presente capítulo, organizado conforme a figura 3.1, compreende a fase teó-

rica do programa de formação, quando um grupo de docentes em engenharia reflete 

sobre suas práticas e concepções didático-pedagógicas, problematizando-as à luz do 

referencial didático-pedagógico discutido no capítulo 2. No capítulo 4, as atividades 

práticas da formação docente serão alvo de nossas considerações.  

A primeira seção aborda a fase estruturação do grupo de docentes que partici-

paria da pesquisa, compreendendo duas reuniões em que um questionário foi res-

pondido e uma primeira discussão sobre os problemas pedagógicos realizada. Encer-

ramos a seção com uma visão de conjunto destas atividades.  

Na seção segunda são consideradas três reuniões em que o conceito de para-

digma, o pensamento científico tradicional e o Pensamento Complexo foram traba-

lhados pelos docentes. Também apresentamos, ao final da seção, uma panorâmica 

do que denominamos discussões epistemológicas. 

As quatro reuniões sobre temas de natureza didático-pedagógica são tratadas 

na terceira seção, ao final da qual novamente apresentada uma panorâmica das dis-

cussões. A quarta e última seção deste capítulo contém uma panorâmica do trabalho 

de formação teórica. 
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Figura 3.1. Como o capítulo 3 está organizado 

 

3.1. GRUPO DE DOCENTES: reuniões de estruturação 

Após a divulgação51 da pesquisa junto a prováveis participantes, duas reuniões 

foram realizadas entre os meses de setembro e novembro de 2009 com o objetivo de 

construir um clima e uma programação iniciais de trabalho. Na primeira reunião esti-

veram presentes 10 docentes, dos quais 7 participaram das reuniões de número 2 – 

dada a dificuldade de conciliar horários, o grupo inicial foi dividido em dois sub-

grupos. 

 

3.1.1. Reunião 1: identificando problemas e temas para estudo 

O primeiro encontro prestou-se a um aprofundamento na troca de informações 
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 Esta atividade foi objeto de atenção na Introdução da tese. 
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entre o coordenador e os docentes, cujos departamentos de origem e área de atua-

ção estão indicados no quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1. Docentes presentes à primeira reunião e suas áreas de estudo 

 Áreas do DEMP Áreas do DEMM 

Sistemas 
Mecânicos 

Sistemas 
Térmicos 

Tecnologia 
Mecânica 

Engenharia 
de Produção 

Soldagem Termodinâmica 

N
º
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e
 d

o
-

c
e

n
te

s 
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01 

 

01 

 

04 

 

01 

 

01 

S
u

b
-

to
ta

l 

08 02 

T
O

T
A
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Acolhendo os docentes e distribuindo o Questionário 1  

Como alguns professores apresentavam dúvidas quanto aos objetivos das ativi-

dades, aproveitamos para relembrar que iríamos refletir/discutir, à luz de um refe-

rencial teórico, as práticas em uso e, em seguida, elaborar e aplicar propostas didáti-

cas apoiadas nos novos conhecimentos. Tratava-se, portanto, de uma proposta de 

formação teórico-prática para a docência em engenharia. 

Na ocasião, sublinhamos nosso propósito de não encerrar o trabalho de forma-

ção com a pesquisa de doutorado, afinal estávamos apenas iniciando uma atividade 

que traria novas questões e necessidades, exigindo um esforço continuado de pes-

quisa e renovação em torno das práticas didático-pedagógicas. Lembramos, também, 

que: este trabalho se transformaria com o tempo, ganhando novas formas, avançan-

do por grupos diferenciados, promovendo mudanças na instituição; precisávamos ver 

tudo isso como algo grande, do contrário iríamos nos curvar diante das muitas difi-

culdades ainda por vir. A transformação, em certa medida, não era impossível. 

Ao final do acolhimento aos docentes, lhes solicitamos o preenchimento do 

Questionário 1 (Apêndice 4), no qual registraram: formação acadêmica, experiências 

profissionais anteriores, cursos de formação docente de que participaram, cinco dos 

principais problemas da relação ensino/aprendizagem, cinco temas pedagógicos que 

desejavam estudar e suas expectativas para o presente trabalho de formação.  

Durante aproximadamente 30 minutos, os professores trabalharam no questio-

nário e, à medida que concluíam, compartilhavam com o grupo alguns dos proble-
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mas das relações de ensino/aprendizagem. O limitado envolvimento e autonomia de 

muitos dos alunos apareciam como grandes vilões. Alguns dos docentes viam-se di-

ante da necessidade de motivar ou mesmo levar pela mão muitos dos alunos, situa-

ção que entendiam como paternalista: os alunos escolheram um curso e o meu papel 

é facilitar a aprendizagem... proporcionar um bom ambiente de aprendizagem... eu 

vou repassar minhas experiências ... eu não tenho o papel de motivar ninguém... 

quem tem que se motivar é você [Rubens52]. Bóris reforçou esta posição, entenden-

do haver uma expectativa exagerada quanto à função docente. Neste momento, per-

cebemos que havia muito a debater, muitas concepções a repesar. 

 

O que dizem as respostas ao Questionário 1? 

Tabuladas no Apêndice 5 segundo os temas abordados, as respostas favorecem 

algumas considerações. 

 

Formação acadêmica e experiências profissionais 

Enquanto um dos docentes tem formação inicial em Farmácia e Bioquímica e 

um outro em Administração de Empresas, os demais são graduados em engenharia. 

Seus cursos de mestrado e doutorado são, sem exceção, na área tecnológica. 

Quanto às experiências profissionais, dois deles atuaram somente como docen-

te na universidade, um deles possui rápida passagem por empresa de pesquisa a-

gropecuária, dois outros fizeram rápida passagem pela indústria e dois outros têm 

uma maior experiência no trabalho em empresas. 

Podemos constatar que o perfil do grupo é: 

- todos são doutores e ainda tem a possibilidade de atuar por muito tempo no campo 

da educação superior; 

- nenhum membro atuou por mais de 5 anos em empresas industriais. 

Sobretudo a perspectiva de exercer a docência por muitos anos deve ter favorecido o 

interesse em uma formação para a docência em engenharia. 

 

Formação pedagógica 

Todos já participaram (dois ainda participam) de curso ou programa de forma-
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 As falas dos docentes aparecem, a partir deste momento, em caracteres itálicos seguidos de nome fictício do 

interlocutor entre colchetes. 
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ção docente na UFC. Dado que este curso é obrigatório para os professores contra-

tados nesta universidade, apenas podemos supor que a formação inicial sensibilizou 

os docentes para os problemas pedagógicos. Em igualdade de condições, devemos 

esperar um menor interesse por nossa pesquisa em instituições cujos docentes não 

possuam formação pedagógica prévia.  

 

Principais problemas didático-pedagógicos 

Organizadas no quadro 3.2, as respostas indicam a existência de duas classes 

de problemas didático-pedagógicos: a baixa eficiência dos trabalhos docente e dis-

cente.  

 

Quadro 3.2. Principais problemas didático-pedagógicos indicados 

Tema Problemas relatados 

 

 
 
1. Baixa eficiência 
do trabalho dis-
cente 

1. Desinteresse dos alunos; 

2. Baixa participação dos alunos quando a disciplina não requer cálculos; 
3. Trabalhos e provas: os alunos só se dedicam na última hora; 

4. Falta participação dos alunos em atividades extra-sala; 
5. Baixo rendimento das aulas, medido pela relação quantidade de conteúdos aprendi-

do/quantidade de conteúdo exposto; 
6. Alunos com muitas faltas e sem tempo em função de trabalho/estágio. 
7. Baixo nível de formação cultural/educacional/tecnológica, com pouca leitura/experiência; 
8. Falta de hábito em estudar a matéria antes da aula; 

9. Carga horária excessiva: alunos têm até 6 horas-aula em um dia; 
10. Número excessivo de disciplinas. 

 
 
 

 
 
2. Baixa eficiência 
do trabalho do-
cente 

1. Pouco tempo para preparação de aulas mais sofisticadas, que possibilitem melhor exploração 

de recursos e métodos diversos; 
2. Dilema tempo X conteúdo da disciplina: não dá para trabalhar todo o conteúdo; 
3. Falta de metodologias de ensino e aprendizagem atualizadas e com maior embasamento 

conceitual e prático; 

4. Acesso limitado/restrito a TIC voltadas para o ensino/aprendizagem; 
5. Conteúdos superdimensionados para carga horária das disciplinas: velho paradigma, quanto 

mais conteúdo, melhor! 
6. Necessidade (obrigatoriedade) de ministrar disciplinas fora da minha área de atuação; 
7. Turmas muito grandes (50-60 alunos); 
8. Instrumentos de avaliação deficientes; 
9. Pouca valorização social/institucional das atividades de ensino/aprendizagem. 

 

Embora estudantes e professores apareçam como responsáveis pelas deficiên-

cias na qualidade do ensino, estes últimos assumem certa imagem de vítima de um 

sistema de ensino que não oferece condições de trabalho adequadas. Chama-nos à 

atenção que a falta de formação pedagógica dos docentes não apareça explicitamen-

te como um problema. Tais fatos devem resultar da incapacidade dos docentes para 

perceber sua própria limitação pedagógica, imperceptível no paradigma tradicional 

de docência em engenharia. Não devemos estranhar, neste caso, a exagerada confi-
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ança dos docentes em sua capacidade para diagnosticar e solucionar os problemas 

da docência. 

A avaliação é lembrada por apenas um docente como algo problemático, situa-

ção que, veremos, se transformará com a evolução do trabalho de formação. 

Temas didático-pedagógicos de maior interesse 

Como nos mostra o quadro 3.3, o interesse por novas metodologia de ensi-

no/aprendizagem preponderou entre as indicações de temas a serem estudados. Os 

docentes acreditam que as técnicas de ensino podem motivar os estudantes e facili-

tar-lhes a aprendizagem. 

 

Quadro 3.3. Temas didático-pedagógicos que os docentes desejam estudar 

Tema Interesses relatados (e justificativa) 

 
 
 

 
1. Métodos de  
ensino-aprendizagem 

1. Novos métodos de ensino e aprendizagem (melhorar o rendimento das aulas e interesse dos 

alunos); 
2. Discussão sobre as novas mídias e sua utilização em sala (o mundo mudou e o ensino na 

universidade deve acompanhar as mudanças). 
3. Estratégia de ensino e aprendizagem (como melhorar a participação dos alunos); 

4. Técnicas e métodos de ensino (alguns exemplos deles são fundamentais para o ensino e 
aprendizagem); 

5. Novas metodologias de ensino aprendizagem; 
6. TIC no ensino/aprendizagem; 
7. Metodologias que despertem o interesse dos alunos (estimular os alunos para a aprendiza-

gem dos conteúdos apresentados em sala e participação em atividades). 

 
 
2. Avaliação 

1. Formas de avaliação (maior precisão e decidir se o aluno aprendeu o que se esperava que 

aprendesse); 
2. Tipos de avaliação: escolher a melhor forma (ser justo nos critérios de avaliação); 
3. Formas/técnicas de avaliação; 
4. Avaliação da aprendizagem (definir/aplicar melhores métodos). 

 
 

3. Currículo 

1. Discussão acerca do engenheiro do Século XXI (que profissional a sociedade necessita?); 

2. Dilema conteúdo X tempo; 
3. Novas concepções curriculares; 
4. Relação conteúdo-tempo (como definir o tempo necessário para abordar adequadamente 

cada tema). 

 
 
4. Aprendizagem e 
motivação 

1. Motivação (fazer com que os alunos se motivem); 

2. Motivação para o aprendizado; 
3. Relação ensino-aprendizagem (entender o processo de aprendizagem com o objetivo de 

melhorar a relação entre alunos e conteúdos); 
4. Relação presença-chamada (é realmente necessário fazer chamada e exigir freqüência?). 

 

Em segundo lugar apareceram, empatados, os temas da avaliação, do currículo 

e da aprendizagem. Quanto à avaliação, transparece a busca de métodos que indi-

quem corretamente quem está apto à aprovação, o que é compreensível quando a 

lógica implícita valoriza a classificação. O tema do currículo aparece, sobretudo, com 

a preocupação sobre a relação entre quantidade de conteúdos e duração dos cursos. 
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Em menor número, são apontados ainda o perfil dos profissionais exigidos pela soci-

edade e novas concepções curriculares. Quanto à aprendizagem, foi dominante o 

interesse pela motivação dos alunos, sendo que apenas um docente fez referência 

direta às teorias da aprendizagem. A compreensão de como os alunos são motivados 

parece ser uma necessidade muito forte nos docentes que percebem facilmente a 

falta de envolvimento de seus estudantes dentro e fora da sala de aula. 

Percebemos certa coerência entre as respostas dos docentes aos dois últimos 

tópicos do questionário (problemas didático-pedagógicos e temas que desejam estu-

dar): enquanto a ineficiência dos trabalhos docente e discente aparece como o prin-

cipal problema didático-pedagógico, os métodos de ensino dominam o interesse dos 

professores, uma indicação de que melhorias nos métodos de ensino-aprendizagem 

devem tornar mais eficientes os trabalhos docente e discente. A avaliação, que prati-

camente não aparece como problema didático-pedagógico, passa a ser interesse de 

aprendizagem pelos docentes, mas sua função classificatória não parece estar em 

questão. 

 

Expectativas para a formação docente 

Os docentes, em sua totalidade, têm boas expectativas quanto ao trabalho de 

formação que iniciam, o que é bastante previsível já que estão ali como voluntários. 

Todos mostram a necessidade de se aperfeiçoarem na docência, sendo que a relação 

ensino/aprendizagem e a formação dos profissionais aparecem como alvos a serem 

atacados na formação.  

 

3.1.2. Reunião 2: discussão preliminar dos problemas identificados 

A concretização do segundo encontro já exigiu alguns ajustes: três docentes, 

entendendo que não seria possível conciliar a formação com os compromissos assu-

midos anteriormente, afastaram-se da pesquisa; dada a grande dificuldade de en-

contrar um horário capaz de conciliar as agendas dos docentes propusemos, após 

consultar cada participante, dois horários de forma a viabilizar a participação de to-

dos. As opções de horário eram necessárias ao avanço das atividades no campo, afi-

nal os primeiros contados haviam mostrado que a participação dos docentes tendia a 

esfriar quando não estavam mobilizados coletivamente.  

Diante de dificuldades como esta, fizemos notar aos docentes que as barreiras 
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ao nosso trabalho não deveriam ser entendidas como fracasso, mas como marcas do 

desafio que estávamos começando a enfrentar. Como movimento de resistência às 

práticas tradicionais, o trabalho de formação pedagógica na engenharia deveria en-

volver criatividade, auto-crítica e estratégias que favorecessem sua continuidade. 

Após a primeira reunião, com propósito de acolhimento, esclarecimento e in-

trodução às atividades formativas, o que fazer no próximo encontro? Pareceu-nos 

que as questões de natureza pedagógica apontadas pelas respostas ao Questionário 

1 poderiam servir como ponte para uma espécie de aquecimento ao trabalho de for-

mação. Assim, decidimos que na reunião 2 os docentes fariam uma primeira reflexão 

sobre os problemas apontados no Questionário 1, o que nos ajudaria a: 

 compreender a dinâmica das reuniões com os docentes tendo em vista o planeja-

mento das próximas reuniões; 

 identificar o conteúdo e nível dos debates, aspecto também importante para o 

planejamento das próximas reuniões. 

Diante dos horários sugeridos pelos docentes, o grupo dividiu-se em dois sub-

grupos, viabilizando a participação de todos. As reuniões seriam semanais e com du-

ração de até quatro horas. 

Iniciamos as reuniões de número 2 com a sistematização das respostas dadas, 

no Questionário 1, para o que os docentes consideravam os cinco principais proble-

mas, em ordem de prioridade decrescente, da relação ensino/aprendizagem nos cur-

sos de engenharia. Algumas breves discussões ocorriam em decorrência da necessi-

dade de esclarecer significados, conciliar opiniões ou mesmo demarcar divergências. 

Com isso, os docentes podiam expor suas idéias, ouvir as dos colegas e, quando ne-

cessário, discuti-las e reelaborá-las – experiências simples, contudo extremamente 

incomuns em seu quotidiano profissional. 

 

Sub-grupo 1 

O primeiro sub-grupo (quadro 3.4), contando com 4 membros (destes, 2 estive-

ram na reunião) apresentou, de início, a preocupação com as metodologias, técnicas 

e recursos de ensino-aprendizagem-avaliação e, em particular, com o emprego das 

TIC nos cursos de engenharia. Ao relatar sua dúvida quanto ao que seria uma avali-

ação justa, Bóris revelou sentir-se bem quando o aluno, ao questionar uma nota, 

mostrava um compromisso/envolvimento. Neste momento, sublinhamos a necessi-



97 

 

dade de outros momentos ou situações favoráveis a uma avaliação da aprendizagem 

mais favorável tanto para o aluno como para o professor. 

O dilema conteúdos X tempo apareceu com a preocupação: eu vou ficar mais 

tempo na parte prática e depois não vou poder terminar todo o conteúdo da discipli-

na [Bóris]. Quando indagado sobre o que faria se tivesse todo o tempo do mundo, 

ele respondeu, em meio a risos do grupo: aí eu passava uma parte desse tempo 

[trabalhando um tópico] até o pessoal se cansar e dizer „aprendi‟, então a gente pas-

sava prá frente 53 [Bóris]. Fica clara a crença na quantidade de conteúdo, que o do-

cente deseja repassar em sua totalidade. Por um lado, há nisto um compromisso 

com o que acredita ser um ensino de boa qualidade; por outro, revela uma exagera-

da crença nos conteúdos oficiais e seu poder formativo, assim como na aprendiza-

gem bancária (por transmissão e acúmulo).  

 

Quadro 3.4. Cinco problemas didático-pedagógicos sistematizados pelo sub-grupo 1 

Sub-grupo Problemas 

 

 

 

1 

1. Falta de metodologias, técnicas e recursos (TIC etc.) de ensino-aprendizagem-avaliação 

atualizados, adequados, com embasamento conceitual e capazes de, no trabalho com os 
conteúdos, envolver a comunidade acadêmica; 

2. Dilema conteúdos X tempo: há pouco tempo ou excesso de conteúdos? 
3. Equilíbrio teoria X prática em certos temas de uma disciplina, associado à falta de exemplos 

de aplicações (falta de experiência do docente); 

4. Baixo nível de formação intelectual, cultural, educacional e tecnológico dos estudantes, 
associada à desvalorização institucional/social das atividades de ensino-aprendizagem, tudo 
isso refletindo a limitada cultura tecnológica e de ensino-aprendizagem da comunidade lo-
cal; 

5. Adequação do corpo docente às necessidades dos cursos de graduação. 

 

Bóris argumentou que o conflito conteúdos-tempo envolve poder: docentes 

com maior influência acabam fortalecendo as disciplinas de seu interesse, ao mesmo 

tempo em que, dada a limitação de carga horária de um curso, leva ao enfraqueci-

mento de outras.Trata-se, indiscutivelmente, de uma visão mais crítica da questão. 

O equilíbrio teoria X prática, revelou o desconforto de Bóris com sua falta de 

experiência em certos temas de uma disciplina, impedindo-o de enriquecê-los com 

aplicações ou situações já vivenciadas. Vem à tona, aqui, uma limitação do docente 

pesquisador em dedicação exclusiva nos cursos de engenharia de uma universidade 

federal: dada a diversidade dos temas que aborda em suas disciplinas e consideran-

                                                   
53

 A idéia de tempo ilimitado, surgindo de forma inesperada durante o diálogo, criou uma situação cômica: ainda 

que de forma imaginária, poderíamos finalmente resolver o que, com freqüência, é considerado o maior proble-

ma educacional, a limitação da carga horária. 
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do-se a permanente evolução da tecnologia, torna-se inviável o amplo domínio das 

tecnologias, técnicas e suas aplicações. Parece-nos que a conjugação de estratégias 

como o ensino com pesquisa (DEMO, 2007) e estudos de caso (MASETTO, 2003, p. 

72) (adequadamente planejados e envolvendo situações da prática profissional) pode 

promover o desejado, necessário e possível equilíbrio entre os conteúdos teóricos e 

os práticos. 

Para Cláudio, a cultura que os alunos trazem não favorece a adequada valoriza-

ção dos conteúdos e problemas abordados pelo curso de engenharia mecânica. Se é 

verdade, como defendido no grupo, que os alunos das regiões sul e sudeste do Brasil 

– todas as demais características mantidas iguais – tendem a demonstrar um maior 

conhecimento tecnológico, não podemos esquecer, contudo, que o aluno deve ser 

valorizado da forma como chega à instituição, sob pena de incorrermos em precon-

ceito com os deficientes culturais. A incipiente cultura tecnológica de nosso país po-

deria ser fortalecida com a difusão de temas em história, filosofia e sociologia da 

tecnologia nos cursos de engenharia. Associada a esta questão, entendemos que há 

também a desvalorização da dimensão didática na educação superior. Neste sentido, 

o desafio não é apenas técnico – formar docentes a partir de conhecimentos ade-

quados – mas, sobretudo, político: promover a cultura pedagógica nas IES. 

Um outro problema para a formação em engenharia, segundo Cláudio, é a fre-

qüente subordinação dos cursos de graduação, no que diz respeito à contratação de 

novos docentes, em relação aos interesses da pós-graduação. No Centro de Tecno-

logia da UFC, por exemplo, o aumento no número de cursos de pós-graduação tem 

sido significativo na primeira década deste século. 

 

Sub-grupo 2 

Na reunião com o segundo sub-grupo de docentes (quadro 3.5), que contava 

com 3 membros (destes, apenas um esteve presente), foi apontado como problema 

didático mais preocupante o desinteresse dos alunos: não que seja culpa deles, mas 

é preciso compreender a causa [Artur]. Ainda segundo este docente, outra dificulda-

de é o grande número de aulas54, o que contribui para sua baixa qualidade: as aulas 

deveriam ser menos freqüentes e mais proveitosas... seriam encontros ricos. Envol-

vem o deslocamento de muitas pessoas para limitar-se a mera transmissão de infor-

                                                   
54

 Usualmente, um docente do DEMP está envolvido com mais de 12 horas-aula por semana distribuídas em até 

quatro disciplinas diferentes. 
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mações. Agora eu penso: como fazer isso? [Artur]. Neste momento, sublinhamos 

que o melhor a fazer seria começar a produzir estas novas aulas a partir do que fôs-

semos aprendendo nas reuniões e leituras, o que nos levaria a práticas didático-

pedagógicas com qualidade crescente. 

O dilema conteúdos-tempo reapareceu. Questionamos se ele não se devia a 

uma concepção de aprendizagem bancária/instrucionista, entendida como recepção 

de conhecimentos/informações a partir de docentes possuidores/fontes de saberes. 

Artur concordou de imediato e nos falou de sua dificuldade em encontrar um livro 

texto para a disciplina de Estatística: eu percebi que eles são orientados para os con-

teúdos e não para a aprendizagem dos alunos; têm uma preocupação em serem e-

xaustivos na exposição dos conteúdos, mas pecam na parte didática, por isso eu nu-

tro um desejo de usar meu próprio material [Artur]. Não é difícil perceber que os 

livros utilizados nos cursos de engenharia são compêndios disciplinares, espécies de 

repositórios de conhecimentos sistematizados sobre determinado objeto de estudo, 

refletindo ainda o enfoque e experiências do(s) autor(es). Neste sentido, não preci-

sam ser transmitidos/repassados aos alunos, seja porque podem ser consultados a 

qualquer momento, seja porque não garantem a solução dos problemas trazidos pela 

prática em engenharia. Deveriam ser entendidos como subsidiários para a formação 

destes profissionais. Como resultado, as aulas deixariam de significar repas-

se/transmissão de capítulos de livros, afinal não faz sentido montar uma onerosa 

estrutura acadêmica para limitar-se a procedimentos tão elementares. 

 

Quadro 3.5. Cinco problemas didático-pedagógicos sistematizados pelo sub-grupo 2 

Sub-grupo Problemas 

 

 

 

2 

1. Desmotivação dos alunos, na forma de: desinteresse, limitadas assiduidade e pontualida-

de e falta de estudo continuado; 
2. Pouco tempo para preparação de aulas de qualidade superior; 
3. Distribuição do conteúdo ao longo da disciplina: tempo reduzido; 
4. Desenvolvimento de melhores instrumentos de avaliação, inclusive para um grande núme-

ro de alunos por turma, que permita conhecer cada aluno; 
5. Formação pluridisciplinar do docente (rodízio de disciplinas); 
6. Ensino excessivamente teórico e tecnicista; 
7. Nível baixo dos alunos; 
8. Desvalorização do ensino de graduação por parte dos professores. 

 

A preocupação sobre como avaliar melhor apareceu vinculada a certas particu-

laridades: como fazê-lo em turmas grandes; necessidade de se conhecer cada aluno. 

Temos aí dois desafios: primeiro, o de se entender que a aproximação entre a insti-
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tuição e os alunos é condição para a solução de muitos dos problemas pedagógicos; 

segundo, o de desenvolver e, sobretudo, aplicar procedimentos que informem alunos 

e professores sobre os resultados educativos de suas atividades. 

Outro problema é o enfoque exageradamente teórico e técnico. Parece haver 

um consenso quanto ao distanciamento entre o ensino e a vida profissional. Para 

Artur, contudo, a educação superior não pode abdicar de seu papel na formação in-

telectual dos futuros profissionais, que devem ser capazes de crítica e criação pró-

prias, o que não se consegue sem domínio teórico: o engenheiro que se forma quase 

não consegue ler, escrever, discutir idéias... o pessoal sai sem capacidade de argu-

mentar, de formular um juízo sobre alguma coisa e argumentar em seu favor [Artur].  

Por sua vez, o que foi apontado como a excessiva especialização da docência, 

com professores lecionando sempre as mesmas disciplinas, poderia ser parcialmente 

corrigido com o incentivo à pluridisciplinaridade: durante a primeira década de traba-

lho, cada docente poderia transitar por um conjunto de disciplinas correlatas. Como 

resultado, se teria: uma melhor compreensão dos verdadeiros problemas de enge-

nharia; maior facilidade para promover a integração teoria-prática; enriquecimento 

do currículo, na medida em que as disciplinas estariam mais imbricadas. 

A formação inadequada dos alunos ao ingressarem na universidade foi mais um 

dos problemas apontados. Como Artur nos fez lembrar, isto se deve, em certa medi-

da, às exigências formativas que a própria universidade faz prevalecer por meio de 

seu processo seletivo, o vestibular.  O emprego do ENEM como critério de seleção 

em IFES, por outro lado, traz a esperança de melhorias neste quadro. 

Por fim, o último problema indicado: a desvalorização do ensino de graduação 

pelos próprios docentes. Esta parece ser mesmo uma sina dos cursos de engenharia. 

Na época em que éramos alunos, grande parte dos docentes se dedicavam parcial-

mente à universidade, pois exerciam a engenharia em outras instituições, geralmente 

públicas. Desde as últimas décadas do século passado, este perfil de docente tem 

sido substituído por especialistas com mestrado ou doutorado. Algo permanece, con-

tudo: o descaso com a graduação. Se, antes, o emprego alhures explicava isto, hoje 

é a pesquisa e atuação na pós-graduação que merecem os melhores esforços dos 

docentes-pesquisadores. Acreditamos, entretanto, que muitos dos que poderiam 

promover melhorias no ensino de graduação não o fazem por não compreenderem a 

problemática e, sobretudo, os caminhos para seu enfrentamento. 
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3.1.3. Panorâmica das reuniões de estruturação 

O percentual de docentes com interesse e disponibilidade para participar de um 

programa de formação pedagógica tende a ser pequeno em um departamento de 

engenharia. Menos de 25% dos docentes do nosso departamento (DEMP) participa-

ram das duas primeiras reuniões. Por outro lado, a participação voluntária mostrou-

se promissora na medida em que praticamente todos os presentes se envolveram 

com as discussões. 

Como os docentes costumam possuir muitos compromissos profissionais (técni-

cos, acadêmicos e administrativos), é importante que um programa de formação ofe-

reça horários adequados a suas agendas. É também de grande importância que os 

participantes sejam bem acompanhados sob pena de desistirem diante das inúmeras 

dificuldades envolvidas em um processo de formação pedagógica. Por um lado, os 

problemas tendem a aparecer como gigantescos e, por outro, a incursão pelo campo 

da pedagogia nem sempre é fácil para os engenheiros. 

Iniciar uma formação com uma visão de conjunto dos grandes problemas da 

docência em engenharia parece não só necessário como adequado, especialmente 

quando o referencial teórico é de natureza complexa. Os problemas apontados pelos 

docentes indicam certo viés: os estudantes tendem a aparecer como os grande vi-

lões, cabendo aos docentes trazê-los de volta aos trilhos. As técnicas de ensino apa-

recem como o instrumento de salvação da docência, enquanto a avaliação traz certa 

aura de mistério. Embora os docentes tenham dificuldade para apontar os verdadei-

ros e maiores problemas da docência em engenharia, ao indicarem temas que des-

pertam interesse, abrem portas para a uma formação de boa qualidade, ou seja, 

multidimensional. 

Concluída esta etapa de constituição do grupo de formação, passamos a uma 

outra, agora mais centrada na discussão de idéias que favorecem a transformação 

das práticas dos professores participantes. Iniciamos com questões de natureza epis-

temológica/paradigmática para, mais à frente, tratarmos de temas propriamente di-

dático-pedagógicos.  

A partir deste momento, a duração das reuniões, por solicitação dos docentes, 

passou de quatro para duas horas: dedicar uma tarde inteira apenas a discussões 

pedagógicas era incompatível com a agenda dos docentes das engenharias. A perio-

dicidade dos encontros continuaria semanal, mas estava claro que os feriados e Cer-
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tos imprevistos levariam a intervalos maiores entre algumas reuniões. 

 

3.2. FORMAÇÃO TEÓRICA: temas epistemológicos 

Não possuíamos um planejamento rígido, mas apenas algumas orientações: du-

rante os quatro meses do primeiro semestre letivo de 2010 deveríamos promover 

debates/reflexões sobre as práticas docentes e concepções que as orientavam, enfim 

problematizá-las  a partir de nosso referencial teórico. A cada semana, os docentes 

se reuniriam durante cerca de 2 horas, com duas opções de horários para viabilizar a 

participação de todos (sub-grupos 1 e 2, agora recompostos em função das mudan-

ças exigidas pelo novo semestre letivo). 

As respostas ao Questionário 1, indicando temas pedagógicos de interesse para 

os docentes, nos ajudaram a definir alguns dos próximos passos. Por outro lado, a 

preparação pedagógica dos professores envolvia a construção de um novo paradig-

ma de docência, da mesma forma que o Pensamento Complexo envolvia um novo 

paradigma para o pensamento/razão. Parecia apropriado, por conseguinte, abordar 

com os docentes o conceito de paradigma, e como conhecíamos um vídeo muito re-

velador sobre a noção de mudança de paradigma  e também um texto excelente so-

bre o assunto (e que faz referência ao vídeo), decidimos iniciar as discussões a partir 

da noção de mudança de paradigma, o que facilitaria o acesso às idéias de Morin. Na 

sequência, trataríamos dos temas e questões propriamente pedagógicos. 

Esta seção trata das reuniões envolvendo debates sobre: o conceito de para-

digma e suas implicações na docência; características do paradigma da ciência clás-

sica; introdução ao Pensamento Complexo. 

 

3.2.1. Reunião 3: identificando a noção de paradigma 

Para o primeiro encontro, indicamos a leitura do primeiro capítulo de Vasconcel-

los (2003, p.27-48): “Identificando as noções de paradigma e epistemologia”. O ví-

deo a que a autora faz referência, “A Questão dos Paradigmas”, foi colocado à dispo-

sição dos docentes. 

Iniciamos a reunião apresentando seu propósito: reconstrução de idéias a partir 

de discussões coletivas subsidiadas por textos relacionados, direta ou indiretamente, 

à docência. O coordenador da pesquisa não estava ali para ensiná-los (professor) ou 

mesmo para entrevistá-los (entrevistador), mas para facilitar a discussão entre todos 
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os participantes. O mais importante era expormos nossas idéias e submetê-las à crí-

tica. Havíamos planejado lançar três perguntas a cada sub-grupo: 

- qual a relevância ou papel do conceito de paradigma na melhoria da formação de 

engenheiros e engenheiras? 

- qual o paradigma de formação destes profissionais? 

- o que dizer sobre a resistência de um paradigma à mudança? 

 

Sub-grupo 1 

Os docentes entenderam o paradigma como um modelo que tem um papel im-

portante já que serve como referência para o pensar e o agir. Torna-se problemático, 

contudo, quando inquestionável, pois imutável, o que não é necessariamente seu 

destino. Eu entendo os paradigmas não como barreiras intransponíveis, mas como 

guias... é importante você ter paradigmas, até para se direcionar [Marcos]. Não po-

demos nos deixar prender por eles, sem vermos oportunidades novas [Júlio]. A pri-

meira coisa é saber que a noção de paradigma existe, a maioria das pessoas não 

percebe isso... os paradigmas são inconscientes... nós temos um paradigma de edu-

cação em engenharia que de certa forma coincide com o paradigma de educação em 

outras áreas... as aulas são expositivas, o professor chega e põe a teoria, resolve 

exemplos... a importância é nós professores identificarmos esse paradigma e questi-

onar: será que ele tem condições de formar engenheiros para enfrentar os proble-

mas da sociedade atual, será que precisamos mudá-lo, ou seja nós precisamos criti-

car esse paradigma [Artur], já antecipando a segunda questão que traríamos ao gru-

po. 

Questionamos se algumas das idéias deste paradigma eram implícitas. Acho 

que a maior parte do tempo são implícitas [Artur]. Este professor vai além, defen-

dendo que, além da concepção pedagógica, há também uma concepção de socieda-

de implícita envolvendo crenças e valores que nós professores devemos questionar, 

levando esta reflexão aos alunos, para que estes também possam questionar seus 

paradigmas. A fala de Artur nos induziu à seguinte provocação: será que o modelo 

de professor nas engenharias possui, implicitamente, uma certa concepção de como 

as pessoas aprendem, do que é um currículo, do que é ensinar?  

Cláudio faz referência a um paradigma centrado no docente, no acúmulo de 

conhecimentos e na avaliação pontual e classificatória: o foco maior era no ensino, 
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ou seja, era ele [o professor] transmitir, independentemente de como isso era ab-

sorvido... o paradigma atual centra muito em repassar conteúdo e, presumivelmente 

através das provas aferir o quanto o aluno captou, o quanto ele aprendeu [Cláudio]. 

Para Artur, o paradigma atual admite que o aprendizado se dá por repetição: o do-

cente vem, transfere, ou seja ensina o conteúdo e fala para os alunos, olha estudem, 

resolvam os exercícios do livro... o professor não se pergunta: será que isso garante 

o aprendizado? [Artur]. Cláudio acrescenta: aprender o quê?, sublinhando a impor-

tância de discutirmos não apenas a eficiência das aprendizagens como também a 

pertinência dos conteúdos. Por sua vez, Marcos relatou que em suas disciplinas não 

se limita aos livros, levando os alunos para empresas onde podem acompanhar as 

práticas e aplicar os conteúdos trabalhados em sala. Neste momento, a experiência 

prática do docente mostra seu grande valor para a organização das atividades de 

ensino-aprendizagem. Infelizmente, o modelo que ganha força nas IFES, em que os 

docentes são doutores, se possível pesquisadores, põe uma considerável barreira a 

aprendizagens mais contextualizadas. 

Não deixa de ser um paradigma [dos alunos] o fato de apenas alguns alunos se 

envolverem na disciplina, porque é muito cômodo: eles aprendem a ficar sentados 

recebendo informações [Manoel]. O docente entende, contudo, que a maioria dos 

professores promove este comportamento quando chega na aula, tem que dar aque-

le conteúdo, tem 2 horas e fala 2 horas, às vezes nem vira para os alunos... no dia 

da prova 4 ou 5 saem-se muito bem então ele vai dizer que a aula dele é para aque-

les 4 ou 5, afinal a matéria foi dada... nós nos acostumamos a trabalhar desta forma, 

é mais fácil reproduzir as mesmas aulas [Manoel]. 

Neste momento, lançamos a terceira das perguntas previstas no planejamento: 

o que dizer sobre a resistência de um paradigma à mudança? Para Manoel, os do-

centes participam desta resistência, que Marcos exemplificou: é só você colocar nos-

so tema [educação/docência em engenharia] numa reunião do departamento... al-

guns não acreditam nisso [Marcos]. Mas este quadro está mudando: hoje você vê 

discurso de empresários, de pessoas de RH, eles não estão interessados apenas na 

parte técnica do profissional... estão cobrando outras competências... trabalhar em 

grupo, visão social e ambiental... os nossos colegas que não estão aqui, que são ex-

tremamente técnicos, precisam começar a ouvir essa demanda que vem de fora, não 

é apenas esse nosso grupo que já está tentando antecipar isso [Manoel]. Cláudio, 
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pensando em como promover essas competências, lembrou que o vídeo sobre para-

digmas mostrava que as mudanças geralmente iniciam nas bordas/limites do velho 

paradigma. No caso da educação em engenharia mais tradicional, tais limites envol-

veriam as empresas e indústrias, cuja aproximação com a universidade deveríamos 

buscar. Trata-se, sem dúvida, de uma boa estratégia a ser perseguida nas disciplinas 

que lecionamos, uma forma de contextualizar os conhecimentos e motivar os alunos. 

 

Sub-grupo 2 

Iniciamos o debate indagando como o conceito de paradigma e suas implica-

ções podem nos ajudar a repensar o processo de formação dos profissionais de en-

genharia. Bóris sugeriu outro percurso: quais são os nossos paradigmas e que para-

digmas queremos quebrar para tentar melhorar esta formação? 

Para Rubens, o ensino de engenharia tem um paradigma muito forte, em que o 

bom professor é aquele que sabe muito, que prepara um bom material, que chega lá 

na frente e explica aquilo e fica todo mundo calado prestando atenção... porque eu 

sei e vou explicar, você não sabe então presta atenção para aprender e acompa-

nhar... [Rubens]. Tal declaração ratifica a concepção instrucionista, já apontada, mas 

lhe acrescenta certo componente de autoritarismo: não se aceita outro comporta-

mento do aluno que não seja o silêncio. Não há, portanto, ambiente para o questio-

namento. Rubens entende, ainda, que o aluno normalmente é visto como desinte-

ressado, sempre em busca do caminho mais fácil para concluir o curso: se ele não 

precisar vir à aula ele não vem, se tiver só um trabalho no lugar da prova ele prefere 

[Rubens]. Concordo! Este é o maior paradigma a ser quebrado... como fazer com 

que eles [alunos] quebrem esse paradigma? [Bóris]. O docente não percebia que seu 

entendimento, claramente enviesado, era discutível.  

Relembrando os anos de docência na administração, Rubens argumentou que a 

coerção sobre os alunos é muito maior nas engenharias: minha postura [dura] che-

gava a assustar na administração... o que vocês entendem por pensamento, visão ou 

postura cartesiana? O que considero um elogio [Rubens]. O questionamento anteci-

pava, de certa forma, a caracterização do paradigma da ciência tradicional, tema da 

reunião 3. Bóris procurou mostrar a relação entre o pensamento cartesiano, a causa-

lidade linear e o determinismo, dando uma idéia de sistema de pensamento pouco 

aberto a mudanças e incertezas: você não tem várias soluções para um mesmo pro-
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blema, mas uma solução única [Bóris]. Acrescentamos a isto a concepção de proce-

dimentos bastante fechados, deterministas. Eu sempre achei isso um elogio [Ru-

bens], admitiu o docente, deixando transparecer capacidade de autocrítica. Para Bó-

ris, contudo, a lógica cartesiana pode ser bem utilizada sem, contudo, nos tornarmos 

cartesianos, posição que é apoiada pelo Pensamento Complexo. Podemos perceber 

que a discussão favoreceu ao docente a reformulação de alguns conceitos: enquanto 

Descartes se preocupava com um ponto, a sistêmica se preocupa com a integração...  

[Rubens]. Este mesmo docente, remetendo a discussão ao campo pedagógico, lem-

brou o hermetismo das disciplinas como um traço negativo do pensamento cartesia-

no: numa aula de administração não se pode falar de economia, simplesmente não 

há espaço para isso [Rubens]. Certos de que a caracterização dos pensamentos tra-

dicional e emergente seriam exploradas em reuniões específicas, direcionamos a dis-

cussão para o conceito de paradigma, ainda inexplorado: não se trata de não ter pa-

radigmas, mas, sobretudo, de conhecer suas características, o que vocês pensam 

sobre isso? 

Os dois docentes concordaram quanto à necessidade dos paradigmas e dificul-

dade para modificá-lo. Trata-se de crenças [e hábitos] que você tem, que estão incu-

tidos dentro de você, por isso é mais difícil quebrar [Bóris], [você] faz força para 

quebrar, para mudar [o paradigma de docência]... o [meu] professor lá na frente 

„cala a boca, presta atenção e tal‟... obviamente eu [agora como docente] vou repli-

car isso em maior ou menor grau [Rubens]. 

Questionamos sobre quais cuidados devemos ter com os paradigmas. Para Bó-

ris, não podemos acreditar cegamente em nossas concepções, sendo essencial a au-

tocrítica permanente. Rubens trouxe para a reunião um exemplo de pretensa ruptura 

de paradigma que mostrava, na verdade, como é fácil mantê-lo. Tratava-se de um 

artigo em que se apresentava a concepção de um novo paradigma de quebrador de 

caranguejo, sendo que o resultado apresentado diferia muito pouco dos quebradores 

tradicionais. Para Rubens, as mudanças que temos feito nas práticas de ensino se 

assemelham a este caso: ainda que tenham a intenção de inovação, mantêm, na 

verdade, os pressupostos das velhas práticas. Esta declaração fortalecia a idéia de 

que, sem formação didático-pedagógica adequada, os docentes de engenharia não 

fariam avanços substanciais em suas práticas. Era preciso fazê-los compreender isto, 

então perguntamos: o que falta para darmos passos maiores? 
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Bóris admitiu estar consciente de que era preciso mudar, mas não sei se essa 

consciência é suficiente porque cada vez a gente está mais de „saco cheio‟ de chegar 

lá e o pessoal não querer [participar] [Bóris]. Algo mais que conscientização era ne-

cessário, mas o que? Bóris relembrou a existência de dois pólos do problema, os alu-

nos e os professores: os primeiros preferem continuar como ouvintes de explana-

ções... duvido que leiam o suficiente para estar preparado para aquela aula [Bóris]. E 

quanto aos professores, perguntamos? O maior obstáculo aos docentes, segundo 

Rubens, é o medo de ser ridicularizado e até marginalizado ao experimentar novas 

práticas de ensino. Relembrando uma experiência com uma nova atividade, nos falou 

do medo de que os alunos simplesmente não participassem, o que não chegou a 

ocorrer. Neste momento, Bóris trouxe um depoimento bastante relevante: ao utilizar 

uma nova estratégia de ensino-aprendizagem, amargou resultados desanimadores 

nas primeiras aulas: eu disse „vou desistir, não dá certo, vou [voltar a] dar conteúdo 

para esse pessoal‟... aí eu esperei duas aulas, disse agora vou até [o fim] e até que o 

pessoal respondeu, só que demorou mais que o usual [Bóris]. Este relato revela im-

portantes questões por que passam docentes de engenharia inovadores: a constru-

ção de novas práticas envolve riscos, daí o medo de ser criticado, mas é preciso en-

frentá-los se queremos inovar. É preciso percorrer novos trajetos, enfrentar a insegu-

rança e prosseguir, em meio a erros e acertos, até que se chegue a um (novo) porto 

seguro. E os percursos precisam ser avaliados, sob pena de se passar de um a outro 

de forma acrítica. O vídeo “A Questão dos Paradigmas” deixa muito claro que mudar 

de paradigma exige fé pois o percurso envolve perda de referenciais (e construção 

de novos), sendo inevitável o enfrentamento de certo caos. Caos que favorece a 

construção de nova ordem55. 

Não é difícil constatar que a limitada formação didático-pedagógica dos docen-

tes, a despeito dos cursos de Didática do Ensino Superior de que já participaram, 

impede a elaboração de diagnósticos mais precisos para os problemas e a condução 

de intervenções pedagógicas eficazes. Os anos de docência mostram-se preciosos 

para conhecer o que não anda bem, mas têm poder bastante limitado para proble-

matizar e promover ações adequadas. Diante da necessidade de livrar-se da batata 

quente, com freqüência os problemas são jogados em mãos alheias... as dos estu-

dantes. E estes, sem saber defender-se das acusações, assumem involuntariamente 
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 Relembrando uma passagem do capítulo 2: certas desordens são necessárias à construção de uma nova ordem. 
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o ônus da pobreza didático-pedagógica de todo um sistema de educação superior. 

Salta aos olhos, portanto, o paradoxo da ignorância pedagógica convivendo com a 

avançada cultura tecnológica, o que Kuhn (1996) diria tratar-se de uma anomalia no 

paradigma vigente. 

 

Análise da reunião 3 e considerações complementares 

As categorias de análise desta e das demais reuniões tratadas neste capítulo fo-

ram estabelecidas a partir da leitura das transcrições, portanto a posteriori. A unida-

de de análise privilegiada (GATTI, 2005, p.51) foi a discussão envolvendo o conjunto 

dos participantes. No capítulo 4, quando as ações/experiências promovidas por cada 

docente serão relatadas e discutidas, poderemos considerar os percursos mais indi-

vidualizados nas reuniões teóricas. Neste caso, a unidade de análise será o processo 

de cada docente.  

Para a presente reunião, pensamos que as categorias e subcategorias indicadas 

no quadro 3.6 são capazes orientar uma análise das questões suscitadas nos diálo-

gos e debates. No Apêndice 6, justificamos a seleção das categorias e subcategorias 

utilizadas e as exemplificamos. 

 

Quadro 3.6. Categorias e subcategorias de análise da reunião 3 

Categorias Subcategorias 

 
1. Paradigma 
 

1.1. Conceito, característica, exemplo 

1.2. Postura indesejável em relação a um paradigma 
1.3. Postura desejável em relação a um paradigma 

 
2. Paradigma docente na enge-
nharia 

 

2.1. Característica 

2.2. Crítica 
2.3. Defesa de novo paradigma 

 
3. Paradigma discente na enge-

nharia 
 

3.1. Característica 

3.2. Crítica 
3.3. Defesa de novo paradigma 

 
 
4. Resistência à mudança de 
paradigma 
 

4.1. Oferecida pelo professor 
4.2. Oferecida pelo aluno 

4.3. Oferecida pela instituição ou sociedade 
4.4. Pela falta de certos conhecimentos 

 
 
5. Força para mudança de pa-

radigma 
 

5.1. A partir dos professores 

5.2. A partir dos alunos 
5.3. A partir da instituição ou sociedade 
5.4. A partir de certos conhecimentos 

 

Os docentes entenderam que paradigmas são necessários enquanto mode-
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los/padrões para uma maior eficácia de nossas ações/reflexões. Mostraram-se cons-

cientes, ainda, quanto à possibilidade de mudança de um paradigma, o que exige, 

contudo, uma atitude crítica que favoreça sua identificação e caracterização, envol-

vendo qualidades e limitações. O risco do paradigma se deve a sua natureza: estan-

do incorporado aos hábitos mais rotineiros – e nisto reside também sua for-

ça/funcionalidade -, torna-se inconsciente e tende a ser reproduzido sem questiona-

mentos. 

Para um grupo consciente quanto aos problemas de um paradigma que já se 

mostra caduco, como supomos ser a formação tradicional em engenharia, sua trans-

formação dependerá mais do emprego de metodologias, atividades, conhecimentos, 

técnicas, enfim de uma estratégia adequada que instrumentalize os docentes para a 

construção da mudança. As maiores dificuldades deverão envolver os indivíduos que 

ainda não desenvolveram (e muitas vezes não querem desenvolver pois o status quo 

lhes é confortável) esta consciência crítica com relação ao paradigma vigente. Para 

envolver estes docentes no necessário esforço coletivo de mudança paradigmática, 

será necessário desenvolver uma estratégia mais sofisticada.  

As discussões favoreceram a explicitação do paradigma de formação em enge-

nharia: 

- o trabalho docente está centrado na transmissão de conteúdos (conceitos e proce-

dimentos envolvendo cálculo) e posterior verificação de sua absorção em provas es-

critas; 

- há grande estanqueidade entre os conteúdos trabalhados nas disciplinas de um 

curso; 

- a trabalho discente envolve, essencialmente, ouvir explicações nas aulas e treinar 

procedimentos de análise, na forma de exercícios encontrados nos livros; 

- as diferenças ou particularidades dos estudantes não são levadas em consideração: 

todos devem se submeter a processos de formação indiferenciados; 

- podemos ainda dizer que os professores têm uma tendência a considerar os estu-

dantes desinteressados, daí se constituírem em responsáveis pelos problemas de sua 

formação. 

Estas características aparecem em meio a muitos questionamentos e críticas: os 

docentes começam a identificar os problemas mas ainda não têm soluções à vista. 

Há um entendimento de que é mais fácil reproduzir as práticas tradicionais do que 
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modificá-las, o que favorece sua manutenção, seja por alunos quanto por professo-

res. A resistência à mudança envolve fatores variados, desde o medo de errar até 

uma aparente dificuldade para identificar limitações nas práticas tradicionais. 

A despeito das dificuldades para identificar soluções para estes problema, os 

docentes já começam a identificar fatores que as favorecem: abertura às demandas 

da sociedade; trabalho em grupo; experimentação de novas metodologias e méto-

dos; valorização dos pequenos avanços.   

 

3.2.2. Reunião 4: delineando o paradigma tradicional da ciência 

Ao final dos encontros de número três sugerimos ao grupo, como tema para a 

próxima discussão, a caracterização do paradigma científico tradicional. Defendemos 

que, enquanto paradigma de pensamento hegemônico, o pensamento científico tinha 

implicações nas práticas pedagógicas. Os docentes concordaram, então distribuímos 

o capítulo três de Vasconcellos (2003, p.67-99): “Delineando o Paradigma Tradicional 

da Ciência”. Vejamos alguns dos resultados das discussões que se seguiram ao estu-

do do texto. 

 

Sub-grupo 1 

De início, procuramos justificar a discussão sobre o pensamento científico: co-

mo é através dele que aprendemos a pensar sobre os fenômenos, e dado que tem 

sido posto em questão, sobretudo no século XX, o modelo tradicional de ciência, pa-

rece ser indispensável uma aproximação ao tema. Na medida em as características e 

limitações do paradigma científico forem compreendidas, fica mais fácil empreender 

uma incursão por um pensamento que as ultrapasse. 

Cláudio começou pelo questionamento da validade dos pressupostos de simpli-

cidade, estabilidade e objetividade, embora as ciências físicas, área à qual a enge-

nharia/tecnologia está mais próxima, não apresente grande dificuldade em trabalhar 

com estes pressupostos. A idéia de estabilidade dá força à crença no determinismo: 

lembrei da sala de aula e do sentimento de culpa dos professores quando percebem 

que os alunos não se comportam como deveriam, daí o pensamento de que não os 

souberam educar [Cláudio], nos cobramos, onde errei?, os alunos não chegaram on-

de se esperava [Júlio]. Na verdade, a capacidade de controle do estudante pelo pro-

fessor é muito menor do que se costuma pensar: como vimos no capítulo dois, cada 
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indivíduo possui grande autonomia em sua interação com o meio. Há nesta perda de 

controle uma mensagem para o professor: os tempos estão mudando, as coisas não 

são estáveis e a gente às vezes não acompanha [Júlio]. 

O problema da objetividade aparece no campo da avaliação da aprendizagem: 

acreditamos que a realidade existe lá independente do observador e cabe a ele atin-

gir uma representação da realidade que seja a melhor possível... como fica isso em 

termos de avaliação? ...no meu questionamento eu me dei conta de que o resultado 

da avaliação que fazemos com nossos alunos depende tanto de quem avalia como 

de quem é avaliado... e como minhas turmas costumam ser grandes e tenho nor-

malmente pouco contato com os alunos fora da sala então fica muito difícil avaliar 

verdadeiramente [Cláudio]. Esta é uma crítica radical à avaliação tradicional: os pro-

cedimentos tradicionais já não são inquestionáveis, o que favorece a transformação 

das práticas avaliativas. Não aparecem respostas, sobretudo porque não são fáceis, 

mas o entendimento que existia sobre avaliação é, inquestionavelmente, desestabil i-

zado. E mais, essa questão da objetividade está nos próprios alunos.. eles desejam 

prova objetiva, se você faz uma avaliação mais subjetiva eles não gostam... tem re-

lação com a competição no ambiente universitário... normalmente os alunos são va-

lorizados pelo IRA56... então querem igualdade de condições, daí a avaliação objetiva 

[Artur]. Júlio vê neste comportamento uma relação com a dificuldade de muitos alu-

nos para escrever: como tendem a reproduzir os textos que lêem, esperam respostas 

padronizadas para questões discursivas. Neste momento, já freando a tendência de 

tomar os alunos como a fonte dos problemas pedagógicos, sublinhamos a necessi-

dade de enfrentarmos estes problemas, sem exceção, através da parceria entre alu-

nos e professores: as mudanças deveriam vir dos dois lados, cabendo aos últimos 

uma maior responsabilidade, afinal estão à frente do trabalho pedagógico.  

Retomamos a discussão sobre os pressupostos da ciência tradicional (simplici-

dade, estabilidade e objetividade) e seu enraizamento em nossa forma de pensar ou 

mesmo em nossas práticas didático-pedagógicas. Lembramos que a idéia de recortar 

os objetos para conhecê-los faz surgir áreas e grupos de especialização, cujos co-

nhecimentos que produzem e difundem não dão conta senão de dimensões muito 

limitadas dos objetos (e situações) encontrados na prática da engenharia.  Isto nos 

levava a pensar que as soluções para alguns problemas didático-pedagógicos deveri-
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 Índice de Rendimento Acadêmico, calculado a partir das notas e freqüências das disciplinas cursadas. 
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am ser encontrados fora das disciplinas. Através de atividades integradoras de co-

nhecimentos, saberes e competências, os aspectos realmente relevantes da forma-

ção apareceriam com maior nitidez, o que pode levar a uma compreensão mais rica 

de currículo. Foi o que fiz nesse semestre: pela primeira vez eu substituí uma prova 

por um trabalho [analítico] em equipe e um prático [Cláudio]. 

Ressaltamos que as disciplinas não são um mal a ser eliminado, mas defende-

mos que, enquanto sistematizações de certas áreas de conhecimento, elas não têm o 

poder de formar profissionais com capacidade de intervenção em situações reais. 

Portanto, poderíamos repensar a ênfase na disciplinaridade para, eventualmente, 

estabelecer as competências como um dos eixos de organização dos conteúdos cur-

riculares. Um dos problemas da supervalorização dos conteúdos disciplinares foi pos-

to: os livros trazem vários métodos de cálculo das raízes de uma função e aí o aluno 

pergunta: professor, a gente precisa saber todos eles, só um não resolve? Será que 

o mais importante não é passar pelo conceito do problema, detalhar um método e 

fazer uma referência aos demais? [Artur]. O culto às disciplinas se reverte em adora-

ção a livros-texto e na prática de ensinar o livro de capa a capa, que alguns profes-

sam com verdadeiro júbilo. Fazendo um contraponto a estas críticas, Cláudio lem-

brou-nos que não podemos cair no erro de vincular conhecimento a valor de uso, 

sob pena de promovermos o utilitarismo epistemológico, com todas suas limitações. 

Numa retomada à crítica ao pensamento científico, formos lembrados de o 

quanto o determinismo e os ideais de controlabilidade/previsibilidade estão presentes 

em nossa concepção educacional: admitimos que os alunos iniciam uma disciplina 

sem aqueles conhecimentos, que ao longo das aulas a gente vai transmitindo... ao 

final ele deve mostrar que recebeu todos... admitimos que se o aluno vier a todas as 

aulas e estudar tantas horas ele vai tirar nota e ser aprovado, então é uma coisa 

previsível [Cláudio]. Nesta perspectiva de docência, os resultados que não se encai-

xam dentro do previsto são desconsiderados, afinal o que foge a nosso controle não 

cabe no paradigma: os alunos são muito ruins, já não são mais como os de outras 

épocas, dirão muitos docentes. Incorporar a instabilidade dos processos didático-

pedagógicos, por sua vez, exigirá dos docentes a aceitação do inesperado, de situa-

ções novas em sala de aula, ainda que desconfortáveis, sabendo que tudo isto se 

torna mais fácil quando se constrói um ambiente de colaboração com os alunos e 

entre os docentes [Cláudio]. 



113 

 

Questionamos se o pressuposto da estabilidade, associado à idéia de controle e 

previsão, não fortaleceria o ideal de formação enciclopédica: para muitos docentes, 

os alunos deveriam estudar tudo em sua área de graduação. É patente entre os pro-

fessores o descontentamento quando não se consegue cobrir todo o programa, dei-

xando a sensação de que o trabalho ficou seriamente comprometido. Contudo, até 

que ponto este modelo educacional é compatível com a sociedade atual, mergulhada 

em incertezas, em mudanças muito velozes, com condições de trabalho nada está-

veis ou previsíveis.  

Ao final do encontro, um último comentário sobre o isolamento em que cada 

docente desenvolve seu trabalho: como praticamente cada um de nós é dono de 

uma disciplina, acaba dizendo o que é mais relevante ou não, enquanto o ideal, a 

meu ver, seria trabalhar com a visão de um grupo de colegas da área mais próxima 

[Cláudio]. Sem conhecer o Pensamento Complexo, o docente já adiantava uma exi-

gência para o trabalho docente numa concepção sistêmica, cujo soma de ações iso-

ladas não se podia aceitar.  

 

Sub-grupo 2 

O texto, ao discutir a propriedade dos princípios do pensamento científico tradi-

cional segundo diferentes campos do conhecimento, favoreceu uma tomada de cons-

ciência para a natureza sistêmica de certos fenômenos: sendo da área dura e acos-

tumado a trabalhar de determinada forma, eu nunca tinha pensado, por exemplo, na 

biologia, como [sua metodologia] é totalmente diferente. Na nossa área [de tecnolo-

gia] você consegue experimentar, ver as coisas acontecendo separadinhas. Na Biolo-

gia não, como é que vai separar um órgão do funcionamento do sistema respiratório, 

tem que estar no todo [Manoel]. 

Bóris questionou a validade da crítica do texto quando nos encontramos no 

âmbito das ciências físicas sem perceber, contudo, o quanto os pressupostos de sim-

plicidade, estabilidade e objetividade são problemáticos na física nuclear. Sublinha-

mos, na ocasião, que se os engenheiros trabalham com uma realidade compatível 

com a ciência clássica, o mesmo não se pode dizer dos docentes em engenharia. 

Para estes, as interações com os estudantes e a sociedade não pode ser balizada 

pelos princípios científicos tradicionais, daí a necessidade de criticá-los. Manoel con-

cordou, admitindo que nossa abordagem junto aos estudantes é característica das 
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ciências físicas tradicionais. Também para Bóris, não havia dúvida quanto à inade-

quação dos pressupostos tradicionais quando o assunto era docência. Neste momen-

to, pontuamos a importância de uma discussão sobre a validade dos métodos tradi-

cionais de ensino em engenharia tendo em vista a complexidade do fenômeno edu-

cacional. 

Para Manoel, nossas práticas reproduzem as experiências passadas, quando as 

particularidades dos alunos não eram objeto de interesse de nossos ex-professores. 

De imediato, foi pontuado o perigo da atenção às demandas particulares: o aluno 

chega com determinado problema e se você o atende o outro [aluno] vai dizer que 

também tem direito a [por exemplo] sair mais cedo porque trabalha... [Bóris].  Esta 

era uma típica reação numa racionalidade simpliflicadora, em que não pode haver 

exceções, mesmo se tratando de comportamento humano, sob pena de se estabele-

cer o caos. Acreditamos que concepções como esta deverão mudar à medida que os 

docentes assimilarem outras possibilidades para o trabalho com os estudantes. A 

propósito, alguns docentes já entendem a necessidade de atenção mais individuali-

zada: às vezes a gente na sala de aula acaba não se envolvendo tanto com os alunos 

porque aquele momento ali dentro é estritamente técnico, você nunca tem dez a 

vinte minutos da tua aula [para dialogar com os estudantes] [Manoel]. Certos docen-

tes já aproveitam a ambiência fora da aula para aproximar-se dos estudantes: de vez 

em quando [você] me encontra com os alunos conversando, rindo, brincando... eu 

tento aproveitar os momentos fora da sala de aula porque na aula fica difícil perce-

ber [as dificuldades de certos alunos] [Marcos]. Com muita propriedade, Marcos nos 

lembra que frases como vamos estudar, estudem  usualmente não são o que muitos 

estudantes precisam ouvir. Não é raro que a falta de envolvimento com uma discipli-

na reflita dificuldades outras que não a simples decisão de sentar e estudar. Alguns 

docentes dirão que não lhes cabe envolver-se com este tipo de questões. Se é ver-

dade que os professores não têm poder para ajudar os estudantes em todos seus 

problemas, talvez não seja o caso de se manterem tão distantes do que se passa em 

suas vidas, afinal trata-se de jovens ainda muito imaturos. Não podemos esquecer, 

contudo, que esta capacidade de aproximação com os estudantes não está presente 

em todos os professores, alguns dos quais dificilmente poderiam aprendê-la, como 

defende o próprio Marcos. 

Indagamos sobre a presença de pressupostos do pensamento científico na for-
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ma de pensar dos professores. Marcos lembrou-nos o quanto é problemático o ensi-

no de física e de matemática para a engenharia, cujos docentes não fazem, a despei-

to das solicitações dos coordenadores, uma apresentação dos conteúdos de forma 

contextualizada à engenharia. A ênfase na especialização, fruto da racionalidade tra-

dicional, não permite que matemáticos e físicos entendam as necessidades de estu-

dantes de outras áreas. Os muros que separam as áreas de conhecimento impedem 

a formação de profissionais, sobretudo docentes, com livre trânsito através das áreas 

de conhecimento. 

Questionamos: será que os docentes possuem uma visão de conjunto do curso 

para o qual lecionam? Na posição de coordenador de curso buscamos ver o todo e aí 

acaba tendo essa visão [de conjunto]. Muitos professores não têm essa visão de in-

tegração porque não tiveram a oportunidade de ser coordenador [Marcos], o que 

mostra que a percepção de um curso em suas múltiplas dimensões é um evento aci-

dental na trajetória de um docente: caso não se envolva com funções administrativas 

é bastante provável que não a desenvolva. Manoel aponta outro problema: o currícu-

lo, entendido como ajuntamento de programas de disciplinas montado, não raro, por 

uns poucos professores. Bóris defende uma menor fragmentação dos conteúdos, 

enquanto Marcos lembra ser importante contextualizar os conteúdos em termos geo-

gráficos, afinal vivemos numa região semi-árida. Como esperar que os nossos estu-

dantes consigam ter essa compreensão se os próprios docentes não as possu-

em?...eu percebo que naquilo em que sou especialista falta alguma coisa das outras 

áreas, por isso [o currículo] tem que ser feito no coletivo, constrói disciplinas, módu-

los ou seja lá o que for mas de forma integrada, interagindo [Manoel]. Mas as ações 

dos professores, não costumam ser isoladas? Manoel e Marcos reconheceram a falta 

de integração no trabalho docente, levando a uma formação também fragmentada. A 

falta de articulação entre os conhecimentos se torna mais perversa quando ele [es-

tudante] vai enfrentar a situação real [Manoel]. Tem muita coisa para se feita, então! 

[Bóris]. 

Passamos ao pressuposto da estabilidade e suas implicações pedagógicas: as 

disciplinas que não mudam, questionamos, seria um reflexo deste pressuposto? En-

quanto Marcos está sempre melhorando os cursos que oferece, Manoel confirmou a 

existência de docentes que repetem as mesmas aulas, cujas anotações encontram-se 

em folhas amareladas pelo tempo. Para Marcos, as transformações no mundo exi-



116 

 

gem dos docentes uma postura de humildade, dentre outras razões, porque os pró-

prios alunos estão nos trazendo novidades: o professor precisa se abrir mais, para o 

ensino, para dinâmicas de grupo [Marcos], ou seja, para a interação com seus pares 

e seus alunos.  

Encerramos cada uma destas reuniões apontando para a existência de um novo 

paradigma científico, a ser discutido no próximo encontro, que procura corrigir defi-

ciências do paradigma tradicional. O que acho interessante é que existe uma neces-

sidade por esse novo paradigma, é a própria ciência que hoje não consegue resolver 

certos problemas...me veio à mente a questão dos fractais... uma estrutura matemá-

tica invariante com a escala [Artur]. Mostrava, assim, certo conhecimento sobre as 

novas idéias envolvendo a natureza da realidade e, sem saber, antecipava um dos 

princípios do Pensamento Complexo, o hologrâmico. 

 

Análise da reunião 4 e considerações complementares 

Uma análise das falas dos docentes sugeriu a categorização indicada no quadro 

3.7 – discutida em mais detalhes no Apêndice 6 –, o que mostra que os docentes, 

enquanto grupo, tratou o tema da reunião de forma bastante abrangente: suas ca-

racterísticas, críticas e questionamentos e implicações nos cursos de engenharia. Ao 

discutir o pensamento científico tradicional, os docentes já trazem idéias compatíveis 

com o emergente paradigma da complexidade (categoria de número 7 e suas subca-

tegorias). Observamos, ainda, que algumas das categorias e subcategorias da reuni-

ão 3, aquelas associadas aos paradigmas de docência e de discência na engenharia, 

reaparecem, o que não devemos estranhar, afinal constituem o âmago/centro das 

relações de ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 3.7. Categorias e subcategorias de análise da reunião 4 

Categorias Subcategorias 

 
6. Paradigma de pensamento tradicional 

 

6.1. Característica ou exemplo 

6.2. Crítica 
6.3. Implicações na docência/discência em engenharia  

 
7. Paradigma de pensamento emergente 
 

7.1. Característica ou exemplo 
7.2. Crítica  
7.3. Implicações na docência/discência em engenharia 

 

Os docentes mostraram-se receptivos à caracterização do pensamento científico 
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tradicional segundo as três categorias propostas no texto de Vasconcellos: simplifica-

ção, objetividade e estabilidade. Entenderam, ainda, que no campo da educação, 

estas categorias tornam-se problemáticas, sendo necessário trabalhar com categorias 

mais abertas ou complexas. Vejamos as principais críticas dos docentes aos três 

pressupostos do pensamento tradicional. 

Quanto ao pressuposto da simplificação:  

- a lógica de pensamento ou isto ou aquilo  nem sempre é eficaz: um problema de 

engenharia, por exemplo, não está restrito a uma disciplina acadêmica, envolvendo 

várias delas (conceitos) e competências complementares (atitudes, procedimentos); 

- o enfoque disciplinar dos cursos favorece a formação teórica/enciclopédica; 

- a especialização cega promove o isolamento das disciplinas, constituindo-se como 

importante barreira ao desenvolvimento de competências complexas; 

- outra implicação da especialização é o baixo envolvimento dos docentes com o de-

senvolvimento do currículo, que costuma ser visto como responsabilidade dos admi-

nistradores. 

  Quanto ao pressuposto da objetividade: 

- os critérios de correção dos exames e trabalhos não são absolutos mas sempre um 

reflexo de valores: esta tomada de consciência impactou profundamente a postura 

avaliativa dos docentes; 

- o comportamento dos estudantes não pode ser controlado: como seres dotados de 

autonomia e história, exigem tratamento com certa personalização; analogamente, 

estes mesmos estudantes devem entender que o docente possui certa autonomia – 

na avaliação e tratamento dos conteúdos, por exemplo. 

 Quanto ao pressuposto da estabilidade: 

- com a velocidade das mudanças sociais e tecnológicas, não se concebe a manuten-

ção das velhas práticas de ensino-aprendizagem; 

- um curso de engenharia não deve ter a pretensão de dar uma formação definitiva: 

enquanto a aprendizagem ao longo da vida é uma necessidade, a maior longevidade 

favorece aos indivíduos mudanças de área ao longo de suas trajetórias. 

 

3.2.3. Reunião 5: introdução ao Pensamento Complexo 

Para esta reunião, foram indicados os textos: 
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- “Introdução ao Pensamento Complexo” (MORIN, 1990a, p.5-8, 9-16): prefácio e 

capítulo 1 (“A inteligência cega”); 

- “A cabeça bem-feita” (MORIN, 1999a, p.9-11, 13-20, 87-97): prefácio, capítulo 1 

(“Os desafios”) e capítulo 8 (“A reforma de pensamento”), este último contendo uma 

breve apresentação dos sete princípios do Pensamento Complexo. 

De início, advertimos os docentes para a diferença entre o conceito de comple-

xidade no texto da reunião 4 (VASCONCELLOS, 2003) e nos textos da presente reu-

nião: enquanto para Vasconcellos a complexidade (em oposição à simplicidade) é 

uma das dimensões do novo paradigma, que a autora chama de Pensamento Sistê-

mico, para Morin a complexidade compreende todo o novo paradigma de pensamen-

to, por ele denominado Pensamento Complexo. 

 

Sub-grupo 1 

Artur não viu muita diferença entre o complexo e o complicado. Para ele, a 

nossa inteligência tem dificuldade para lidar com o complexo. A gente não consegue 

avaliar muitas coisas ao mesmo tempo, daí o pensamento simplificador [Júlio]. Estes 

posicionamentos deixam antever uma compreensão ainda limitada do que vem a ser 

a complexidade, o que não deve preocupar numa primeira leitura e discussão sobre 

o tema. Mais leituras e debates serão necessários até que se estabeleça certo con-

senso conceitual. 

Para Morin, não é possível entender o todo somente em termos de suas partes, 

o todo só pode ser compreendido em sua globalidade [Artur]. Parte dessa dificuldade 

advém do modo como a nossa mente foi treinada para pensar... essa talvez não seja 

uma dificuldade natural [Cláudio]. Será que nossa incapacidade atual se deve a um 

treinamento, ao paradigma, ou se deve a uma limitação de nossa inteligência? [Ar-

tur]. E assim os docentes põem questões de epistemologia ou teoria do conhecimen-

to. Para Cláudio, a educação positivista leva à procura de ordem e chama-lhe à aten-

ção um dos axiomas da complexidade, que é a “impossibilidade, mesmo em teoria, 

de uma onisciência”, daí o “reconhecimento de um princípio de incompletude e incer-

teza” (MORIN, 1990a, p.7). Neste diálogo, o cérebro humano e as teorias que cons-

truímos aparecem como dois limites à ciência: se o primeiro é um limite ao conheci-

mento absoluto, estas últimas podem, muitas vezes, ser aperfeiçoadas a partir de 

uma racionalidade mais rica que a tradicional. Importa, portanto, que saibamos tran-
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sitar entre estes limites. 

Para Cláudio, a metodologia científica tradicional promove o isolamento das á-

reas de conhecimento, levando a uma ignorância quanto à multidimensionalidade da 

realidade. Parece que nós na universidade estamos, de certa forma, mais condicio-

nados ao pensamento simplificador que outros setores da sociedade. Nós somos 

doutrinadores e doutrinadores [Cláudio], o que fica mais claro se entendemos o pa-

pel das instituições educacionais na produção e reprodução cultural. Ressaltamos 

que Morin não defende o fim da razão, apenas critica as racionalizações, que enten-

de como idéias fechadas em si mesmas, sem auto-crítica e arrogantes. Para ele, a 

razão deve dialogar com a intuição, com o irracional. Para Artur, a razão costuma ser 

arrogante por não reconhecer sua própria limitação. Cláudio acredita que nos foram 

incutidos muitos encadeamentos lógicos em nossa forma de pensar, o que é coeren-

te com a noção de paradigma segundo Kuhn (1996). 

Lembramos o que Morin não se cansa de dizer: complexidade não é uma pala-

vra solucionadora, no sentido de que não nos traz soluções de imediato; antes, é 

uma palavra problematizadora  pois no ajuda, isto sim, a identificar os problemas 

envolvidos na compreensão de um objeto. Ainda mais sutil é o fato de que tratar da 

complexidade requer certa tolerância à imprecisão e incerteza pois isto é inerente à 

própria natureza. Isto não nos deve levar, contudo, ao obscurantismo. Caminhar 

nesta região é um risco inerente a quem está transitando por onde a luz é pouca 

mesmo [Cláudio]. 

A separação entre filosofia e ciência é lembrada: o que me surpreende [é que] 

os grandes problemas e as grande perguntas da humanidade não são mais aborda-

das pela ciência, que se ocupou do que gera lucro [Artur]. A ciência hoje se tornou 

uma atividade econômica [Cláudio]. Um cientista não é mais um pensador, hoje exis-

te a profissão cientista como outras [Artur]. Acrescentamos que a filosofia, por outro 

lado, se distanciou da ciência, ignorando descobertas imprescindíveis para enriquecer 

a reflexão filosófica. 

Cláudio nos lembrou que, para Morin (1999a, p. 15), a aptidão para contextua-

lizar e integrar é uma qualidade fundamental da mente humana que precisa ser de-

senvolvida e não atrofiada, mas admitiu que a gente, muitas vezes sem se dar conta, 

exercita soluções de livros extremamente particulares em nosso curso [de engenha-

ria mecânica]... a única hora que vejo a possibilidade de alguma prática é o Trabalho 
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de Conclusão de Curso [Cláudio]. Esses problemas [que os livros trazem] muitos são 

artificiais, criados pelos autores, não emergem da natureza ou da sociedade [Artur]. 

Finalmente, passamos à discussão dos sete princípios do Pensamento Comple-

xo. O princípio sistêmico/organizacional, associado à dificuldade dos alunos para lidar 

com a grande quantidade de conhecimentos, fez Cláudio pensar no poder da apren-

dizagem colaborativa e em que os alunos se organizariam em grupos para aprender 

mais. Para Júlio, o mais comum entre eles é apenas dividir as atividades sem, contu-

do, integrá-las numa visão de conjunto. 

Passando ao princípio hologrâmico, Cláudio indagou como trazer isso para a sa-

la de aula. Lembramos que ela representa, em certa medida, a sociedade em que 

vivemos, daí não podermos dissociá-las. Então o docente apresentou uma interpreta-

ção própria: algumas coisas como a „cola‟ não são vistas por muitos alunos como um 

desvio [de comportamento]... quando olhamos para a sociedade, vemos que tirar 

vantagem não costuma ser visto como algo negativo [Cláudio]. Sublinhamos a natu-

reza abstrata destes princípios os torna tanto poderosos como fugidios. Dado que 

são abstratos, podem ser levados a virtualmente qualquer área do conhecimento e 

problemática, mas esta aproximação não costuma ser tarefa fácil. 

O princípio da auto-organização/autonomia dos seres vivos apóia a idéia de que 

cada estudante possui características que delimitam sua forma de relacionar-se com 

o mundo. Alguns, por exemplo, terão dificuldade de aprender sem o uso de imagens 

(FELDER; SILVERMAN, 1988), o que foi confirmado por Artur ao nos relatar que seu 

aprendizado em álgebra foi favorecido pelo emprego da geometria. Cabe, por conse-

guinte, uma reflexão: até que ponto os docentes da engenharia não integram, em 

grande medida, um grupo com maior interesse em trabalhar com conteúdos abstra-

tos, fragmentados e numéricos, ou seja, as disciplinas acadêmicas? Se parte dos alu-

nos de engenharia freqüentam a universidade com objetivos mais pragmáticos, fica 

clara uma certa tensão entre a identidade e as funções do  docente. 

O princípio dialógico é contra o maniqueísmo lógico, ou A ou B [Cláudio], o que 

pode ser traduzido como ou a proposição é verdadeira ou falsa [Artur]. Por fim, 

Cláudio, orgulhoso de ser engenheiro, citou a seguinte passagem: 

a reforma do pensamento integraria, nas duas culturas [a científica e as 

humanidades], as idéias capitais nascidas à margem de uma e de outra: no 

mundo dos matemáticos-engenheiros-pensadores, a partir de Wiener, Von 

Newman, Von Foerster. (MORIN, 1999a, p. 97) 
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A fragmentação do conhecimento, do pensamento também, acabou por turvar a 

nossa capacidade de perceber os grandes problemas [Cláudio]. 

Ao final desta reunião, ficou claro que as idéias de Morin foram bem assimilila-

das, especialmente por Cláudio e Artur, que, por seu intermédio, elaboraram refle-

xões epistemológicas profundas e absolutamente incomuns entre docentes de enge-

nharia. 

 

Sub-grupo 2 

Iniciamos a reunião trazendo a idéia do Pensamento Complexo: complexus é 

aquilo que está tecido junto, o que está emaranhado. Bóris voltou a defender a re-

dução do todo às partes nos problemas tecnológicos, indagando sobre o que real-

mente se pode fazer com o Pensamento Complexo nesta área. Dado que o conjunto 

será, em algum momento, reconstituído, fica claro que, mesmo nos problemas da 

prática de engenharia, a complexidade está presente e não pode ser ignorada. 

Algumas dificuldades de interpretação do texto surgiram à medida que o discu-

tíamos e procurávamos facilitar a compreensão daquelas idéias pelos docentes. Isto 

é uma indicação de que a formação para a docência em engenharia requer um per-

manente acompanhamento dos professores. Há pelo menos duas razões para dar 

um bom suporte a eles: a incursão em uma área nova envolve muitas dificuldades e 

os professores não costumam dedicar muito tempo às leituras e reflexões pedagógi-

cas. 

Rubens confessou certa ansiedade por não saber como trazer aqueles conheci-

mentos para a sala de aula. Chamou-lhe à atenção uma passagem do texto: “sei tu-

do, mas não compreendo nada” (DAUMAL apud MORIN, 1999a, p.87). De alguma 

forma, isto traduzia a experiência de quem já foi aluno, estudou muitas coisas e dei-

xou a instituição com conhecimentos fragmentados. Ou fazia lembrar alguns alunos 

que aprendem tudo para esquecer até, no máximo, o próximo semestre... como não 

viram aplicação, jogaram no lado mais afastado do HD [Rubens]. Advertimos que a 

assimilação dos princípios da complexidade e sua operacionalização em situações de 

ensino-aprendizagem não é algo trivial, sendo esta questão justamente o objeto de 

nossa pesquisa. Portanto, precisaríamos de certa paciência e persistência. Acredita-

mos que a idéia da complexidade já iluminou pequenas coisas, ou não?  Já, com cer-

teza, isso me tocou, me sensibilizou, já tive contato com esse conceito no trabalho 
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de doutorado, mas nunca tinha pensado sobre como trazer isso para as salas de aula 

[Rubens]. E assim passamos aos princípios do Pensamento Complexo. 

Considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, dizia Pascal. Es-

ta idéia de interação entre elementos que integram um objeto, nós a havíamos e-

xemplificado, logo no início desta reunião, através de uma corda e seus fios. O e-

xemplo da corda é simples e objetivo: para eu entender o papel de um fio numa cor-

da que vai suportar uma carga eu preciso, antes, entender o que é a corda, para que 

ela serve... do contrário eu vou ficar com aquele fio na mão, para fazer o que? [Ru-

bens]. E a forma como o docente contextualizou o princípio sistêmico/organizacional 

em situações de ensino-aprendizagem reforça seu valor pedagógico: isto me faz 

lembrar aquele aluno que aprende a programar, mas não sabe o que fazer com isso 

[Rubens], pois a visão do todo, quando existe, fica restrita a alguns docentes. Não 

deve nos estranhar a falta de interesse de muitos alunos por conhecimentos atomi-

zados, descontextualizados. Qual o momento aquele conhecimento vai fazer sentido 

para ele [aluno] na construção de uma visão de conjunto? [Rubens]. Para este do-

cente, os cursos de engenharia costumam valorizar as disciplinas como ferramentas 

para solução de problemas, sem maior preocupação com o sentido que os estudan-

tes lhes atribuem e, portanto, com a integração de suas aprendizagens. Isto revela 

uma ênfase nos conteúdos, quando deveríamos privilegiar o aprendiz. 

A discussão do princípio hologrâmico, para o qual a parte está no todo como o 

todo está na parte, mostrou outro traço dos objetos complexos, com potencial didá-

tico-pedagógico. Para Rubens já era possível perceber que os desdobramentos didá-

tico-pedagógicos passam pela compreensão de um curso de engenharia através da 

lente de um sistema complexo. Acrescentaríamos dizendo que conhecimentos propri-

amente pedagógicos também são imprescindíveis para a reinvenção dos cursos de 

engenharia. 

À medida que passávamos por outros princípios da complexidade percebíamos 

que seus desdobramentos didático-pedagógicos nem sempre apareciam com facili-

dade. Então nos lembramos que Morin costuma referir-se à complexidade como pa-

lavra problematizadora, o que implica na necessidade de subseqüente busca de res-

postas a questões que trazem à tona a complexidade de um objeto.  

Concluímos as reuniões de número dois defendendo a necessidade de, junta-

mente com os princípios de complexidade, considerarmos os conhecimentos propri-
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amente pedagógicos para, então, promovermos uma docência na engenharia orien-

tada por um referencial didático-pedagógico de natureza complexa. 

 

Análise da reunião 5 e considerações complementares 

As categorias e subcategorias de análise desta reunião (quadro 3.8) não dife-

rem das utilizadas na reunião de número 4, confirmando a dificuldade de caracterizar 

um paradigma sem fazer referências, diretas ou indiretas, àquele a que se contra-

põe.  

Identificamos, entre os docentes, capacidades diferenciadas para discutir os 

textos propostos, alguns dos participantes possuindo maior fluência para discutir 

questões filosóficas, como as que envolvem o Pensamento Complexo. Acreditamos 

que os professores ainda pouco familiarizados com questões desta natureza podem 

adquirir competência na área à medida que avançarem em um programa de forma-

ção docente continuado. De qualquer maneira, não constatamos qualquer resistência 

à utilização do Pensamento Complexo no contexto da docência. Todos pareceram 

entender que, neste campo do conhecimento, não devemos trabalhar com o mesmo 

pensamento (simplificador) que apóia as áreas tecnológicas. Torna-se necessário, 

portanto, conhecer as racionalidades simplificadora e complexa, uma à luz da outra, 

sendo que esta última facilitará a identificação e tratamento dos problemas mais glo-

bais ou complexos (envolvem a interação entre objetos diversos). 

 

Quadro 3.8. Categorias e subcategorias de análise da reunião 5 

Categorias Subcategorias 

 
6. Paradigma de pensamento tradicional 
 

6.1. Característica ou exemplo 

6.2. Crítica 
6.3. Implicações na docência/discência em engenharia  

 
7. Paradigma de pensamento emergente 
 

7.1. Característica ou exemplo 

7.2. Crítica  
7.3. Implicações na docência/discência em engenharia 

 

As discussões a partir das leituras sobre o Pensamento Complexo parecem ter 

favorecido a identificação, pelos próprios docentes, de problemas pedagógicos enrai-

zados no pensamento simplificador: 

- predominância do geral em detrimento do particular: estudantes tendem a preocu-

par-se em decorar fórmulas e não em compreender suas potencialidade e limitações 
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frente a situações concretas da engenharia; professores que limitam-se a resolver 

problemas trazidos em livros, sem qualquer vínculo com situações reais retiradas do 

contexto de vida dos alunos;  

- dificuldade para integrar conhecimentos: estudantes que não conseguem construir 

vínculos entre as disciplinas, trabalhar em grupo e chegar a um resultado que apre-

sente certa unidade ou simplesmente desenvolver certas visões de conjunto (de uma 

empresa, de um projeto, por exemplo); professores sequer vêem a necessidade de 

construir vínculos entre as disciplinas de um curso. 

A discussão dos princípios do Pensamento Complexo trouxe, inevitavelmente, 

dúvidas sobre como utilizá-los no contexto da docência em engenharia. Não poderia 

ser diferente, afinal estas questões ainda são muito atuais e exigirão certo esforço de 

estudo e pesquisa pedagógicos. Contudo, constatamos que a superação de muitos 

dos problemas pedagógicos discutidos passam pela valorização do Pensamento 

Complexo, de forma que, se por um lado a complexidade traz grandes desafios à 

prática docentes, muitas vezes pode ser posto em prática de forma bastante intuiti-

va: através da aproximação entre os docentes, entre estes e o planejamento curricu-

lar – para ficarmos apenas na dimensão sistêmica da complexidade. Mostrou-se ade-

quada – e nos parece ser também necessária – a prática de instigar os docentes a 

buscar aplicações para um princípio da complexidade. Sobretudo na fase inicial de 

uma formação para a docência apoiada em referencial didático-pedagógico comple-

xo, a quantidade conceitos e variáveis a serem considerados e dominados é muito 

grande para um docente em engenharia, situação em que a assessoria pedagógica 

possui papel central nos resultados (teóricos e práticos) da formação. Apesar das 

dificuldades iniciais, muitos dos docentes já conseguiam identificar avanços na com-

preensão do Pensamento Complexo. 

Nesta primeira discussão sobre o Pensamento Complexo os docentes já foram 

capazes de identificar algumas implicações pedagógicas: 

- diante da quantidade de conhecimentos, torna-se necessidade promover entre os 

estudantes práticas de estudo mais colaborativas – acrescentaríamos o emprego das 

TIC); 

- o currículo precisa valorizar, concretamente, competências que vão além dos con-

teúdos disciplinares; 

- os conhecimentos adquiridos em uma disciplina devem ser utilizados e aperfeiçoa-



125 

 

dos em outras disciplinas; 

- a atenção às relações parte/todo pode trazer muitos avanços para a formação de 

engenheiros e engenheiras. 

 

3.2.4. Panorâmica das reflexões epistemológicas 

As leituras de natureza epistemológica e três reuniões dedicadas a discuti-los 

mostraram-se bastante adequadas para promover junto aos docentes uma formação 

para a docência em engenharia apoiada no Pensamento Complexo. A noção de para-

digma, bem como as dificuldades/desafios envolvidos em sua mudança, foram facil-

mente contextualizados às experiências dos professores, favorecendo um clima de 

maturidade no enfrentamento dos problemas didático-pedagógicos apontados pelos 

docentes. 

A abordagem ao paradigma clássico de ciência e ao Pensamento Complexo fa-

voreceu a reconstrução de princípios de pensamento mais adequados ao tratamento 

de problemas complexos, como são os didático-pedagógicos. Ainda que encontras-

sem algumas dificuldades na leitura e assimilação dos textos, os docentes concorda-

ram quanto à pertinência das idéias trazidas pelo Pensamento Complexo, o que im-

plica no reconhecimento de certas limitações do pensamento simplificador. O trata-

mento da complexidade em uma primeira reunião tem limitações óbvias e não po-

demos deixar de enfatizar o tema em reuniões subseqüentes, inclusive naquelas que 

tratarão de temas propriamente didáticos. 

Observamos, sobretudo nas primeiras reuniões epistemológicas, muitas refe-

rências a práticas dos estudantes, que costumam aparecer como os principais res-

ponsáveis pelos problemas encontrados nos cursos de engenharia. À medida que as 

leituras avançam, percebemos um incremento na capacidade de problematização dos 

docentes e um maior entendimento quanto a sua centralidade na transformação dos 

cursos de engenharia.  

As reuniões realizadas até este momento se propunham a promover discussões 

envolvendo o Pensamento Complexo. A partir de agora, entraremos na discussão de 

temas didático-pedagógicos. 

 

3.3. FORMAÇÃO TEÓRICA: temas didático-pedagógicos 

Entendemos que um programa de formação docente apoiado numa racionali-
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dade complexa deve envolver tanto a dimensão racional quanto a emocional dos do-

centes, implicando atividades de natureza intelectual, tratadas na literatura mais 

convencional, e corporal, abordada por autores como Moraes (2003) e Cavalcante 

(2004). Diante da dificuldade de tratar de tantas questões em uma pesquisa envol-

vendo docentes de engenharia – o tempo de que dispúnhamos, as resistências que 

suscitariam – limitamo-nos à dimensão reflexiva/consciente/racional, sendo privilegi-

ados os temas didático-pedagógicos discutidos no capítulo dois e que também apa-

recem nas respostas ao Questionário 1, já analisadas no início do presente capítulo: 

currículo, aprendizagem, avaliação e estratégias de ensino-aprendizagem. 

Mostrou-se conveniente discutir com os docentes como abordaríamos estes te-

mas. Surgiram algumas propostas. Cada docente poderia concentrar-se no tema que 

mais lhe interessava dentre aqueles quatro. Faríamos orientações individuais tanto 

em leituras iniciais quanto na elaboração e implantação de propostas de mudança 

em suas práticas. Mas este enfoque possuía uma limitação: trabalhar individualmente 

os temas didático-pedagógicos, segundo os interesses práticos de cada docente, não 

favorecia uma visão multidimensional da docência. Um dos docentes sugeriu uma 

alternativa que ele próprio defendeu ser mais coerente com o Pensamento Comple-

xo, envolvendo reuniões em que cada um dos temas prioritários seriam trabalhados. 

Desta forma, cada docente estaria mais preparado para elaborar um projeto de in-

tervenção consistente com a complexidade da docência. Esta última proposta foi a-

ceita pelo grupo, que conseguiu discutir os quatro temas supra-citados, sendo dedi-

cada uma reunião para cada um deles. Passamos ao conteúdo e análise de cada um 

destes encontros. 

 

3.3.1. Reunião 6: projeto pedagógico e currículo 

Iniciamos o bloco de reuniões didático-pedagógicas com os temas projeto pe-

dagógico  e currículo, para os quais havíamos selecionado dois capítulos de um livro 

de Masetto (2003, p. 59-72): “O docente do ensino superior e o projeto político pe-

dagógico” e “O docente do ensino superior e o currículo de seu curso”.  

 

Sub-grupo 1 

Júlio lembrou que o Projeto Político Pedagógico (PPP) deveria ser parte do Pla-

no de Desenvolvimento Institucional (PDI), desconhecido pelos presentes. Lembra-
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mos os recentes planos de expansão das IFES (REUNI57), com clara ênfase na quan-

tidade (aumento de vagas e redução da evasão), ao que se seguiu um comentário: a 

universidade, por carecer de um planejamento mais amplo, fez escolhas baseadas 

em pouca reflexão e muito mais na vontade de seus líderes em criar coisas novas  

[Cláudio]. Veio à tona a nossa fragilidade (nas engenharias e, muito provavelmente 

em toda a UFC) quando o assunto é planejamento pedagógico. 

Lembramos a grande distância entre, por exemplo, a missão que se estabelece 

para um curso e as práticas que efetivamente o concretizam58. A limitada auto-crítica 

pedagógica dos docentes os impede de perceber tais paradoxos. Cláudio entende, 

por outro lado, que a sociedade tem estado praticamente ausente na crítica à univer-

sidade. Convém ponderar: se a universidade forma os críticos sociais, normalmente 

fechados em suas disciplinas, quem formará críticos à universidade? Ao que parece, 

encontramo-nos diante de um grande vazio.  

O questionamento à ênfase na quantidade foi retomado: é difícil adequar práti-

cas pedagógicas quando se fica criando vários cursos na universidade, como se fos-

sem especializações... não tem como os docentes se adequarem a tantos currícu-

los...[mas] fica lindo [para os gestores públicos], os recursos vêem [Marcos]. Ganha-

se em quantidade, é inquestionável, mas a qualidade da formação fica cada vez mais 

distante. Estes projetos também partem do pressuposto de que as disciplinas do bá-

sico são as mesmas para todos os cursos [Artur], mas não deveriam ser... na [Enge-

nharia de] Produção uma reclamação dos alunos é que os exemplos [de cálculo e 

física] são os mesmos [de outros cursos] [Marcos]. Ficava mais claro o quanto a falta 

de um planejamento e acompanhamento pedagógicos institucionalizados afetava os 

estudantes. 

Não podíamos, contudo, nos afogar nestas questões, então lembramos que as 

mudanças que fizéssemos, a partir de iniciativas individuais ou em pequenos grupos, 

seriam conquistas valiosas. A grande maioria de nós tem boa vontade, quer avançar, 

mas até agora permanecemos isolados, sem uma política institucional, sem uma ori-

entação maior, que é o que estamos buscando neste grupo... nós ainda não apren-

demos a trabalhar sistematicamente como um corpo... cada um funciona como um 

órgão, como se pudesse viver sem os outros órgãos [Cláudio]. 

Júlio lembrou que o PPP requer uma sintonia entre os atores universitários 
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 Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (UFC, 2011b). 
58

 Há pelo menos 15 anos o CT-UFC vem realizando planejamentos estratégicos periódicos. 
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(professores, estudantes, gestores e pessoal de apoio). Os processos de ensino e 

aprendizagem deveriam envolver, direta ou indiretamente, a participação de toda a 

comunidade acadêmica. Por conseguinte, como eles poderiam estar ausentes da 

concepção deste grande plano sem prejudicar-lhe a execução? A realidade, entretan-

to, tem mostrado que o trabalho coletivo é incomum entre docentes de engenharia e 

não é raro que transcorra um semestre letivo sem que colegas de área troquem idéi-

as sobre suas disciplinas. Há uma nova cultura de docência a ser construída! Faz o 

que para mudar? [Marcos]. Sublinhamos que, na medida em que nos tornamos 

conscientes dessas questões, podemos transformar nossas práticas e, simultanea-

mente, provocar os demais colegas, fazendo-os pensar sobre problemas da docência. 

O planejamento departamental, muitas vezes inexistente, poderia favorecer a refle-

xão sobre as práticas docentes, constituindo-se como um ótimo procedimento a ser 

cultivado entre os pares. 

Há problemas não só na forma como o PPP é elaborado como também no uso 

que se dá a ele: o PPP raramente é utilizado como referência para alguma coisa 

[Cláudio]. Acrescentaríamos dizendo que, grosso modo, o PPP mais parece, tanto na 

forma como no papel que desempenha, uma grade curricular sofisticada: um docu-

mento contendo as disciplinas obrigatórias, as eletivas, suas cargas horárias, a distri-

buição nos dez semestres de um curso de engenharia, projetos e pesquisas em que 

os alunos podem tomar parte. Trabalhos de formação docente, como o presente, 

têm como desafio promover o planejamento pedagógico pautado em fundamentos 

das ciências da educação. 

Trazendo o currículo para a discussão, Júlio apontou que seu significado mais 

rico compreende o conjunto de conhecimentos, competências, habilidades, experiên-

cias que os alunos precisam adquirir e desenvolver de maneira integrada e explícita. 

Esta conceituação ultrapassa em muito a idéia usual de currículo como conjunto de 

disciplinas ou conteúdos disciplinares. Questionou-se a diferença entre conhecimento 

e competência, assim como o papel das disciplinas no currículo: seria necessária toda 

aquela teoria, elas se transformam em obstáculo aos estudantes mais pragmáticos? 

Longe de se chegar a um consenso, aprofundou-se o debate sobre os conteúdos. 

Para Cláudio, a identidade do docente com as disciplinas que leciona - e não 

com o curso de que faz parte - favorece seu distanciamento em relação ao PPP e às 

discussões e planejamentos curriculares, questões de natureza mais sistêmica. Subli-
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nhamos que esta identidade estava enraizada no ensino centrado nos conteúdos dis-

ciplinares, em que a formação do profissional (o todo) era entendida como soma de 

partes (as disciplinas)... padrão que é reproduzido em vários aspectos, como um ho-

lograma [Artur]. Daí a importância, lembrou Júlio, de trabalhos em grupo, de ativi-

dades integradoras de conhecimentos, habilidades e atitudes, situações da realidade 

profissional, grandes temas, estudos de caso, intervenções em situações-problema 

(MASETTO, 2003, p. 72). O mesmo docente nos lembrou do alto preço, frequente-

mente ignorado, do ensino fragmentado: o desinteresse de muitos estudantes. A-

crescentaríamos o questionável sucesso profissional dos que passam por cursos des-

ta natureza, algo ainda a ser pesquisado.  

Encerrando a reunião, sugerimos o sorteio59 de um dos sete princípios da com-

plexidade para que procurássemos utilizá-lo na interpretação do currículo à luz da 

complexidade: princípio hologrâmico, o todo está na parte e a parte está no todo... a 

disciplina está no curso e o curso está na disciplina [Júlio]. O mais importante, na-

quele momento, era a coerência entre o enunciado do princípio e uma interpretação 

pedagógica simples, porém poderosa: sempre que possível, uma disciplina deveria 

situar os estudantes em relação à totalidade do curso que estão fazendo, promoven-

do a construção de vínculos entre os novos conteúdos e outros já abordados ou em 

via de sê-lo, entre teoria e prática, entre a realidade de onde procedem os alunos e 

os conceitos em foco... enfim, as possibilidades de construção de relações entre a 

disciplina e os conhecimentos/habilidades/competências buscados são virtualmente 

infinitas. Lembramos que a disciplina de Introdução à Engenharia poderia favorecer a 

construção de uma rica rede de conceitos e significados, motivando os estudantes 

para as atividades curriculares. 

Diante de certa confusão entre os princípios hologrâmico e sistêmi-

co/organizacional, retomamos este último lembrando que os objetos organizados da 

realidade consistem de elementos em inter-relação. Em termos pedagógicos, este 

princípio trazia a possibilidade de maior organização aos cursos de graduação através 

de um cuidadoso entretecimento das atividades nas diversas disciplinas e entre estas 

e os conhecimentos prévios dos estudantes. O todo é mais que a soma das partes... 

o todo, no meu entender, é a integração curricular, a gente tem que integrar esse 
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 A partir desta reunião encerraríamos cada encontro solicitando aos docentes uma interpretação pedagógica 

para um ou mais princípios da complexidade. Entendíamos ser necessário estimular a incorporação da racionali-

dade complexa às atividades intelectuais dos docentes. 
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currículo para obter algo maior que a soma das partes isoladas que poderia ser a 

formação desejada [Marcos]. Esta integração de conhecimentos, acrescentou Cláu-

dio, poderia ser fortalecida com atividades planejadas com este fim: fariam parte de 

vários semestres e promoveriam a produção de algum tipo de síntese, não se limita-

do ao Trabalho de Conclusão de Curso. Artur defendeu que as disciplinas profissio-

nais não precisariam ser restringidas no chamado ciclo básico, normalmente os anos 

primeiro e segundo. De fato, o cenário em que os conteúdos costumam ser apresen-

tados pode ser enriquecido com o rico contexto de cada um dos variados campos da 

engenharia, mas não sem certo trabalho... é preciso elaborar materiais curriculares 

para cada curso e, sobretudo, contar com o trabalho colaborativo entre os docentes. 

 Ainda segundo o princípio sistêmico/organizacional, a parte é maior que o to-

do, o que, segundo Marcos, poderia ter como interpretação curricular a possibilidade 

de se trabalhar numa disciplina temas que sejam de interesse de certos alunos mas 

que não integrem necessariamente a proposta de formação. Para o mesmo profes-

sor, este princípio impõe um trabalho sério de equipe, que promova de fato a inte-

gração das disciplinas – algo que vai muito além da comparação de ementas com 

eliminação de superposições e encadeamento de conteúdos. 

 

Sub-grupo 2 

Manoel, que participou recentemente da criação de um novo curso de engenha-

ria, comentou sobre o pequeno número de docentes que se envolvem em projetos 

desta natureza, acrescentando: se o próprio professor não vê o conjunto, como iriam 

os estudantes ter essa compreensão? [Manoel]. Sublinhamos a natureza das compe-

tências/capacidades mais complexas que os estudantes deveriam desenvolver. Nin-

guém trabalha essas coisas em sala de aula mas apenas os conhecimentos técnicos 

[Manoel]. Para Bóris, falta ainda a prática dos conteúdos técnicos, cuja abordagem 

fragmentada impede que os estudantes tenham uma visão de conjunto de, por e-

xemplo, uma organização. Visitas a empresas, em seus diversos setores, poderia fa-

vorecer o enriquecimento das representações que os alunos levam para a sala de 

aula.  

Manoel expôs seu enfoque em uma disciplina introdutória: ao invés de apresen-

tar os conceitos isolados, procura relacioná-los com outros correlatos, favorecendo a 

construção de pontes entre as disciplinas e áreas do conhecimento. Esta abordagem, 
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contudo, exige mais tempo de trabalho em sala de aula, que o docente compensou 

priorizando a qualidade da aprendizagem e não a quantidade de conteúdos ministra-

dos. Bóris lembrou que esta era uma dificuldade sua, sendo que hoje, no conflito 

entre conteúdo e aprendizagem, esta última tem sido valoriza. Lembramos que os 

livros-texto poderiam ser enriquecidos com outros materiais curriculares.  

Em meio a discussões deste tipo é comum que os problemas apareçam em 

quantidade e com tal dimensão que parecem insuperáveis ou, pelo menos, de difícil 

solução. Contudo, é melhor enfrentá-los de frente pois incomoda muito mais a apatia 

dos alunos diante das aulas tradicionais [Manoel]. 

O currículo do curso poderia ser voltado todo para projetos... por exemplo, vo-

cê tem projetos térmicos então trabalha todas aquelas disciplinas da área, organi-

zando uma forma de passar todo aquele conteúdo e fazer um projeto final [Bóris]. 

Manoel associou esta proposta ao PBL, sem saber ainda distinguir as duas concep-

ções. Aos poucos, os docentes colocavam a discussão sobre currículo diante de no-

vas alternativas de organização dos conteúdos. Manoel, por sua vez, sugeriu que se 

começasse com uma disciplina para, progressivamente, levar um novo conceito de 

currículo às demais, uma idéia que julgamos importantíssima quando se pensa em 

mudar as práticas em um curso que já está em pleno funcionamento e, portanto, 

apóia-se em concepções e práticas arraigadas. Para estes docentes, existem alterna-

tivas à docência tradicional e a maior dificuldade era romper com a visão de muitos 

de que não há opções a ela... e hoje sabemos, felizmente, que não é este o caso. A 

despeito das resistências, os comentários dos alunos [em face a mudanças feitas por 

alguns docentes] tendem a influenciar outros professores [Manoel]. 

 

Análise da reunião 6 e considerações complementares 

As subcategorias de análise no quadro 3.9, discutidas no Apêndice 6, nos guia-

ram na análise das discussões sobre PPP e currículo.  

A despeito das melhorias60 curriculares ocorridas desde os anos 1990, os do-

centes entendem que a inexistência de um planejamento pedagógico a partir da ad-

ministração superior da UFC – e, consequentemente, nos departamentos e coorde-

                                                   
60

 Elas envolvem a implantação de grades curriculares (em 1995 e 2005) mais compatíveis com as exigências 

contemporâneas, a instituição do Programa Especial de Treinamento (PET) (propicia uma formação diferenciada 

a um grupo de bolsistas), o aumento no número de bolsistas de iniciação científica e de iniciação à docência, a 

implantação de grupos de competição como o Mini-Baja e o Aero-Design, o intercâmbio de estudantes com 

universidades estrangeiras. 
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nações de curso – constitui-se como importante fonte de problemas nas atividades 

de ensino-aprendizagem dos cursos de engenharia. A criação dos cursos de pós-

graduação foi acompanhada da criação e ampliação de cursos de graduação mas as 

atividades de ensino-aprendizagem permanecem praticamente intocáveis. Se os pro-

gramas de pós-graduação têm sua qualidade atestada pelas avaliações da Capes, 

com base na qualidade e quantidade de produção científica, os cursos de graduação 

são avaliados pelo MEC a partir de critérios nada pedagógicos: estrutura física, titula-

ção dos docentes e, com peso relativamente pequeno, o desempenho dos estudan-

tes no ENADE. 

 

Quadro 3.9. Categorias e subcategorias de análise da reunião 6 

Categoria Subcategorias61 

 
8. Projeto Político Pedagógico 
e Currículo 

 

8.1. Defesa de prática/concepção vigente 

8.2. Crítica a prática/concepção vigente 
8.3. Prática/concepção recomendável 
8.4. Resistência/desafio a mudança de prática/concepção 
8.5. Oportunidade a mudança de prática/concepção 

 

O isolamento dos docentes é causa e também conseqüência do limitado plane-

jamento pedagógico nos cursos de engenharia, sendo que uma mudança neste qua-

dro, tão característico da educação superior, envolve a construção de uma nova 

consciência, uma visão de mundo mais integrada e integradora. A fragmentação do 

trabalho docente promove uma formação fragmentada, cujos resultados são a des-

motivação acadêmica e a incompetência profissional. 

Acreditamos que algumas das condições para a melhoria do quadro pedagógico 

nos nossos cursos de engenharia, todas envolvendo o conceito de integração, são: 

- integração entre o PPP e o PDI, de forma que o planejamento institucional se faça 

perceber nas atividades de ensino-aprendizagem; 

- esta integração requer a estruturação de um setor de planejamento e avaliação 

didático-pedagógico na instituição, responsável, por exemplo, pela coordenação do 

desenvolvimento e colaboração pedagógicos dos docentes integrados ao planeja-

mento institucional; 

- a passagem de um currículo apoiado em disciplinas para um apoiado em algo como 
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 Estas subcategorias estão associadas à categoria PPP e aprendizagem. Portanto, a subcategoria (8.2) deve ser 

entendida como crítica a prática/concepção vigente quanto a PPP e currículo. 
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competências, o que não significa abrir mão dos conhecimentos disciplinares mas 

apenas redefinir seu papel; 

- maior participação de setores da sociedade no planejamento pedagógico, especial-

mente o curricular. 

Esta problemática curricular, contudo, não aparece como tal aos docentes e 

gestores, daí a certeza de que as ações com potencial de mudança tendem a receber 

muitas e poderosas resistências, afinal o que está em jogo é, em última instância, a 

mudança de um paradigma educacional e a mudança, além de não ser confortável, 

não costuma ser sequer vislumbrada. A sociedade ou mesmo o Estado poderiam 

contribuir com a mudança da educação superior, mas estes também sentem-se con-

fortáveis com os resultados acadêmicos. Assim, nos parece que as iniciativas pesso-

ais, com o progressivo envolvimento de mais indivíduos, parece ser o percurso mais 

provável de mudanças curriculares significativas nos cursos de engenharia. E nossa 

pesquisa tem mostrado que, a despeito das dificuldades, sempre é possível encontrar 

docentes com genuíno desejo de transformar suas práticas e sua instituição. E na 

medida em que agimos sempre encontraremos elementos, os mais diversos e ines-

perados, que podem ser utilizados para apoiá-las e promovê-las: a Capes tem, hoje, 

a orientação de promover a iniciação à docência já a partir da pós-graduação e o 

MEC tem-se mostrado preocupado com a redução da evasão nos cursos superiores. 

Com inteligência – analítica e emocional - poderemos utilizar elementos como estes 

para fazer avançar uma consciência pedagógica na educação superior. 

 

3.3.2. Reunião 7: aprendizagem 

Os docentes leram, para este encontro, o texto “O que faz com que o aluno e a 

aluna aprendam os conteúdos escolares?” (MAURI, 2006, p.79-122), sobre a nature-

za da aprendizagem segundo a perspectiva construtivista. 

 

Sub-grupo 1 

Para Artur, a concepção de aprendizagem entendida como conhecer a resposta 

certa remete ao ensino na infância, com ênfase na memorização. Para Cláudio e 

Marcos, este tipo de aprendizagem pode ser necessário. É o caso quando envolve 

conhecimentos factuais, mas não podemos aceitá-la na educação superior senão 

com um papel marginal. Artur associou esta concepção de aprendizagem às idéias de 
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Skinner, que procura entender o comportamento humano como resultante de incen-

tivos e/ou punições, sem importar-se com os processos internos dos indivíduos, com 

as concepções dele. 

Surge uma dúvida sobre a adequação ou não de certa postura: faço um questi-

onamento no final da aula sobre algo que foi discutido e, sendo a resposta do estu-

dante incoerente, reajo na forma „mas eu acabei de falar!‟  [Júlio]. Sem querer esta-

belecer fórmulas para a ação docente, enfatizamos que mais importante que desqua-

lificar a participação do aluno era intervir de forma que ele revisse suas idéias e fi-

zesse avançar seus conhecimentos. Salvo em situações em que uma intervenção 

mais emocional era necessária, mostrar-se frustrado com os estudantes não favore-

cia seu desenvolvimento. 

Cláudio, relatando a experiência de um de seus alunos numa instituição france-

sa, lembrou que lá o professor avança mais rápido nos conteúdos, em oposição a 

nós que costumamos entregá-los mastigados na sala de aula. De fato, temos uma 

tradição que supervaloriza a sala de aula enquanto principal espaço de aprendiza-

gem. Se estas práticas têm origem desde muito cedo, não podemos esperar que to-

da a cultura educacional mude, sendo possível e necessário que os docentes adotem 

práticas que levem seus estudantes a buscar os livros e outras fontes de conheci-

mentos e informações. Com isso, não apenas a qualidade como também a quantida-

de de conteúdos podem ser incrementadas. É importante, entretanto, que os desafi-

os postos aos estudantes estejam à altura de suas condições intelectuais e materiais, 

sob pena de fracassarmos em nossos projetos de mudança educacional. Cláudio fez 

referência a um professor que conhece e para quem a preocupação maior era com a 

mudança de cultura, de hábitos, de atitudes – os conteúdos nem sempre deveriam 

ocupar o plano principal da formação. De fato, dado que muitos dos estudantes che-

gam à universidade desprovidos de certas competências e atitudes, nos parece bas-

tante sábio que a educação superior invista no desenvolvimento mais integral destes 

indivíduos.  

A concepção de aprendizagem como aquisição de conhecimentos relevantes  foi 

trazida à discussão: aqui o ensino visa proporcionar aos alunos os conhecimentos „de 

que necessitam‟... que são importantes [para eles], mas o aluno ainda é visto como 

um receptor passivo [Artur]. Ressaltamos o quanto esta concepção está presente na 

forma como se costuma estabelecer os conteúdos do currículo na engenharia: nor-
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malmente, como já relatado, compilando-se programas de universidades famosas. 

Artur lembrou que esta concepção entende os estudantes como processadores de 

informações assimiladas como uma espécie de cópia dos conhecimentos sistematiza-

dos. As aulas tradicionais e as listas de exercícios são uma ilustração deste ideário. 

Marcos advertiu que esta abordagem valoriza a memorização e não estimula a 

criatividade e a capacidade de análise dos estudantes. O docente, contudo, questio-

nou a importância das teorias da aprendizagem: na nossa época de aluno a gente 

estudava e pronto. Os professores não tinham essa metodologia toda e a gente a-

prendia, estudava, desenvolvia e pronto. Porque hoje não pode ser também? Hoje 

essa preocupação com o aluno, naquela época não tinha isso. E hoje se a gente não 

fizer isso aqui o aluno se perde: oh!, falhamos! [Marcos]. Artur concordou, mas en-

tendia que mudanças sociais impõem certas mudanças educacionais. Para Cláudio, 

as distrações da vida atual distanciam os estudantes da concentração exigida pelos 

estudos. As posições de Marcos e Artur deixam transparecer certa desvalorização dos 

processos individuais de aprendizagem, o que é coerente com a cultura do „salve-se 

quem puder‟ normalmente presente nos cursos de engenharia. Entendemos, contu-

do, que estes docentes precisarão de algum tempo até desenvolverem uma maior 

sensibilidade às questões da aprendizagem. A descrença do docente em relação aos 

conhecimentos pedagógicos reaparece em outro depoimento: eu fiz tudo que é curso 

de didática na universidade, alguma coisa fica... agora este jeito de dar aula, tem 

cara que não aprende e não tem jeito, pode colocar técnica que for, isso é da pessoa 

[Marcos]. Temos aqui uma concepção, bastante difundida na sociedade, de docência 

como exercício de capacidades inatas e que se apóia no desconhecimento das Ciên-

cias da Educação. Por outro lado, ao defender que a própria didática fala de atitudes 

para incluir e não excluir os alunos [Júlio], um docente reconhece o poder deste 

campo do conhecimento para desenvolver o potencial dos docentes. 

Finalmente, discutimos sobre a concepção de aprendizagem como construção 

do conhecimento  pelos próprios alunos e com a mediação dos docentes. Indagamos 

os presentes sobre como favorecer a articulação entre os novos conhecimentos e 

aqueles que os estudantes já possuem. Como fazer com que eles se dêem conta de 

seus processos „mentais‟ e aprendam a aprender?  

Artur argumentou que para o construtivismo o aprendiz elabora uma repre-

sentação pessoal do objeto de aprendizagem. Sublinhamos que nesse processo o 
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estudante constrói um significado para ele, o que implica na identificação ou criação 

de relações com outros conhecimentos que já possuía. Cláudio ponderou que nossa 

cultura educacional não estimula a reflexão, mas a reprodução, daí a ênfase na a-

prendizagem como acúmulo/memorização. Para Artur, o docente construtivista deve 

criar condições para que os alunos construam seus conhecimentos, articulando-os 

entre si. Esta abordagem suscita respeito aos ritmos de aprendizagem e cuidado com 

uma avaliação mais individualizada [trazendo uma] questão prática: como fazer essa 

avaliação? [Cláudio]. Marcos falou de seu hábito de levar os alunos às empresas para 

que associem os conteúdos com outras informações da prática, enquanto Cláudio fez 

referência à substituição de uma das provas por um trabalho prático em equipe: pela 

primeira vez estou vendo a aula acabar e os alunos ficarem em sala, reunidos em 

grupo, discutindo como vão fazer as coisas [Cláudio]. Marcos retomou sua desconfi-

ança quanto à validade dos conhecimentos pedagógicos: eu faço isso na sala de au-

la, muita coisa disso aqui, mas sem definir „isso é construtivismo‟... são coisas lógicas 

que você tem de fazer naturalmente, um bom professor que você é [Marcos]. Ques-

tionamos, neste momento, se ser bom professor era apenas uma questão de usar o 

bom-senso, se a nossa profissão não precisava constantemente de novos conheci-

mentos, como as demais. Será que o desconhecimento das ciências humanas não 

alimenta um círculo vicioso: não se aperfeiçoa a docência porque não se domina cer-

tos conhecimentos pedagógicos, o que, por sua vez, os torna prescindíveis, sem va-

lor? Neste sentido, a religação dos saberes, tão cara a Morin, mostra-se realmente 

necessária.  

Procurando arrefecer os ânimos, um docente ponderou que o construtivismo 

não precisa ser tomado como uma tábua de salvação: ele não é a solução, faz parte 

dela [Cláudio]. Não podemos descartar as outras formas de conceber a aprendiza-

gem; é preciso pegar as coisas boas dos vários enfoques [Marcos]. Concordamos 

quanto à necessidade de preservar a auto-crítica mas, diante de certas posições que 

questionavam o valor de teorias didático-pedagógicas, procuramos defendê-la. Re-

tomamos uma passagem do texto que trata da função da atividade didática: constru-

ir contextos favoráveis a níveis adequados de atividade mental e dirigidas aos objeti-

vos educacionais ou desenvolvimento de capacidades. Provocamos os presentes: 

será que o senso comum é suficiente para enfrentar este desafio? Enfatizamos o pa-

pel da formação docente como condição para seu exercício com competência. Fechar 
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os olhos a isto, na universidade, revelaria um verdadeiro paradoxo, afinal não se tra-

ta de instituição em que a pesquisa, a construção e reconstrução de conhecimentos, 

a profissionalização ocupa posição central? 

 

Sub-grupo 2 

Rubens sublinhou o enfoque do texto para a educação de crianças e jovens, 

mas admitiu o potencial para tratar da educação de adultos. Perguntou sobre a exis-

tência de texto com enfoque construtivista para a educação superior. Admitimos a 

carência de trabalhos construtivistas tratando especificamente da educação superior, 

nos posicionando favoravelmente a este enfoque na formação em engenharia. Não 

poderíamos, contudo, nos limitar a ele, afinal poderíamos incorporar enfoque com-

plementares, como a andragogia, tradição que remete a Malcolm Knowles (KNO-

WLES; HOLTON III; SWANSON, 2005). Rubens indagou da razão do construtivismo 

não ser usual na educação superior. Ponderamos que a educação superior, em ter-

mos pedagógicos, é uma preocupação bastante recente, sendo que a pesquisa edu-

cacional e pedagógica nasceram com a preocupação em relação às séries iniciais 

que, desde longa data, têm envolvido as grandes massas. Para Manoel, este quadro 

se reflete no despreparo dos docentes universitários para as questões didático-

pedagógicas. O professor aproveitou o debate para indagar se o construtivismo já 

estaria bem firmado no ensino médio. De fato não está, indicando grande defasagem 

no cenário educacional brasileiro, com grande espaço para o avanço de pedagogias 

mais avançadas: a despeito da tradição já bem firmada destes estudos, as institui-

ções que as utilizam ainda são absolutamente minoritárias.  

Rubens mostrou-se impressionado com a preocupação da autora em tornar e-

vidente aos estudantes os objetivos das tarefas, dos materiais de aprendizagem, algo 

que ele não fazia com seus estudantes. Este cuidado nos remete à relação entre to-

do e partes: você está falando naquela parte, mas as pessoas têm que saber que há 

algo maior em jogo [Bóris]. Na medida em que o construtivismo valoriza a atividade 

dos estudantes, visando a construção de esquemas de conhecimento, é importante 

que as condições de aprendizagem sejam explicitadas. Bóris indagou se isto não exi-

giria mais dos alunos. Tomando como referência a concepção instrucionista, o cons-

trutivismo realmente requer mais: envolvimento, criatividade, reflexão, pesquisa, 

pois trata-se de promover a participação/atividade do aprendiz. Por outro lado, este 
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enfoque dá mais sentido ao ato de aprender/estudar: a partir do momento em que 

começa a construir, a maioria deverá ser estimulada a continuar [Manoel]. Bóris ad-

vertiu que seria difícil mudar a mentalidade dos alunos em apenas uma disciplina, 

defendendo uma ação envolvendo vários professores e disciplinas, o que, para Ma-

noel, depende de nossa capacidade de organização. Rubens não é tão otimista quan-

to ao envolvimento de outros professores, mas acredita que podemos avançar em 

nossas disciplinas. 

Como os desafios eram muitos, Bóris questionou se as coordenações de curso 

poderiam favorecer as mudanças. Rubens sugeriu que a coordenação poderia favo-

recer atividades como a que estávamos fazendo, realizar a cada semestre reuniões 

pedagógicas – envolvendo também os estudantes, complementou Bóris. 

Para Rubens, o fim da obrigatoriedade da freqüência é um outro sonho que 

gostaria de ver concretizado: a retirada da obrigatoriedade incentiva o interesse... só 

iriam aqueles realmente preocupados em se desenvolver na disciplina e isso forçaria 

o professor a preparar uma aula melhor sob pena de não ter ouvinte [Rubens]. O 

docente reconhece que uma ação como esta não pode estar dissociada dos outros 

elementos do processo de ensino-aprendizagem (visão sistêmica): aí entra a avalia-

ção, de forma que ela envolva aquilo que foi feito em sala de aula e não aquilo que 

ele decora estudando meia hora antes da prova [Rubens]. Naquele momento, defen-

demos que a liberação da freqüência só seria possível com a utilização de um siste-

ma de avaliação processual e formativo. De qualquer maneira, entendemos que a 

idéia de que alguns alunos devem ficar à margem é problemática e precisaria ser 

tratada com atenção. Há situações em que temos alunos com nível de competência 

muito maior que o da disciplina... eu vou exigir freqüência dele? [Rubens]. Adverti-

mos que, neste caso, um professor com doutorado poderia orientar o estudante se-

gundo um percurso mais individualizado, de forma que, ao final, a disciplina se mos-

trasse valiosa. Manoel mostrou a importância de sabermos „trazer tais estudantes‟ 

para enriquecer a disciplina com suas experiências. Chamamos a atenção para outro 

fato: as experiências que nossos alunos trazem em certas áreas são, quase sempre, 

muito ricas em aspectos concretos e usualmente pobres em termos teóricos. São 

experiências de como fazer mas quase nunca de por que fazer desta ou daquela 

forma. Ao final, indagamos Rubens sobre a existência, ou não, de uma correlação 

entre número de faltas – ainda que a freqüência não seja obrigatória – e o desem-



139 

 

penho dos estudantes nas avaliações, informação que o docente não possuía, mas 

que poderia pesquisar. Parece-nos que as aulas presenciais são necessárias e a abo-

lição da freqüência parece uma estratégia de fuga diante dos conflitos didático-

pedagógicos. 

Encerramos a reunião solicitando que escolhessem, aleatoriamente, um princí-

pio de complexidade. O princípio do circuito retroativo foi o escolhido e solicitamos 

que refletíssemos sobre como ele poderia nos ajudar a pensar a aprendizagem. Es-

tando o horário já avançado, os docentes partiram sem deixar respostas. 

 

Análise da reunião 7 e considerações complementares 

As discussões nos sub-grupos envolveram aspectos cuja análise faremos a par-

tir das subcategorias indicadas no quadro 3.10 e discutidas no Apêndice 6. 

Quadro 3.10. Categorias e subcategorias de análise da reunião 7 

Categoria Subcategorias62 

 
9. Aprendizagem 
 

9.1. Defesa de prática/concepção vigente 

9.2. Crítica a prática/concepção vigente 
9.3. Prática/concepção recomendável 
9.4. Resistência/desafio a mudança de prática/concepção 
9.5. Oportunidade a mudança de prática/concepção 

 

O tema aprendizagem é particularmente desafiador para o docente em enge-

nharia, e isto por razões diversas: 

- raramente é objeto de discussão com seus pares; 

- as teorias de aprendizagem ainda são pouco difundidas; 

- o hegemonia das práticas instrucionistas nas relações de ensino-aprendizagem não 

favorece o saber pensar e, portanto, o questionamento e a problematização; 

- uma mudança na concepção de aprendizagem requer profundas transformações 

nas práticas de ensino. 

É possível que o grande desconhecimento sobre este tema tenha favorecido 

uma certa dificuldade ou mesmo resistência entre os docentes de engenharia à críti-

ca de suas concepções de aprendizagem. E parece ser particularmente penoso ao 

docente de engenharia reconhecer que o estudante é quem deve estar no centro das 

                                                   
62

 Estas subcategorias estão associadas à categoria aprendizagem. Portanto, a subcategoria (9.2) deve ser enten-

dida como crítica a prática/concepção vigente  quanto à aprendizagem. 
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atividades de ensino-aprendizagem. Mas não se pode esperar que doutores em en-

genharia apreendam a teoria construtivista em uma primeira leitura. Assim, será ne-

cessário retomar o tema em outros momentos de tal sorte que os docentes sejam 

capazes de vislumbrar o emprego do construtivismo. 

Neste primeiro encontro teórico com o construtivismo, os docentes ainda não 

conseguem propor atividades ou posturas apoiadas na nova teoria. Chegam a fazer 

propostas, sugerir ações, mas sem uma fundamentação teórica: são quase sempre 

idéias que já possuíam. Parece-nos que a assimilação dos novos conceitos ainda é 

superficial e, como tal, incapaz de transformar em maior profundidade os conheci-

mentos, idéias e crenças prévios: as redes de significados ainda permanecem prati-

camente inalteradas. 

 

3.3.3. Reunião 8: avaliação 

Para este encontro, selecionamos um texto de Perrenoud (1999, p.65-76), “Os 

procedimentos habituais de avaliação, obstáculos à mudança das práticas pedagógi-

cas”, que não discute uma nova abordagem à avaliação, mas mostra, sob diversas 

perspectivas, quão problemática é a abordagem tradicional centrada nos exames. 

Convencidos de que tal sistema de avaliação, como defende o autor, acaba por defi-

nir, em grande medida, as práticas de ensino-aprendizagem, julgamos que seu texto 

poderia ser uma ótima introdução à problematização da avaliação pelos docentes. 

 

Sub-grupo 1 

As primeiras considerações sobre a avaliação trataram de dificuldades de natu-

reza operacional: a escala numérica pressupõe uma avaliação objetiva [Artur]; o 

problema não é tanto a questão de dar uma nota, mas o caráter que o sistema dá à 

nota, que é muito determinista mas deveria ser mais probabilístico... eu não tenho 

como precisar que foi cinco [Cláudio], o que, segundo Artur, poderia ser amenizado 

com o emprego de lógica fuzzy; Júlio relatou a dificuldade de distribuir os pontos 

para as partes de uma prova. Até aqui, o sub-grupo questionou a objetividade da 

nota, sem qualquer referência à concepção de avaliação em vigor. 

Cláudio fez referência a um trecho do texto que julgou particularmente realista: 

a avaliação tradicional envolve muita energia e engenhosidade, tanto dos professores 

preparando as provas quanto dos alunos procurando tirar notas boas. Neste momen-
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to, o docente pareceu intuir que mudar o sistema de avaliação exigiria mudanças em 

outros aspectos centrais das práticas docentes, talvez ainda sem perceber que o pa-

radigma educacional é que está em jogo. Júlio ponderou que tanto estudantes quan-

to professores estão mergulhados nesta cultura avaliativa, enquanto Cláudio defen-

deu que os alunos, quando correm atrás de notas, apenas estão sendo realistas, afi-

nal elas representam tudo o que o sistema lhes oferece. Neste momento, indagamos 

se a resistência de muitos estudantes a uma educação superior assim organizada 

não seria, em certa medida, uma forma de recusar processos que não lhes fazem 

sentido. Neste caso, não seriam estas resistências saudáveis e até desejáveis? Nesta 

briga entre Davi e Golias, o que acontece é que cada um joga a responsabilidade 

para o outro... neste quadro, é difícil construir uma relação de colaboração... outra 

perversão do sistema é que o ensino acaba se transformando em uma preparação 

para as provas... que acabam direcionando as ações de estudantes e professores 

[Cláudio]. 

Aproveitamos para falar um pouco de nossa experiência de abolir os exames na 

disciplina Mecanismos  durante o primeiro semestre de 2010: além de mostrar que é 

possível viver sem exames – ainda que por um semestre – a situação concreta nos 

impulsionou a buscar outras formas de avaliar as aprendizagens... uma outra métrica 

[Cláudio]. Contudo, o nosso problema não era com os números e procuramos cha-

mar a atenção para o que julgávamos o principal papel da avaliação: permitir que 

cada estudante tenha informações – tantas quanto possível – sobre seu processo de 

aprendizagem.  Mas no final você vai ter que dar uma nota! [Cláudio]. Sublinhamos 

que isto não era o mais problemático... mas o que eles estão absorvendo [Júlio]. 

A despeito da preocupação de Cláudio com a nota, o docente vem investindo 

grande esforço para inovar no campo da avaliação. Seus exames agora teriam como 

nota final o resultado do que chama de conjunto da obra e não mais a soma de pon-

tuações de partes avaliadas isoladamente. A exposição de seu laborioso processo de 

mudança chamou-nos à atenção, particularmente, em dois momentos, o primeiro 

quando revela que, pela primeira vez, se viu atento aos objetivos da disciplina no 

momento em que planejava seu método de avaliação: o que vou considerar regular, 

bom? Regular é o que conseguir atingir minimamente os objetivos, mas quais são os 

objetivos? Aí eu peguei o plano de ensino e os objetivos estavam lá! Pela primeira 

vez começou a clarear para mim que eu estava fechando o „percurso‟ [partindo dos 
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objetivos estabelecidos no plano de ensino e chegando aos critérios de avaliação] 

[Cláudio]. Em um segundo momento, o docente ponderou que a nota final poderia 

não representar precisamente os objetivos, por isso foi muito bom ler aquele texto 

do Morin, hoje eu relaxo mais porque eu parto do tal do axioma63 dele: o negócio é 

complexo demais, eu não vou conseguir medir nos décimos [Cláudio]. Esta declara-

ção, em que o docente abre mão de modelos simplificadores para buscar uma racio-

nalidade mais favorável à qualificação de fenômenos multidimensionais, representa 

uma mudança profunda para alguém formado, da graduação ao doutorado, na quan-

tificação de fenômenos físicos. 

Diante da crítica à avaliação como sinônimo de prova/exame, o docente admi-

te: ainda é através da prova que eu consigo avaliar meus alunos... [Júlio]. Se nós 

fizéssemos provas que não valessem nota, o que aconteceria? [Artur]. Eles não estu-

dariam [Júlio]... eles não teriam que se preparar de véspera, decorar [Artur]. Acres-

centamos que, possivelmente, seria uma ótima oportunidade de conhecer melhor o 

fenômeno pois, dada a grande quantidade de variáveis envolvidas, seria importante 

a vivência de situações novas através da experimentação. Júlio advertiu que isto não 

reduziria a quantidade de energia empregada na avaliação, contra o que argumen-

tamos que não apenas poderia diminuir como também tornaria o processo menos 

estressante para ambas as partes – por exemplo, pondo fim à tradicional corrida aos 

décimos de ponto nos finais de semestre.  

Nesta primeira discussão sobre avaliação, o modelo tradicional mostra sua for-

ça: a prova não é de todo ruim... precisamos fazer um bom uso desse instrumento 

[Artur]... é o significado que damos a ele [este instrumento] que pode contribuir pa-

ra que a gente avance sem eliminar outras alternativas [Cláudio]. Júlio, que está cur-

sando um programa de formação docente oferecido pela UFC, lembrou que seus pro-

fessores estimulam utilizar vários instrumentos, sendo a prova um deles. 

A crítica do texto à expectativa de comportamentos idênticos dos estudantes 

(equidade formal) é comentada: o ideal seria que tivéssemos provas individuais, mas 

com turmas cada vez maiores como conciliar isto com acompanhamento mais inten-

so? Precisamos diminuir o tamanho das turmas, modificar o método de aula de for-

ma a permitir maior contato com os alunos. Então, você não consegue mudar uma 
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 Para Morin, o Pensamento Complexo “sabe desde o começo que o conhecimento completo é impossível: um 

dos axiomas da complexidade é a impossibilidade, mesmo em teoria, de uma onisciência.” (MORIN, 1990b, 

p.11) 
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coisa se não mudar tudo [Cláudio]. Neste momento, o docente, assim nos parece, 

convenceu-se da necessidade de repensar todo o conjunto das atividades, ou seja, 

todo o paradigma educacional das engenharias. Situações como esta atestam a rele-

vância das discussões envolvendo desde o conceito de paradigma até os paradigmas 

de pensamento científico tradicional e emergente. Sem o acesso a estes temas ten-

deriam a prevalecer soluções pontuais, jamais inovações, aos problemas da docência 

em engenharia. 

E assim o nosso pequeno sub-grupo de docentes tinha suas concepções sobre 

avaliação desestabilizadas, ao mesmo tempo em que os estimulávamos a pensar e 

buscar novos subsídios sobre o tema. Para nós estava claro que não conseguiríamos 

realizar tudo isso em apenas um encontro. 

Encerramos a reunião sorteando um princípio do Pensamento Complexo para 

que os docentes os utilizassem para pensar a avaliação das aprendizagens. Sendo 

selecionado o princípio hologrâmico, o docente ponderou: a qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem está gravada no processo de avaliação e vice-versa, para 

avaliar bem é preciso utilizar boas práticas de ensino [Cláudio]. De fato, o docente 

identificava o todo (processos de ensino-aprendizagem) na parte (práticas de avalia-

ção), entendendo ser necessária a reconfiguração do conjunto para que suas partes 

adquiram novas feições. Em outras palavras, caminhávamos para a compreensão de 

que mudanças pontuais na avaliação não seriam capazes de grandes resultados, o 

que é compatível com o conceito de inovação apresentado, por exemplo, por Maset-

to (2004). A avaliação está no processo [educacional] como um todo, [mas que] é 

parte também [Júlio]. Artur buscou a relação entre aluno e turma para repensar a 

avaliação, mostrando como os princípios do Pensamento Complexo podem ser utili-

zados para repensar a realidade: como uma avaliação da parte [o aluno] se reflete 

na turma? Também teríamos uma avaliação da turma, mas normalmente não a ava-

liamos [Artur]. Surgiam, assim, caminhos idéias seminais para a avaliação das a-

prendizagens por aqueles docentes. 

 

Sub-grupo 2 

Um docente mostrou-se simpático à crítica do autor à avaliação baseada em 

exames: o texto é muito simples [claro e objetivo], ele coloca alguns problemas que 

a gente identifica muito bem porque é aquilo mesmo [que a gente vive]. O autor 
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coloca que a avaliação é um obstáculo à inovação pedagógica, você tem um conjun-

to de regras que impede uma maior criatividade. Você tem um tempo para fazer a 

avaliação, uma forma que impede a individualização [Bóris]. Como defende Perre-

noud (1999), a avaliação tradicional, com seu enfoque classificatório, define o anda-

mento das disciplinas que, semelhantes a postos de trabalho em linhas de produção 

industrial, propõem-se a transformar as mentes dos estudantes segundo procedi-

mentos e padrões bem definidos e a refugar para reciclagem tudo o que não cumprir 

os requisitos pré-estabelecidos. Sem alternativas, muitos deles usam da burla para 

sobreviver em ambiente tão impessoal. E os docentes reproduzem este processo sem 

maiores questionamentos. 

Este foi um dos textos de que mais gostei... que mais me fez pensar, porque eu 

me vi muito aqui... tem uma cultura na escola de engenharia de que [a aprovação] 

tem que ser difícil, a prova tem que ser complicada senão [o estudante] não vira en-

genheiro, comportamento que não é comum em todas as outras escolas. Eu penso 

assim, o cara tem que „ralar‟ porque se for „moleza‟ não estuda, coisa que sabemos 

que é verdade [Rubens]. Ao mesmo tempo em que o docente é tocado pela crítica 

de Perrenoud à avaliação baseada em exames, não consegue modificar suas crenças 

sobre o papel daqueles e sobre a necessidade de pressionar os estudantes. Mais uma 

vez, vemos que a transformação das concepções de um docente é lenta e progressi-

va.  

Em relato sobre uma experiência de não fazer provas, Rubens constatou que 

sem elas poucos adquiriram a bibliografia e agora, lendo este texto, entende que os 

longos anos de escolarização produzem hábitos perniciosos de estudo que não con-

seguimos mudar em uma só disciplina. E conclui sua intervenção elogiando nova-

mente o texto: me identifico 100%, é uma coisa que já venho tentando mudar, mas 

eu não consigo me desprender da prova no sentido de obrigar o cara a estudar [Ru-

bens]. Sabemos, contudo, que tirar notas boas nas disciplinas, na forma como têm 

sido conduzidas, não é garantia de boa formação técnica. A declaração de Rubens 

nos leva a pensar sobre o peso dado aos exames enquanto critério central de avalia-

ção da formação superior: como não há, usualmente, outros mecanismos, as provas 

parecem deixar tranquilos, quanto aos resultados educacionais, os docentes, dirigen-

tes institucionais, pessoal do MEC e políticos. 

Bóris também tinha experiências com métodos de avaliação: apresento a teoria 
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e os estudantes podem fazer um artigo para publicar em congresso de engenharia. 

Como apenas ajudava na nota final, de 40 apenas 15 fizeram [o artigo]. Quando 

chegou a época das provas, alguns quiseram entregar o trabalho, mas era tarde de-

mais [Bóris]. Também para este professor os exames são necessários. As declara-

ções mostram os exames têm certo poder de tranqüilizar docentes, certamente por-

que são capazes de certo controle sobre o trabalho e resultados dos estudantes. 

Uma questão a e discutir com os professores, contudo, é sobre o tipo e valor dos 

resultado que os exames garantem. 

Manoel, outro adepto dos exames, relatou o emprego de apresentações como 

outra forma de avaliação: em uma delas, como os alunos não foram bem, os chamou 

para dar novas orientações e propor nova data. Tomamos este caso como um impor-

tante exemplo de avaliação formativa e processual, fazendo os docentes entenderem 

que avaliar é muito mais que conferir uma nota como único feedback para uma ativi-

dade realizada pelo estudante. Avaliar, sublinhamos, deve ser entendido como a-

companhar, permanentemente, os estudantes em seus processos individuais de for-

mação profissional, sendo a prova uma técnica que pode ajudar neste processo, es-

pecialmente quando se deseja saber como anda o domínio de conceitos e de certos 

procedimentos. Uma avaliação formativa e continuada não pode ficar só na constata-

ção da situação do aluno, cabendo ao docente sugerir novas atividades que favore-

çam seu desenvolvimento. Podemos e devemos utilizar o que os resultados nos di-

zem para fazer uma intervenção formativa. 

Neste momento um tema reapareceu entre os presentes: a dificuldade de Ru-

bens para avaliar a apresentação de trabalhos em sala. Para ele, as notas são sem-

pre boas, a despeito de apresentações nem sempre adequadas. Discutimos bastante 

a questão, procurando identificar fatores que pudessem explicar este paradoxo. O 

próprio docente confirmou que utilizava critérios para avaliar tais atividades, mas 

admitia ser sua a dificuldade para chegar a notas mais coerentes. Acreditava que 

havia uma cultura de que os trabalhos eram para ajudar, daí as notas boas, e que 

ele não era o único docente que se rendia, ainda que involuntariamente, a esta con-

cepção. Após longo debate, percebemos que Rubens centrava sua avaliação na a-

presentação, sem analisar, por exemplo, o relatório produzido por cada equipe. Co-

meçava a ficar mais clara a dificuldade de avaliar: a apresentação dificilmente envol-

ve pormenores, além de não poder ser revista – não há replay – daí o docente, com 
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razão, ficar restrito a uma dimensão bastante limitada do que os estudantes produzi-

ram. E se não houve um acompanhamento, pelo professor, de como evoluíram as 

atividade e envolvimento de cada aluno, os resultados das apresentações não podi-

am ser bons. A tendência a notas medianas, pouco diferenciadas, resultava de um 

acordo tácito, um tanto inconsciente: admitindo, de alguma forma, a responsabilida-

de pelos resultados, o docente não penalizava os estudantes. Com esta reflexão, 

sublinhamos a necessidade de acompanhar a contribuição/participação de cada alu-

no, afinal é a partir disto que se dará a avaliação. Sem este envolvimento entre o 

docente e cada aluno não há verdadeiramente avaliação e as notas dos trabalhos 

tendem a não espelhar a aprendizagem promovida. 

Como os professores pareciam ter esgotado as discussões sobre o texto, Ru-

bens solicitou nossa colaboração para opinar sobre mudanças em uma de suas disci-

plinas no próximo semestre. Dado que as intervenções dos professores serão apre-

sentadas e discutidas no próximo capítulo, não julgamos necessário relatar e discutir 

o conteúdo final da presente reunião. Contudo, importa sublinhar o aparecimento de 

idéias que nascem dos textos lidos e discussões promovidas até o presente momen-

to: avaliação formativa e processual, utilização de projetos como atividades de ensi-

no-aprendizagem, aprendizagem colaborativa, experimentação didática, valorização 

da produção individual, trabalhos em campo. O debate discutiu muitos aspectos da 

disciplina de Rubens e este admitiu a necessidade de mais tempo para planejar as 

mudanças em sua disciplina. 

 

Análise da reunião 8 e considerações complementares 

As subcategorias indicadas no quadro 3.11, discutidas no Apêndice 6, foram 

empregadas nas análises que seguem. 

 

Quadro 3.11. Categorias e subcategorias de análise da reunião 8 

Categoria Subcategorias64 

 
10. Avaliação 
 

10.1. Defesa de prática/concepção vigente 
10.2. Crítica a prática/concepção vigente 

10.3. Prática/concepção recomendável 
10.4. Resistência/desafio a mudança de prática/concepção 
10.5. Oportunidade a mudança de prática/concepção 
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 Estas subcategorias estão associadas à categoria  avaliação. Portanto, a subcategoria (10.2) deve ser entendida 

como crítica a prática/concepção vigente  quanto à avaliação. 
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Os tradicionais exames escritos assumem posição central no modelo tradicional 

de avaliação das aprendizagens e as reuniões não deixam dúvidas sobre seu papel 

no controle dos estudantes e decorrente sentimento de segurança dos docentes. Da-

do que o texto utilizado apenas questionava a ênfase nos exames, sem oferecer op-

ções a eles e, sobretudo, sem propor um novo conceito de avaliação, os docentes 

tiveram dificuldade para pensar em alternativas às provas e mantiveram certa confi-

ança nelas. Entretanto, é incontestável que a leitura favoreceu a problematização da 

avaliação tradicional e os docentes devem estar mais receptivos ao conhecimento de 

novos conceitos e métodos de avaliação. 

Percebemos que os docentes despertam, de alguma forma, para a necessidade 

de um maior acompanhamento dos estudantes, embora com certa dificuldade de 

associar isto à idéia de avaliação, cujo conceito ainda se mantém fortemente atrela-

do às provas e suas notas. O que poderia ser interpretado como resistência dos do-

centes a mudanças no campo da avaliação se deve, assim entendemos, ao desco-

nhecimento de alternativas à avaliação classificatória. A aprovação do texto compro-

va o reconhecimento de dificuldades da avaliação tradicional e a disposição para 

buscar alternativas a ela. 

 

3.3.4. Reunião 9: estratégias de ensino-aprendizagem 

Para promover uma primeira discussão sobre a temática das estratégias procu-

ramos, mais uma vez, um texto que, não sendo demasiado longo, sensibilizasse os 

docentes para a seriedade do assunto. Nossa escolha recaiu sobre o capítulo “Como 

escolher e organizar as atividades de ensino”, de Bordenave e Pereira (2008, p. 121-

32).  

 

Sub-grupo 1 

Esse texto é como eu gosto, bastante objetivo, não fica „Piaget...‟ [Marcos], 

disparou o docente, que comentou a pertinência dos autores quando dizem que o 

professor tradicional é um homem feliz, já que fica fazendo aquela coisinha básica 

até se aposentar... o livro que usa já está até desatualizado... não vê alternativa à 

exposição oral [Marcos]. O docente ainda concorda com os autores sobre a necessi-

dade de selecionar atividades conforme os fatores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem e adverte, ainda, que você tem que perceber a hora de apresentar 
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uma técnica, a hora em que a turma está cansada, o dia em que a turma não está 

querendo [participar], o dia em que você é que está desanimado... o planejamento 

normalmente não pode ser seguido à risca [Marcos]. Para Artur, há turmas que res-

pondem mais rápido que outras. Cláudio, por outro lado, defende que o plano de 

ensino contenha as linhas mestras, com atividades que serão feitas e aquelas que 

podem ser feitas, mas que dependerão da dinâmica do encontro com os estudantes. 

Marcos sublinhou, ainda, a importância da passagem que diz do desconheci-

mento, pelo professor, das possibilidades e limitações dos diversos tipos de ativida-

des de ensino: quanto à dinâmica de grupo, por exemplo, sabe-se de sua importân-

cia e não muito mais que isso. Por conseguinte, é improvável que faça um bom uso 

desta estratégia. O docente comentou, ainda, que a ênfase na quantidade de conte-

údos não favorece a aplicação de atividades variadas – não sobra tempo para isto –, 

deixando transparecer a ênfase em uma concepção instrucionista  de aprendizagem, 

sinônimo de memorização e acúmulo de informações. Para Cláudio, a ênfase no mé-

todo expositivo reflete a filosofia de nosso sistema educativo. De fato, tem-se valori-

zado capacidades por demais elementares para demandar métodos mais elaborados 

de intervenção didática. Na educação superior, os exames do ENADE não têm con-

seguido avaliar competências mais complexas já que costumam emular os exames 

tradicionais, com questões típicas dos livros texto: dados A, B, C, calcule D. O que a 

proficiência em avaliação deste tipo pode nos dizer sobre a qualidade dos profissio-

nais de engenharia que formamos? 

Dando sequência a sua intervenção, Cláudio questionou a viabilidade de um a-

companhamento mais individualizado em turmas com 60 ou até 80 alunos, o que 

levou um docente a falar de sua relação com os alunos: vou lá atrás da sala, tem 

aquele pessoal mais distante que eu tento salvar. Eu tenho pena, o tempo que estão 

perdendo, às vezes estão perdidos na vida, todos nós já passamos por isso em uma 

área de nossas vidas. Mas eu sei que não consigo [bons resultados] com todo mun-

do. [Mas para fazer isso] não é [necessário adquirir] técnica, é de cada um [de nós], 

tem professor que não consegue [fazer] isso [Marcos]. Quanto a discutir nesta pas-

sagem! Como em muitas ocasiões nestas reuniões com docentes em engenharia, 

vemos questões bastante amplas surgirem na forma de comentários ou indagações. 

Com freqüência, não conseguimos tratá-las com a profundidade necessária a seu 

esclarecimento pelos docentes. Neste sentido, o trabalho de formação deve evoluir 
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em espiral, os temas sendo retomados em progressiva complexidade e segundo o 

estágio de aprendizagem dos docentes. Por ocasião do comentário de Marcos, por 

exemplo, defendemos que muitas das capacidades julgadas inatas podem ser desen-

volvidas, sendo necessário estar convencidos de sua importância e o acesso a um 

programa eficaz de desenvolvimento profissional. A questão do contato humano de-

pende muito de cada um [Marcos], posicionou-se o docente, ao que opusemos a 

idéia de que não se trata de tudo ou nada: ou sou um animador de auditório ou 

completamente sisudo. Ponderamos, com base em nossa própria experiência, que é 

possível nos desenvolvermos enquanto docentes, ampliar nossos limites, já que estes 

não são absolutos mas apenas relativos, sendo usualmente possível ultrapassá-los 

pois nosso cérebro é extremamente plástico.  

Por fim, a discussão desaguou na crítica à aula na forma de monólogo por duas 

horas a fio. Neste momento, Cláudio comentou que o ensino na França consegue 

cobrir mais conteúdo com aulas de menor duração, sendo que o docente fornece um 

roteiro de estudos aos estudantes. Não temos sabido explorar as atividades fora do 

horário de aula: temos que estimular esse pessoal a buscar informação e conheci-

mento, sobretudo na biblioteca [Artur]... não se faz uma formação em nível superior 

sem a leitura e estudo de livros... já tive aluno que não conseguia escrever um pará-

grafo... isso é típico do cara que passou 5 ou 6 anos da vida dele sem ler nada 

[Cláudio]. Advertimos que as disciplinas, por sua vez, têm limitado os estudantes a 

dominar cálculos, sendo necessário ultrapassar esta lógica sem penalizar o aluno que 

chega despreparado para uma aprendizagem „superior‟ – um risco constante para 

docentes despreparados para intervir segundo a zona de desenvolvimento proximal 

de seus estudantes. 

 

Sub-grupo 2 

Até para esse assunto [estratégias de ensino-aprendizagem] a gente vê a quan-

tidade de coisas que não conhecemos... não é difícil [aplicá-las], o problema é que a 

gente não sabe fazer [Manoel]. Trata-se de reconhecimento nem sempre bem com-

preendido por professores das engenharias, talvez pela dificuldade em admitir a exis-

tência de um campo de conhecimentos inteiramente desconhecido e que precisaria 

ser de alguma forma desbravado. Manoel exemplificou sua insegurança através de 
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uma experiência com o emprego de mapas conceituais cujos resultados não soube 

avaliar.  

 Surgiram questionamentos sobre como intervir de forma a favorecer a constru-

ção do conhecimento pelos estudantes. Bóris defendeu, por exemplo, o uso de um 

banner  para definir um problema na forma todo/partes. Sublinhamos que a apresen-

tação da solução antes ou depois de uma atividade teriam implicações bastante di-

versas para os estudantes: a primeira situação favorecia uma aprendizagem signifi-

cativa mas não a segunda. Eu vou dar aula de Sistemas de Informação, então preci-

so mostrar uma infra-estrutura como todos os equipamentos, essa visão de todo ele 

tem que ter [Bóris], sem dar-se conta de que o desejável é, dentro do possível, fazer 

emergir, com a participação dos estudantes, tal visão ao invés de simplesmente a-

presentá-la, entregá-la aos estudantes. A despeito da dificuldade de interpretar o 

construtivismo, é inegável a disposição do docente para utilizá-lo em associação a 

alguma metodologia de ensino-aprendizagem, ilustrando ainda a capacidade de im-

bricar múltiplas variáveis didático-pedagógicas – neste caso, a teoria de aprendiza-

gem com uma estratégia de ensino-aprendizagem. 

Nesta reunião não se discutiu uma estratégia específica, aliás o texto utilizado 

procurava mostrar a importância das técnicas de ensino-aprendizagem. Acreditamos 

que os docentes se mostraram sensíveis ao tema: muito bom este texto, o autor de-

ve detalhar esse tema em outros capítulos [Bóris].  

Finalizamos o encontro solicitando que um docente sorteasse um dos princípios 

do Pensamento Complexo... o dialógico foi o sorteado. Indagamos como o conceito 

de dialogia poderia nos ajudar a pensar sobre as estratégias de ensino-

aprendizagem. Diante do silencio, sugerimos a noção de complementaridade: méto-

dos complementares poderiam ser utilizados na abordagem de um mesmo tema, 

valorizando sua riqueza e também os estilos diversificados de aprendizagem dos es-

tudantes. 

 

Análise da reunião 9 e considerações complementares 

As categorias indicadas no quadro 3.12 (sua discussão é encontrada no Apêndi-

ce 6) nos orientou na análise e interpretação das falas e diálogos desta reunião. 

Parece unânime o entendimento de que a técnica de exposição oral, a aula-

conferência, é um recurso de ensino bastante pobre. Os docentes descobriram, ain-
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da, que é preciso investir na aprendizagem e domínio de novas estratégias de ensi-

no-aprendizagem e que a qualidade das aprendizagens é incompatível com a ênfase 

na quantidade de conteúdos. 

Quadro 3.12. Categorias e subcategorias de análise da reunião 9 

Categoria Subcategorias65 

 
11. Estratégias de ensino-
aprendizagem 
 

11.1. Defesa de prática/concepção vigente 

11.2. Crítica a prática/concepção vigente 
11.3. Prática/concepção recomendável 
11.4. Resistência/desafio a mudança de prática/concepção 
11.5. Oportunidade a mudança de prática/concepção 

 

Sem se deter numa técnica específica, os docentes aprenderam que seu em-

prego requer a consideração de aspectos variados, alguns deles dependentes da di-

nâmica da aula e que, portanto, exigem sensibilidade, flexibilidade e até certo caris-

ma do docente. A crença de que a docência é um dom, especialmente quando as-

pectos de natureza afetiva estão envolvidos, pode ser uma enorme barreira ao de-

senvolvimento didático de muitos professores. Turmas numerosas podem desestimu-

lar a utilização de estratégias mais personalizadas, exigindo maior criatividade do 

docente no planejamento das atividades de ensino-aprendizagem. É digno de nota a 

relação que aparece, no discurso de um docente, entre estratégias de ensino-

aprendizagem e avaliação, uma indicação de que as variadas dimensões didático-

pedagógicas, como observa Zabala (1998, p.16-7), estão todas imbricadas. 

 

3.3.5. Panorâmica das reflexões didático-pedagógicas 

A despeito da brevidade com que os quatro temas foram tratados, as leituras e 

discussões permitiram o esboço de um ideário a partir do qual os docentes podem 

abordar os principais problemas da docência apontados no Questionário 1, ainda na 

primeira das reuniões. Dado o estágio ainda incipiente de formação pedagógica, as 

discussões mostram dificuldades na interpretação e emprego dos conceitos, o que 

deve ser progressivamente superado à medida que novas leituras forem indicadas e, 

sobretudo, durante o planejamento e realização das intervenções práticas. 

 

                                                   
65

 Estas subcategorias estão associadas à categoria estratégias de ensino-aprendizagem. Portanto, a subcategoria 

(11.2) deve ser entendida como crítica a prática/concepção vigente quanto às estratégias de ensino-

aprendizagem. 
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3.4. PANORÂMICA DA FORMAÇÃO TEÓRICA 

Encerradas as atividades de problematização das práticas docentes a partir de 

nosso referencial teórico, o que temos chamado de formação teórica, convém elabo-

rar uma visão de conjunto identificando e tratando de aspectos ainda não considera-

dos. 

 

3.4.1. Participação dos docentes 

Durante a etapa de estruturação do grupo de formação, dez docentes estive-

ram presentes, dos quais cinco permaneceram nas etapas seguintes, envolvendo as 

reuniões temáticas. Quatro docentes ingressaram no grupo na primeira reunião te-

mática, sendo que um destes deixou o grupo pouco tempo depois, de forma que ao 

final da formação teórica tínhamos um total de oito docentes integrando nossa pes-

quisa. Todos os desligamentos se deram logo após as primeiras visitas ao grupo. 

Parece-nos que estes docentes não permaneceram no grupo por dois principais mo-

tivos: ou percebiam que não dispunham de tempo (de fato, dois deles estavam em 

fase de conclusão de doutorado e um outro precisava viajar com freqüência) ou não 

se identificavam com a abordagem que utilizávamos – é possível que esperassem por 

algo mais prático desde o início, enquanto nossa proposta envolvia um investimento 

inicial na aprendizagem pedagógica. 

 

3.4.2. Dos problemas e temas apontados aos discutidos 

Parte dos problemas identificados pelos docentes nas respostas ao Questionário 

1 (Apêndice 5 ou Quadro 3.2) chega a ser discutida, direta ou indiretamente, em 

maior ou menor profundidade, nas reuniões temáticas. Somente no próximo capítulo, 

quando abordamos as intervenções planejadas e realizadas pelos docentes, teremos 

uma idéia mais clara de como cada docente conseguiu atacar alguns destes proble-

mas. 

 

3.4.3. A natureza dos debates 

De uma maneira geral, os debates seguiram certo padrão. O conteúdo dos tex-

tos não foram postos em questão, o que avaliamos como mérito dos autores e ja-

mais demérito dos docentes, que se mostraram bastante críticos e autênticos em 

seus pronunciamentos. As idéias centrais dos textos costumavam ser debatidas e, 
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certamente em razão da limitada formação pedagógica dos docentes, o grupo apre-

sentava certa tendência a discutir suas experiências práticas a partir do certo senso 

comum – ou seja, suas teorias prévias. Talvez por isso sublinhamos, por diversas 

vezes, a importância do referencial teórico como instrumento para análise das práti-

cas e implantação de intervenções. Sabíamos que a incorporação de um pensamento 

pedagógico complexo exigiria dos docentes um esforço permanente de mudança in-

telectual e prática.  

Percebemos, ainda, dificuldade de propor atividades/ações apoiadas nos novos 

conceitos. Fala-se sobre os novos conceitos e até mostra-se entendimento e concor-

dância, mas na hora de propor, as idéias prévias parecem mais fortes, uma indicação 

de que a aprendizagem dos novos conceitos ainda é frágil, sendo necessário mais 

tempo de reflexão e de ação para fortalecer a formação pedagógica dos docentes. 

Encerramos esta seção com os resultados de uma avaliação conduzida ao final des-

tas reuniões. 

 

3.4.4. Avaliação das atividades 

Ao final das reuniões temáticas, promovemos uma avaliação individual do con-

junto das atividades através de um formulário (Apêndice 7), preenchido por quatro 

dos oito docentes que estiveram presentes nas reuniões. 

 

Avaliação do trabalho de coordenação 

Cada docente avaliou o desempenho do coordenador segundo um conjunto de 

aspectos. 

 

Pertinência do enfoque (paradigma, complexidade) e temas pedagógicos 

Todos os respondentes julgaram pertinente o enfoque a partir de uma discus-

são mais epistemológica e gostaram dos temas de natureza didática discutidos. Os 

temas trazidos são extremamente pertinentes e de interesse daqueles verdadeira-

mente envolvidos com a docência na engenharia, quer na prática, quer na pesquisa 

[Cláudio]. Os temas paradigmas e complexidade e os temas pedagógicos foram mui-

to importantes para nos fazer refletir sobre nossa forma de pensar e agir com rela-

ção ao ensino-aprendizagem, como lidar com nossos alunos e como as diferentes 

situações que vivenciamos no dia-a-dia [Júlio]. Gostei bastante, foram discussões 
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com as quais me identifiquei, das quais sinto falta desde o primeiro momento em 

que virei professor, ainda em 1998 como substituto, mesmo me sentindo à vontade 

para errar. Mas quando se é professor efetivo você sente uma carga. Eu nunca achei 

que alguém que foi médico a vida toda, em um mês vira prefeito... na mesma pro-

porção temos a passagem de engenheiro para docente. Você foi muito feliz na sele-

ção dos temas e dos textos, isso aí foi perfeito: foram interessantes, intrigantes, 

sempre motivaram a discussão mas eu senti falta de saber o que viria depois. Eu 

entendia aquele, sua relação com os anteriores, mas (...) eu queria ter uma noção 

de como aquilo se encaixava, aparecia dentro de um todo maior. Não foi falta de 

explicação tua, que dizia que a gente iria estudar complexidade, cada um de seus 

princípios, avaliação e demais temas pedagógicos, mas talvez se eu tivesse um texto 

introdutório que amarasse isso tudo, que dissesse inclusive que nós iríamos ler tais e 

tais textos, nesses momentos que vão fomentar a discussão (...) inclusive até traria 

um compromisso maior se você montasse uma apostila para entregar a cada partici-

pante no primeiro dia para não dar a impressão de falta de planejamento (...) de 

repente isso tira o escopo de tornar complexo, mas talvez numa visão cartesianas eu 

penso que isso traria uma noção de todo [Rubens]. 

A dificuldade apontada por Rubens se deve, em parte, ao contexto de pesquisa 

em que a formação se deu. Neste sentido, é inevitável que o melhor percurso ainda 

esteja em fase de construção. Por outro lado, na medida em que procurávamos valo-

rizar as demandas que emergiam do grupo, evitávamos partir de um percurso pré-

estabelecido. De qualquer maneira, os próximos grupos de docente poderão benefi-

ciar-se do que teremos aprendido nesta primeira versão da formação e algumas das 

sugestões de Rubens poderão ser incorporadas à programação. 

A aprovação dos docentes ao enfoque e estruturação das atividades teóricas 

fortalece nosso entendimento de que os temas selecionados e a sequência de suas 

discussões foram bastante coerentes com a natureza de nossa pesquisa e adequadas 

ao seu público alvo. 

 

Relevância dos textos 

Os textos foram esclarecedores quanto aos temas tratados [Artur]. Foram rele-

vantes para o trabalho em curso, bem selecionados, a maioria de fácil leitura e com-

preensão, mesmo sendo escritos por pesquisadores pioneiros e de referência nos 
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temas abordados [Cláudio]. Apesar da complexidade de certos assuntos, o coorde-

nador selecionou textos didáticos (...) me subsidiaram em discussões e provocaram 

reflexões importantes sobre questões diversas do ensino de engenharia e de práticas 

de ensino na universidade [Manoel]. A escolha dos textos foi muito boa. O coorde-

nado, com o conhecimento adquirido em suas leituras durante o doutorado, soube 

selecionar textos que nos estimularam a conhecer mais sobre os temas discutidos. 

Os textos contribuíram para compreendermos melhor conceitos de paradigmas e 

complexidade, os quais estão intimamente relacionados com o que acontece rotinei-

ramente em nossa profissão, sem termos consciência deste envolvimento. Os temas 

pedagógicos nos fizeram entender a importância de se planejar um curso com base 

no currículo, projeto pedagógico, sendo aplicadas metodologias de ensino e avalia-

ções que promovam o crescimento e desenvolvimento dos alunos [Júilo]. 

Compartilhamos com os docentes o entusiasmo com os textos utilizados, de 

forma que em uma próxima versão desta formação não deveremos fazer mudanças 

substanciais nesta seleção. 

 

Utilização do tempo 

Quanto ao emprego de reuniões com duas horas de duração, algumas discus-

sões se prolongaram mais do que deveriam [Artur]. Manoel sugeriu, para futuras 

atividades, maior atenção aos desvios nas discussões. Isto nos ficou mais claro du-

rante a elaboração das transcrições e sua análise. Se por um lado procuramos não 

exercer controle exagerado sobre a fala dos docentes, é inegável que eles tinham a 

tendência a fugir do foco da discussão. Não vemos alternativas em um primeiro tra-

balho de formação teórica: parece-nos que o estágio ainda introdutório de formação 

pedagógica dos docentes os leva mais a expressar suas concepções que revê-las à 

luz das novas leituras, o que, de certa forma, é confirmado na declaração de dois 

docentes: o coordenador procurou empregar o escasso tempo disponível da forma 

mais racional possível. Houve alguns contratempos no início, mas o ritmo de trabalho 

foi aumentando com o tempo, sempre respeitando a velocidade de cada grupo e de 

cada membro [Cláudio]; o coordenador conduziu o tempo da melhor maneira possí-

vel, sendo inevitável deixar que algumas vezes a discussão se prolongasse... receber 

os textos fotocopiados foi excelente pois nos poupou tempo e agilizou as etapas para 

que o processo de estudo e discussão evoluíssem adequadamente [Júlio]. Foi muito 
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bom termos dia e hora para as reuniões, apenas questiono as duas turmas, acho que 

seria melhor todos juntos [Rubens]. Ainda segundo este docente, ter uma agenda 

pré-estabelecida de encontros e ligações telefônicas na véspera fortaleceriam o com-

promisso e envolvimento dos docentes. A divisão do grupo em duas turmas foi uma 

decorrência da incompatibilidade entre as agendas dos docentes. Quanto à gestão 

das reuniões, temos percebido ser necessária uma maior agressividade na convoca-

ção dos participantes pois alguns parecem esquecer com facilidade os compromissos 

pré-agendados. 

 

Intervenções do coordenador 

Nossa postura consistiu em dar liberdade para que os docentes se expressas-

sem com autenticidade e em questioná-los sempre que julgávamos necessário de-

sestabilizar suas concepções. Procuramos criar um clima de igualdade, incentivando-

os a não abrir mão de suas posições a menos que realmente fossem convencidos. A 

autonomia intelectual apresenta pelos participantes nos convenceu de que as apren-

dizagens foram autênticas. Vejamos as posições dos docentes. 

Todos julgaram adequada a postura do coordenador, cujas intervenções, procu-

raram trazer sempre uma visão mais abrangente dos temas abordados, reafirmando 

os propósitos do trabalho, quando necessário, e apontando os rumos a serem segui-

dos pelo grupo [Cláudio]. As intervenções foram necessárias e realizadas em mo-

mentos certos para evitar que a discussão fugisse do foco [Júlio]. O coordenador, 

além de mediar as discussões, soube administrar, reconhecer e até aceitar posições 

conflitantes com as suas [Manoel]. As intervenções foram oportunas, bem feitas, 

com duas características: o coordenador sempre deixou o grupo muito à vontade 

para discutir. Mas até que ponto o grupo ficar solto, sem um roteiro pré-

estabelecido, objetivos bem definidos, será que isto não dificulta a sua análise? [Ru-

bens]. É possível que após a conclusão desta pesquisa possamos chegar a um maior 

planejamento das reuniões, mas nesta primeira experiência nós realmente não sabí-

amos se seria oportuno programar detalhadamente cada encontro. Contudo, todos 

eles foram planejados e certas perguntas elaboradas e enunciadas em momentos 

específicos das reuniões. 
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Outros aspectos 

No início o escopo e objetivos do trabalho não ficaram muito claros, o que aca-

bou dificultando o seu andamento. Estes aspectos acabaram, entretanto, sendo es-

clarecidos no decorrer do trabalho, facilitando sua sequência [Cláudio]. Poderíamos 

ser mais agressivos em termos de envolvimento das pessoas ligadas à administração 

nas questões de ensino de engenharia (...) poderíamos sensibilizar mais a diretoria e 

buscar apoio para nossas ações [Manoel]. Aproveito para parabenizar o coordenador 

pela coragem e garra de fazer o trabalho, porque às vezes eu fico pensando „se eu 

estivesse em seu lugar já teria desistido, ter que ficar pedindo, o cara vem ou não 

vem...‟  [Rubens] – de fato, a incerteza quanto ao envolvimento dos docentes foi por 

vezes preocupante. 

A questão da falta de clareza quanto ao que vai ser desenvolvido merecerá 

nossa atenção no planejamento de uma próxima formação. De qualquer maneira, 

será preciso não impedir que certas alterações sejam incorporadas à programação 

inicial como forma de valorizar as demandas ou dinâmica do grupo. 

 

Avaliação do sub-grupo 

Após a avaliação do trabalho de coordenação da pesquisa, cada docente pôde 

avaliar o sub-grupo de que fez parte. 

 

Participação/envolvimento 

Todos os docentes se mostraram satisfeitos com o interesse e participação dos 

demais integrantes de seu grupo. A participação voluntária é louvável, principalmen-

te quando considerado o pouco apoio institucional existente [Cláudio]. Talvez o nú-

mero reduzido de participantes tenha contribuído para este resultado... se havia um 

grupo heterogêneo de pessoas na forma de pensar, no início das discussões, ao lon-

go dos debates muitas vezes se afinava em uma mesma linha de raciocínio [Manoel]. 

Acreditamos que esta confluência de idéias era favorecida pelo alinhamento propor-

cionado pela teoria, algo que já apontamos neste capítulo. Todas as vezes o pessoal 

leu o texto, fez anotações e discutiu com interesse [Rubens]. 

Chegamos, como os docentes, a uma boa avaliação do interesse e participação 

do grupo, sendo bastante marginal a falta de envolvimento docente. Esta conclusão 

é reforçada pelo fato de que os docentes que participaram da terceira reunião per-
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maneceram, sem exceção, e em sua grande maioria de forma bastante participativa, 

até a última das reuniões didático-pedagógicas. 

 

Aprendizagem 

Artur considerou de boa qualidade a interação entre os docentes, que davam 

suas opiniões e aceitavam críticas de outros participantes, o que é confirmado por 

outro docente: as discussões (...) foram enriquecedoras à medida que possibilitaram 

confrontar nossas concepções sobre docência (...) vislumbrando novas possibilidades 

[Cláudio]. Embora tenha dificuldade para avaliar o que aprendeu, Manoel entende 

que, pelo nível e complexidade dos debates, os temas estudados foram absorvidos. 

Alguns membros já estão quebrando paradigmas e colocando em prática frutos da 

aprendizagem obtida, enquanto outros estão mais lentos, mas assim mesmo, consi-

dero que o grupo evoluiu bem, de forma geral [Júlio]. Não há o que questionar, acho 

que todos, pelo menos até agora, aprendeu demais e agora temos a oportunidade... 

o discurso mudou, todo mundo mudou a forma de ver alguns pontos... e lamento 

que os demais colegas do departamento não tenham participado (...) inclusive eu 

fico pensando em como tornar essa atividade contínua, de longo prazo, alguma coisa 

de formação continuada [Rubens].  

A despeito do impacto qualitativo destas aprendizagens nas concepções dos 

docentes, as discussões indicam que o domínio dos conceitos e a capacidade de le-

vá-los a situações práticas ainda precisam ser fortalecidos. O grande mérito destas 

reuniões temáticas foi abrir a mente dos docentes para novas possibilidades pedagó-

gicas e introduzi-los a nosso referencial teórico. 

 

Dificuldades 

Uma dificuldade apontada diz respeito ao reduzido número de docentes em ca-

da grupo, impedindo os encontros quando um ou dois não podem estar presentes. 

Esta limitação pode ser ultrapassada se investirmos mais na divulgação da formação 

em diferentes departamentos. De qualquer maneira, a disponibilidade de horários 

dos docentes pode ser a maior barreira a reuniões mais numerosas. Manoel obser-

vou que a falta a alguma reunião é sempre um risco. 

Júlio lembrou com bastante propriedade a completa aversão dos docentes ao 

uso da plataforma Moodle. Embora tenhamos preparado um ambiente favorável à 
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troca de idéias e orientado os docentes sobre como acessá-lo, poucos participaram 

das atividades programadas. Um dos docentes confessou sua maior disponibilidade 

para participar de reuniões. É possível que a falta de experiência com as TIC se 

constitua em obstáculo a sua utilização em atividades voluntárias/informais. 

 

Outros aspectos 

Para Cláudio, as inevitáveis digressões, por mais interessantes que fossem, a-

cabaram por ocupar uma parcela do escasso tempo disponível em algumas reuniões, 

confirmando a idéias de que é desejável dar maior estruturação às reuniões. 

 

Auto-avaliação 

Cada docente teve ainda a possibilidade de fazer uma auto-avaliação. 

 

Participação/envolvimento 

Artur e Manoel admitiram que teriam uma melhor participação se dedicasse 

mais tempo às leituras. Os textos não são longos, mas em virtude dos temas [serem 

novidade para os engenheiros], devem ser lidos com cuidado, o que demanda algu-

mas horas semanais [Artur].  

Em várias situações alertamos os docentes para a necessidade de ler com certa 

atenção os texto pois sabíamos que traziam muitas idéias e conceitos novos para 

eles. Contudo, a agenda carregada associada à inexperiência com leituras pedagógi-

cas favoreceu estudos mais rápidos, o que se traduziu em discussões, como já subl i-

nhamos neste capítulo, mais centradas nos conhecimentos prévios dos docentes do 

que naqueles trazidos pelos textos. Algumas coisas eram absorvidas e percebíamos a 

necessidade de constantemente aproximar o discurso dos docentes do referencial 

teórico em pauta. Em síntese, os docentes parecem ter dado o melhor de si dadas as 

condições de que dispunham. 

 

Aprendizagem 

Os temas discutidos têm modificado minha visão da ciência e também têm con-

tribuído para a minha formação como docente [Artur]. As novas idéias surgidas das 

leituras e discussões em grupo me permitiram vislumbrar novas possibilidades de 

atuação docente nas disciplinas que leciono. Já vinha colocando algumas dessas i-
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déias em prática, de forma intuitiva e desconexa, mas esse trabalho me proporcio-

nou a oportunidade de construir uma visão de conjunto e assim situar e planejar me-

lhor as iniciativas [Cláudio]. Oportunidade de ler textos sobre assuntos que frequen-

temente não trabalho, que pouco leio com dedicação (...) nas discussões tive a opor-

tunidade de confrontar as minhas interpretações dos textos com as dos demais parti-

cipantes [Manoel]. Dado seu pequeno conhecimento prévio sobre os temas, Júlio 

constatou que sua aprendizagem foi grande e como professor recém-contratado se 

considera privilegiado por encontrar um grupo preocupado em discutir e refletir so-

bre aspectos relacionados ao ensino-aprendizagem. Embora não tenha realizado, até 

aquele momento, grandes mudanças em suas práticas, o docente reconhece que 

transformações progressivas já são percebidas. Outro docente reconhece que sua 

aprendizagem foi imensa: mudou meu discurso, mudou minha forma de ver [a do-

cência]  [Rubens]. 

 

Dificuldades 

A grande barreira relatada pelos docentes é a escassez de tempo. De fato, os 

docentes, além das disciplinas que lecionam na graduação, costumam estar envolvi-

dos com algum projeto de pesquisa, com atividades administrativas, com a orienta-

ção de trabalhos e também com disciplina na pós-graduação. 

Outras dificuldades relatadas foram: colocar no papel minhas impressões sobre 

os temas discutidos, assim como criar coragem para quebrar paradigmas [Júlio]; ter 

uma visão de conjunto, ver onde iríamos chegar [Rubens]. 

Entendemos que qualquer trabalho de formação docente na engenharia deve 

ter como uma das premissas a restrita agenda de seus docentes. Assim, a idéia de 

trabalhar opções de horários para as reuniões mostrou-se valiosa, assim como nossa 

disposição para procurar os docentes mesmo quando pareciam inacessíveis, o que 

nos leva à segunda premissa: a disposição para acompanhá-los e fazê-los produzir, 

quaisquer que sejam suas disponibilidades. Uma terceira premissa: trabalhar com 

voluntários e ter paciência, pois os que não abandonam o grupo sempre estarão dis-

postos a aperfeiçoar suas práticas. 

 

Como poderíamos aperfeiçoar este trabalho no futuro? 

Por fim, cada docente fez sugestões de aperfeiçoamento de futuros trabalhos 
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de formação: 

- apresentar os objetivos e a metodologia de trabalho logo no início do trabalho; 

- trabalhar com grupos maiores, mesmo que mais heterogêneos; 

- estimular os participantes a terem sempre em mente os resultados que desejam 

alcançar com o trabalho; 

- empregar uma plataforma de formação à distância que se mostre atraente aos do-

centes de engenharia; 

- dar continuidade ao trabalho iniciado com estes docentes, agora enfatizando as 

experiências realizadas em sala de aula; 

- convidar pessoas da área de educação para enriquecer nossas discussões; 

- estabelecer um calendário de forma a fortalecer o envolvimento dos docentes; 

- formar um grupo no CT-UFC para estudar e propor ações de melhoria do ensino de 

engenharia. 

Estas sugestões traduzem as inquietações dos docentes apontadas em outros 

itens do formulário de avaliação e que já foram por nós discutidas. 

No capítulo que segue veremos como cada docente utilizou-se destas discus-

sões, leituras e reflexões no planejamento e implantação de mudanças em suas prá-

ticas. 



 

 

 



 

 

4. FORMAÇÃO PRÁTICA 
PARA A DOCÊNCIA EM ENGENHARIA: 

a produção de um grupo 

 

 

 

 

 

Enquanto no capítulo 3 tratamos da fase teórica da formação, no capítulo 4, cu-

ja organização aparece na figura 4.1, nosso alvo é a execução, pelos docentes, de 

intervenções à luz de seus novos conhecimentos. Iniciamos com uma breve descri-

ção da fase preparatória às intervenções didático-pedagógicas para, em seguida, 

apresentar seus resultados e discuti-los. Na seção 3 procuramos compreender como 

as leituras e discussões aparecem nas novas práticas. Encerramos o capítulo com os 

resultados, segundo cada docente, da avaliação da formação prática. 

 

 

Figura 4.1. Como o capítulo 4 está organizado 
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4.1. PREPARATIVOS ÀS INTERVENÇÕES 

O segundo semestre de 2010 foi iniciado com a expectativa de que em poucas 

semanas, sob orientação adequada, cada docente esboçaria uma proposta de inter-

venção apoiada no que havia aprendido para, nos últimos meses do ano, implantá-

las. As expectativas, contudo, logo se mostraram irreais. A resistência à elaboração 

de propostas, que acompanhava o grupo desde sua constituição, tornou-se mais evi-

dente. Como resultado, uma reunião com o objetivo de apresentar as propostas não 

ocorreu senão quatro semanas após a data inicialmente proposta pelo próprio grupo. 

Entendemos este resultado como uma indicação da dificuldade dos docentes em 

passar da teoria à prática, mas também nossa em orientá-los neste percurso. Está-

vamos todos aprendendo. 

Era cada vez mais forte a convicção de que precisávamos acompanhar de perto 

cada docente se quiséssemos que chegassem a bons resultados. Na ocasião, lem-

bramo-nos da advertência de Masetto em sua tese de doutorado, também um estu-

do sobre formação docente na educação superior: 

a realização de todo este trabalho supõe a presença ativa, participante e 

constante de um Assessor Pedagógico, um especialista em Educação que 

efetivamente ajude o grupo a realizar toda esta experiência, acompanhe to-

do o processo e tenha condições para, principalmente no que se refere ao 

trabalho contínuo durante o semestre, orientar o grupo na discussão de seus 

problemas, experiências, adaptações de planos, correções de falhas, explo-

ração de possibilidades. (Masetto, 1982, p.119) 

Não foi difícil perceber nestas resistências a dificuldade para dar certa ordem ao 

caos produzido, de certa forma, em suas mentes – e, sobretudo, transformá-lo em 

ações – a partir das novas idéias que assimilavam. As dificuldades eram de, pelo 

menos, três tipos:  

- uma mais operacional: as agendas dos professores resistiam a qualquer atividade 

extra; 

- outra, mais teórico-metodológica: romper com as velhas práticas exigia um esforço 

consciente (e árduo) de integração entre teoria e prática; 

- finalmente, uma dificuldade prática: mudar comportamentos profundamente arrai-

gados. 

Diante de tudo isto, tornou-se evidente a necessidade de respeitar o processo 

de formação de cada docente – mudanças radicais em práticas profissionais reque-
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rem transformações pessoais e variadas, tanto em natureza quanto em dificuldade. É 

neste contexto que devemos entender as intervenções que passamos a discutir. 

 

4.2. INTERVENÇÕES REALIZADAS  

Inspirados no princípio sistêmico/organizacional, nos aproximamos dos resulta-

dos de duas formas: individualmente, nos mantendo fiéis aos relatos de cada docen-

te; globalmente, o que deve nos mostrar aspectos das intervenções docentes que 

ultrapassam as experiências individuais.  

Seguem os resultados apresentados pelos docentes, que analisamos e interpre-

tamos, ao final de cada seção, à luz do referencial teórico e das experiências que 

tivemos em sala de aula após o retorno de São Paulo para Fortaleza, portanto influ-

enciadas pela formação adquirida durante o doutorado66. As categorias de análise 

dos relatos de intervenção, estabelecidas a priori e discutidas no Apêndice 8, são  

apresentadas no quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1. Categorias de análise das intervenções 

Categorias Sub-categorias 

 
 
 
1. Didático-pedagógicas 

1.1. Currículo 

1.2. Aprendizagem 
1.2.1. Conteúdos 
1.2.2. Psicologia da aprendizagem  

1.3. Avaliação 
1.4. Estratégias de ensino-aprendizagem 

 
 
 
2. Princípios do Pensamento Complexo 

2.1. Sistêmico/organizacional 
2.2. Hologrâmico 

2.3. Retroativo 
2.4. Recursivo 
2.5. Dependência/autonomia (auto-organização) 
2.6. Dialógico 
2.7. Inserção de quem conhece em seu conhecimento 

 

3. Metodologia 
 

3.1. Emprego de referências bibliográficas 

3.2. Elaboração de um projeto de intervenção 

 

4.2.1. Bóris 

Problemática 

A concepção do currículo em cursos de engenharia costuma resultar da super-

                                                   
66

 Portanto, nesta seção encontraremos tópicos escritos por cada docente (problemática, objetivo da intervenção, 

resultados, avaliação da intervenção pelo docente) seguidos por uma análise, pelo coordenador da pesquisa, de 

cada intervenção. 
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posição de disciplinas de forma que não há uma visão do conjunto, apenas das par-

tes. Como utilizar-se da visão sistêmica e de outros conhecimentos para conceber 

técnicas que facilitem o planejamento curricular? 

 

Objetivo da intervenção 

Partindo deste conjunto de conhecimentos, devemos conceber uma metodolo-

gia que facilite a análise de um currículo de Graduação em Engenharia de Produção. 

 

Resultados 

O princípio sistêmico/organizacional do Pensamento Complexo liga o conheci-

mento das partes ao todo e vice-versa, segundo o elo indicado por Pascal: “conside-

ro impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo 

sem conhecer particularmente as partes” (MORIN, 1999a, p.106). Aplicado à organi-

zação do currículo, este princípio sugere a análise de disciplinas afins, de forma a 

identificar possibilidades de aperfeiçoamento no processo de aprendizagem dos es-

tudantes. Como veremos, estes procedimentos, que lidam com grande volume de 

informação, podem ser realizados com o uso da informática.  

 

Disciplinas D1 D2 D3 ... Dn 

D1    ...  

D2    ...  

D3    ...  

  ..
.  ..
.  ..
.  ..
.   ..
. 

Dn    ...  

Figura 4.2. Matriz de relacionamento para as disciplinas de um curso 

 

Tomando o currículo prescrito como objeto de análise, esta metodologia pode 

ser empregada para identificar possibilidades de aperfeiçoamento das atividades de 

uma Unidade Curricular67 (UC). Para tanto, será utilizada uma matriz de relaciona-

                                                   
67

 Na UFC, uma UC compreende um conjunto de disciplinas afins e tem por objetivo reunir os docentes que as 

lecionam tendo em vista, por exemplo, o acompanhamento dos planos de ensino. 
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mento NxN (figura 4.2), ou seja, com N linhas e N colunas, uma para cada disciplina 

do currículo de um curso de engenharia.  

Nas células em que i=j (diagonal em cinza), são registrados os conteúdos ne-

cessários ao bom andamento da disciplina i e que foram trabalhados nas outras dis-

ciplinas. A interseção da linha i com a coluna j (sendo i≠j), ou célula ij, contém os 

conteúdos da disciplina j que guardam alguma relação com os conteúdos da discipli-

na i, sendo que: 

 o conteúdo da célula ij (quando i≠j) tem significado diverso do conteúdo da célula 

ji, pois há em cada relação uma direção a ser considerada: na célula 25, por e-

xemplo, são os conteúdos da disciplina 5 que estarão sob nossa análise, alguns 

dos quais integrarão esta célula; 

 foram identificados três tipos de relações entre conteúdos: o conteúdo A é pré-

requisito para o conteúdo B se A é necessário ao bom aprendizado de B (relação 

de pré-requisito); neste caso, dizemos que B é uma aplicação para A (relação de 

aplicação); finalmente, A e B são ditos complementares quando, integrando um 

conteúdo mais amplo C, apresentam, simultaneamente, ainda que de forma fraca, 

relação de pré-requisito e de aplicação (relação de complementaridade). 

 Uma vez construída a matriz de relacionamento, será possível, por exemplo: 

 identificar repetição desnecessária ou mesmo a inexistência de alguns conteúdos 

nas disciplinas; 

 definir, a depender da quantidade e qualidade destes conteúdos, se a aprovação 

prévia na disciplina i será exigida como condição de matrícula na disciplina j; 

 avaliar quais as disciplinas devem integrar as diferentes UC de um curso;  

 facilitar a integração do trabalho dos docentes de um curso de engenharia, per-

tencentes ou não a uma mesma UC; 

 otimizar a grade curricular de forma a melhorar as condições de oferta de discipli-

nas e facilitar o fluxo dos estudantes através delas. 

Esta metodologia tem potencial para auxiliar no planejamento de cursos de 

forma que os objetivos educacionais, previamente estabelecidos, sejam atingidos 

com menor desperdício de recursos. Não deve, contudo, ser entendida como um re-

torno ao tecnicismo, mas como instrumento de apoio às práticas docentes, meio  

para a promoção de ações mais orquestradas. Veremos agora uma aplicação parci-
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al68 desta proposta ao currículo de Engenharia de Produção da UFC. A análise está 

centrada na UC de Projetos, uma área da Engenharia de Produção que trata do de-

senvolvimento de produtos e serviços, formada por 12 disciplinas: 

 D1 = Desenho para Engenharia;  

 D2 = Ergonomia;  

 D3 = Engenharia do Produto;  

 D4 = Projeto Industrial; 

 D5 = Pesquisa Operacional;  

 D6 = Programação Computacional para Engenharia;  

 D7 = Programação Dinâmica;  

 D8 = Simulação de Sistemas;  

 D9 = Teoria das Decisões;  

 D10 = Introdução ao Design;  

 D11 = Métodos e Sistemas de Trabalho;  

 D12 = Higiene Industrial e Segurança do Trabalho. 

Voltamos agora nossa atenção para a construção da primeira linha da matriz de 

relacionamento, portanto para os elementos 1j da matriz 12x12, com j variando de 2 

a 12, (o elemento 11, pertencente à diagonal da matriz, não nos interessará nesta 

análise). Neste caso, temos que D1 = Desenho para Engenharia  e identificaremos 

como seus conteúdos estão relacionados aos das disciplinas D2 a D12. Esta tarefa é 

facilitada pela construção do quadro 4.2, com os conteúdos de Desenho para Enge-

nharia  à esquerda e os das demais disciplinas da UC de Projetos à direita. Na coluna 

da direita, os conteúdos relacionados, de alguma forma, com os conteúdos de Dese-

nho para Engenharia  foram marcados em negrito. 

O resultado mostra que apenas três disciplinas guardam relação com Desenho 

para Engenharia: Ergonomia (relação de aplicação69 fraca); Engenharia do Produto 

(relação de aplicação mediana); Introdução ao Design (relação de aplicação forte). 

Desenho para Engenharia poderia ser, portanto, enriquecida com exemplos ou ilus-

trações destas três disciplinas. 

                                                   
68

 O docente não faz, aqui, uma análise completa, pois o objetivo desta atividade é apenas o de explorar o poten-

cial da metodologia, cuja aplicação exigirá a colaboração entre os professores de uma Unidade Curricular e, 

portanto, um cronograma que ultrapassa o da presente pesquisa. 
69

 A relação de aplicação se deve ao fato de que esta disciplina não possui conteúdos que sejam pré-requisito 

para Desenho para Engenharia. Por outro lado, há conteúdos de Desenho para Engenharia que são pré-requisito 

para a disciplina em questão.  



169 

 

Quadro 4.2. Relação das disciplinas com Desenho para Engenharia 

D1=Desenho para Engenharia Disciplinas Dj, com j=2 a 12 

 
 

Instrumentos e equipamentos de 

desenho.  

D2= ERGONOMIA 

Introdução à ergonomia. Biomecânica ocupacional. Antropometria. Posto 
de trabalho. Manejos e controles. Dispositivos de informação. Fatores hu-

manos do trabalho. Organização do trabalho. Ergonomia do produto. NR 
17 e a análise ergonômica do trabalho. 

 
 

Normas Técnicas da ABNT para 
desenho. 

D3= ENGENHARIA DO PRODUTO 

Conceitos gerais. Metodologia de projeto de um novo produto. Planejamen-
to de projeto do produto. Especificação das oportunidades. Especificação 

técnica. 
Projeto conceitual. Configuração e projeto detalhado. 

 

 
Classificação dos desenhos. 

D4= PROJETO INDUSTRIAL 

Conceitos gerais. O sistema econômico. O projeto. Caracterização da em-
presa: mercado, desenvolvimento de produtos, tamanho, localização. Estu-

do da viabilidade do projeto. 

 
 

Formatação de papel. 

D5= PESQUISA OPERACIONAL 

Origens e fundamentos. Modelos de programação linear. Ordenação e 
programação de atividades. Teoria das filas. Teorias do estoques. Rotea-

mento. 

 
Construções 

geométricas usuais. 

D6= PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL PARA ENGENHARIA 

Introdução à computação. Sistemas de numeração. Tipos básicos de dados. 
Operadores. Estruturas de controle de fluxo. Tipos de dados definidos pelo 
usuário. Manipulação de memória. Funções. Sistema de E/S. Algoritmos. 

 
Desenho à mão livre. 

D7= PROGRAMAÇÃO DINÂMICA 
Introdução. O Princípio da decomposição. Programação dinâmica. Proble-

mas. 

 
 

Regras de cotagem. 

D8= SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 

Introdução à Simulação. Modelos matemáticos probabilísticos. Geração de 
aleatoriedade. Simulação de Eventos Discretos. Software para Simulação. 

Desenvolvimento de estudos de simulação. Análise estatística dos dados de 
entrada. Análise estatística dos resultados. Exemplos de aplicações. 

Vistas ortográficas. 
D9= TEORIA DAS DECISÕES 

Introdução. Estruturação dos problemas de decisão. Tomada de decisão. 
Árvore de decisões. Função de utilidade. Exemplos. 

Cortes e seções. 
 
 

Perspectivas. 

D10= INTRODUÇÃO AO DESIGN 

Criatividade. Tipos de produção industrial. Conceitos de desenho in-
dustrial. Aparência. Projeto de produto. Tecnologia e design. Mer-

cado de trabalho. 

 
Noções de geometria descritiva. 

 

D11= MÉTODOS E SISTEMAS DE TRABALHO 

Introdução à engenharia de métodos. Técnicas para melhoria dos métodos 
de trabalho. Estudo de tempos. Método dos dados-padrão. Arranjo físico. 

Amostragem do trabalho. 

Projeções cotadas. 
 
 
 

Computação gráfica. 

D12= HIGIENE INDUSTRIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO 
Conceitos. Problemas devido à pressão, à temperatura, à ventilação, à 

umidade. Metabolismo basal. Poluição atmosférica. Aparelhos de medição. 
Noções de doenças profissionais. Legislação trabalhista. Segurança indus-
trial. Interesse da segurança. Ordem e limpeza. Segurança de andaimes e 

obras. Perigos da corrente elétrica e das explosões. Incêndios 
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Quadro 4.3. Relação das disciplinas com Engenharia do Produto 

D3=Engenharia do Produto Disciplinas Dj, com j=1 a 12 (e j≠3) 

 

 
Conceitos gerais.  

 

D1= DESENHO PARA ENGENHARIA 

Instrumentos e equipamentos de desenho. Normas técnicas da 
ABNT para desenho. Classificação dos desenhos. Formatação de 

papel. Construções geométricas usuais. Desenho à mão livre. Re-
gras de cotagem. Vistas ortográficas. Cortes e seções. Perspectivas. 

Noções de geometria descritiva. Projeções cotadas.  
Computação gráfica. 

 

Metodologia de projeto de um 
novo produto. 

 

D2= ERGONOMIA 

Introdução à ergonomia. Biomecânica ocupacional. Antropometria. 
Posto de trabalho. Manejos e controles. Dispositivos de informação. 

Fatores humanos do trabalho. Organização do trabalho. Ergonomia 
do produto. NR 17 e a análise ergonômica do trabalho. 

 
 

Planejamento de Projeto do Pro-

duto. 

D4= PROJETO INDUSTRIAL 

Conceitos gerais. O sistema econômico. O projeto. Caracterização 
da empresa: mercado, desenvolvimento de produtos, tamanho, 

localização. Estudo da viabilidade do projeto. 

 

Especificação das Oportunidades. 
 

D5= PESQUISA OPERACIONAL 

Origens e fundamentos. Modelos de programação linear. Ordenação e pro-
gramação de atividades. Teoria das filas. Teorias do estoques. Roteamento. 

 
Especificação técnica. 

 

D6= PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL PARA ENGENHARIA 

Introdução à computação. Sistemas de numeração. Tipos básicos de dados. 
Operadores. Estruturas de controle de fluxo. Tipos de dados definidos pelo 
usuário. Manipulação de memória. Funções. Sistema de E/S. Algoritmos. 

Projeto conceitual. 
 

D7= PROGRAMAÇÃO DINÂMICA 

Introdução. O Princípio da decomposição. Programação dinâmica. Proble-
mas. 

 

Configuração e projeto detalhado. 
 

D8= SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 

Introdução à Simulação. Modelos matemáticos probabilísticos. Geração de 
aleatoriedade. Simulação de Eventos Discretos. Software para Simulação. 

Desenvolvimento de estudos de simulação. Análise estatística dos dados de 
entrada. Análise estatística dos resultados. Exemplos de aplicações. 

 
 

D9= TEORIA DAS DECISÕES 

Introdução. Estruturação dos problemas de decisão. Tomada de Decisão. 
Árvore de Decisões. Função de Utilidade. Exemplos. 

 
 

D10= INTRODUÇÃO AO DESIGN 

Criatividade. Tipos de produção industrial. Conceitos de desenho 
industrial. Aparência. Projeto de Produto. Tecnologia e design. 

Mercado de trabalho. 

 
 

D11= MÉTODOS E SISTEMAS DE TRABALHO 
Introdução à engenharia de métodos. Técnicas para melhoria dos 

métodos de trabalho. Estudo de tempos. Método dos dados-padrão. 
Arranjo físico. Amostragem do trabalho. 

 
 
 

 
 

D12= HIGIENE INDUSTRIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conceitos. Problemas devido à pressão, à temperatura, à ventila-
ção, à umidade. Metabolismo basal. Poluição atmosférica. Apare-
lhos de medição. Noções de doenças profissionais. Legislação tra-
balhista. Segurança industrial. Interesse da segurança. Ordem e 

limpeza. Segurança de andaimes e obras. Perigos da corrente elé-
trica e das explosões. Incêndios. 
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Façamos agora outra análise, tomando a disciplina Engenharia do Produto  co-

mo referência. O quadro 4.3 mostra mais relações com esta disciplina, se comparada 

a Desenho para Engenharia, o que caracteriza a interdisciplinaridade do tema de que 

trata. Uma análise destas relações permite algumas considerações: 

 Uma forte relação de pré-requisito é constatada com Desenho para Engenharia, 

sugerindo: a oferta, ainda que na condição de opcional, de uma disciplina de De-

senho Assistido por Computador, hoje inexistente no currículo; transformar Dese-

nho para Engenharia  em pré-requisito para Engenharia do Produto; 

 Observa-se, também, forte relação com as disciplinas Ergonomia e Métodos e Sis-

temas de Trabalho, mas, diferentemente de Desenho para Engenharia, temos 

uma relação de complementaridade. Assim, alguns conteúdos de Ergonomia  e de 

Métodos e Sistemas de Trabalho  poderiam ser aproveitados na criação de uma 

nova disciplina relacionada diretamente com Engenharia do Produto  como, por 

exemplo, Métodos de Montagem de Produtos, assim como um estudo mais pro-

fundo de Ergonomia do Produto, seja para a graduação ou para a pós-graduação, 

consolidando uma área de estudo especializado no campo do Desenvolvimento de 

Produto; 

 Uma relação forte ocorre também com Projeto Industrial, o que se dá, principal-

mente, porque parte do conteúdo de Engenharia do Produto, aquele que trata do 

processo de desenvolvimento de produto, está contido em Projeto Industrial. Seria 

importante estabelecer Projeto Industrial  como pré-requisito de Engenharia do 

Produto, o que não acontece hoje; 

 A disciplina Introdução ao Design  é outro exemplo de relação de complementari-

dade. Assim, seria importante considerar como esta disciplina poderia ser traba-

lhada como parte da área de Desenvolvimento de Produto, à qual estão também 

vinculadas a própria Engenharia do Produto e novas disciplinas: Ergonomia do 

Produto e Método de Montagem de Produtos. Neste caso, Ergonomia e Métodos e 

Sistemas de Trabalhos se configurariam como pré-requisitos para Ergonomia do 

Produto e Método de Montagem de Produtos, respectivamente; 

 Observamos uma relação fraca de pré-requisito com Programação Computacional 

para Engenharia, nos fazendo questionar se a disciplina deve realmente integrar a 

UC de Projetos, afinal está mais fortemente relacionada com disciplinas de outras 

UC; 
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 As disciplinas Pesquisa Operacional, Programação Dinâmica, Simulação de Siste-

mas e Teoria das Decisões não mostram relação com Engenharia do Produto, o 

que nos leva a questionar se devem integrar a mesma UC. 

Dado que procedemos à análise de duas disciplinas da UC de Projeto, a saber 

Desenho para Engenharia e Engenharia do Produto, faremos agora a análise de uma 

disciplina que não integra esta UC: Sistemas de Informação Gerencial (SIG). Com 

isso, pretendemos ilustrar o potencial desta metodologia para a análise de disciplinas 

pertencentes a UC diferentes. O quadro 4.4 mostra ausência de relação entre SIG e 

a maioria das disciplinas, o que não nos causa surpresa, confirmando que suas UC 

devem realmente ser distintas. Podemos ainda constatar: 

 A forte relação de pré-requisito com Programação Computacional para Engenharia  

sugere que esta se torne pré-requisito para cursar SIG. Há, ainda, certo relacio-

namento com Engenharia do Produto: hoje é imperativo que os sistemas de in-

formação apóiem o processo de desenvolvimento de produto, condição para seu 

sucesso. Assim, a complementaridade é constatada e uma nova disciplina que tra-

te dos Sistemas de Informação no Desenvolvimento de Produto poderia ser criada, 

ainda que em caráter de especialização e, portanto, como disciplina optativa; 

 As disciplinas Pesquisa Operacional, Programação Dinâmica, Simulação de Siste-

mas e Teoria das Decisões  poderiam caracterizar determinados tipos de sistemas 

de informações, como os sistemas de apoio à decisão. Isto mostra que essas dis-

ciplinas poderiam ser complementares e, dessa forma, seria necessário integrá-las 

numa mesma UC. Neste caso, ajustes na abordagem destas disciplinas as levariam 

a apresentar uma relação de pré-requisito com SIG; 

 SIG tem também potencial para apresentar relações com as disciplinas Ergonomia, 

Projeto Industrial, Introdução ao Design e Métodos e Sistemas de Trabalho dada a 

necessidade de informações estruturadas (SIG) na elaboração de projetos. Em 

Projeto Industrial, por exemplo – Woiler e Mathias (2010) definem projeto indus-

trial como um conjunto de informações internas e externas ao ambiente organiza-

cional com o objetivo de decidir se um investimento é viável ou não –, já se tem 

constatado um relacionamento que é de dependência, mas não o suficiente para 

ser um pré-requisito. Em função disso, SIG poderia ser considerada uma disciplina 

básica, sendo ofertada em meado do curso e não, como hoje se dá, ao seu final. 

Uma observação importante, também, é sua dependência de Administração Geral,  
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Quadro 4.4. Relação das disciplinas com SIG 

Sistemas de In-

formação Geren-
cial (SIG) 

 

Disciplinas Dj, com j=1 a 12 

 
 

Conceitos gerais.  
 

D1= DESENHO PARA ENGENHARIA 

Instrumentos e equipamentos de desenho. Normas técnicas da ABNT para desenho. Classi-
ficação dos desenhos. Formatação de papel. Construções geométricas usuais. Desenho à 

mão livre. Regras de cotagem. Vistas ortográficas. Cortes e seções. Perspectivas. Noções 
de geometria descritiva. Projeções cotadas. Computação gráfica. 

 
Metodologia de 

projeto de um novo 
produto. 

 

D2= ERGONOMIA 

Introdução à ergonomia. Biomecânica ocupacional. Antropometria. Posto de trabalho. 
Manejos e controles. Dispositivos de informação. Fatores humanos do trabalho. Organiza-

ção do trabalho. Ergonomia do produto. NR 17 e a análise ergonômica do trabalho. 

 

 
Planejamento de 

Projeto do Produto. 

D3= ENGENHARIA DO PRODUTO 

Conceitos gerais. Metodologia de projeto de um novo produto. Planejamento de 
projeto do produto. Especificação das oportunidades. Especificação técnica. 

Projeto conceitual. Configuração e projeto detalhado. 

 
 

Especificação das 
Oportunidades. 

D4= PROJETO INDUSTRIAL 

Conceitos gerais. O sistema econômico. O projeto. Caracterização da empresa: mercado, 
desenvolvimento de produtos, tamanho, localização. Estudo da viabilidade do projeto. 

 
 

D5= PESQUISA OPERACIONAL 

Origens e fundamentos. Modelos de programação linear. Ordenação e programação de 
atividades. Teoria das filas. Teorias do estoques. Roteamento. 

Especificação  
técnica. 

 

D6= PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL PARA ENGENHARIA 

Introdução à computação. Sistemas de numeração. Tipos básicos de dados. 
Operadores. Estruturas de controle de fluxo. Tipos de dados definidos pelo usu-

ário. Manipulação de memória. Funções. Sistema de E/S. Algoritmos. 

Projeto conceitual. 
 

D7= PROGRAMAÇÃO DINÂMICA 
Introdução. O Princípio da decomposição. Programação dinâmica. Problemas. 

 
Configuração e 

projeto detalhado. 
 

D8= SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 

Introdução à Simulação. Modelos matemáticos probabilísticos. Geração de aleatoriedade. 
Simulação de Eventos Discretos. Software para Simulação. Desenvolvimento de estudos de 

simulação. Análise estatística dos dados de entrada. Análise estatística dos resultados. 
Exemplos de aplicações. 

 

 
D9= TEORIA DAS DECISÕES 

Introdução. Estruturação dos problemas de decisão. Tomada de Decisão. Árvore de 
Decisões. Função de Utilidade. Exemplos. 

 
 

D10= INTRODUÇÃO AO DESIGN 
Criatividade. Tipos de produção industrial. Conceitos de desenho industrial. Aparência. 

Projeto de Produto. Tecnologia e design. Mercado de trabalho. 

 
 

D11= MÉTODOS E SISTEMAS DE TRABALHO 

Introdução à engenharia de métodos. Técnicas para melhoria dos métodos de trabalho. 
Estudo de tempos. Método dos dados-padrão. Arranjo físico. Amostragem do trabalho. 

 
 
 

 
 

D12= HIGIENE INDUSTRIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conceitos. Problemas devido à pressão, à temperatura, à ventilação, à umidade. Metabo-
lismo basal. Poluição atmosférica. Aparelhos de medição. Noções de doenças profissionais. 

Legislação trabalhista. Segurança industrial. Interesse da segurança. Ordem e limpeza. 
Segurança de andaimes e obras. Perigos da corrente elétrica e das explosões. Incêndios. 
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o que deve ficar mais claro na análise da UC a que esta última disciplina pertence. 

 

Análise da intervenção 

A adesão de Bóris ao Pensamento Complexo deu-se através do princípio sistê-

mico/organizacional, com o qual mostrou grande afinidade durante as reuniões da 

formação teórica e que está fortemente presente, ainda que implicitamente, em dois 

de seus campos de atuação, Programação Computacional e Projeto de Produtos. A 

intervenção de Bóris, fazendo uso de matrizes e das relações entre elas deixa trans-

parecer a influência de sua experiência na área de programação computacional, na 

qual trabalhou por muitos anos. A atenção à relação entre todo e partes  remeteu o 

docente a um dos maiores problemas dos currículos de engenharia: a falta de intera-

ção entre suas disciplinas, aspecto particularmente discutido nas discussões didático-

pedagógicas. E como os conteúdos de aprendizagem são centrais nas disciplinas, a 

metodologia proposta por Bóris favorece a análise das relações entre as disciplinas a 

partir de suas ementas. A análise de um currículo envolve um processo fortemente 

recursivo, retroativo e interativo, o que certamente favorece uma profunda transfor-

mação não só do currículo, mas da própria concepção dos docentes sobre o que ele 

vem a ser. 

Na aplicação de seu método, Bóris usa conceitos que não chega a discutir (rela-

cionamento, dependência, pré-requisito, por exemplo), mas entendemos ser possível 

elaborá-los de forma a dar maior eficácia a sua proposta. Embora algumas das cate-

gorias listadas no quadro 4.1, retiradas de nosso referencial teórico, não serem ex-

ploradas pelo docente, sua proposta favorece seu emprego na medida em que as 

análises avançarem em temas como avaliação  e estratégias de ensino-

aprendizagem. Por fim, sublinhamos que o docente partiu da elaboração de um pro-

jeto de intervenção para então levá-lo à prática e o fez com o emprego explícito de 

um referencial teórico, o que ilustra a valorização de uma metodologia científica para 

transformar seu trabalho pedagógico. 

 

4.2.2. Cláudio 

Problemática 

As atividades comumente realizadas nas disciplinas de graduação envolvem: a 

exposição audiovisual dos conteúdos acompanhada da solução de exercícios, geral-



175 

 

mente retirados dos livros-texto, em sala pelo professor ou em casa pelo estudante; 

a realização de exames periódicos, acrescidos ou substituídos por trabalhos individu-

ais ou em equipe. 

Este conjunto de atividades tem por finalidade formar o engenheiro, dotando-o 

de conhecimentos requeridos para o exercício das competências e habilidades gerais 

previstas no Art. 4º das DCN (BRASIL, 2002). Dentre as competências e habilidades 

que o engenheiro deve adquirir na graduação, estão: identificar, formular e resolver 

problemas de engenharia; comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e 

gráfica; atuar em equipes multidisciplinares; e avaliar o impacto das atividades da 

engenharia no contexto social e ambiental. Tais competências e habilidades necessi-

tam ser trabalhadas e desenvolvidas não em uma disciplina particular, mas preferen-

cialmente em todas as disciplinas do curso, respeitadas as especificidades de cada 

uma.  

Quando carentes de planejamento, as atividades em questão acabam sendo re-

alizadas de forma fragmentada, por vezes superficial, descontextualizadas da reali-

dade local e presente vivida por estudantes e professores, o que dificulta a atração e 

a manutenção do interesse nos conteúdos abordados na disciplina. O resultado de 

tudo isso é que a simples realização de atividades, por si só, não leva ao desejado 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao engenheiro, sendo 

preciso mais que isso. Segundo Morin (1999a), é preciso haver uma mudança para-

digmática, não programática, nas formas de pensar, organizar o conhecimento e agir 

de professores e estudantes. 

A mudança de que fala Morin deve levar estudantes e professores a perceber e 

contextualizar, não somente a complexidade70 dos fenômenos estudados nas disci-

plinas, mas também a complexidade do processo educativo/formativo em curso e 

das interações existentes entre ambos.  Ao processar tal mudança, estudantes e pro-

fessores deverão estar mais capacitados a integrar os diferentes conhecimentos no 

seu contexto, tendo como consequência o desenvolvimento mais pleno das compe-

tências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Objetivo da intervenção 

Considerada esta problemática, nossas intervenções compreendem a concepção 

                                                   
70

 Neste texto (MORIN, 1990b, p.21), complexidade significa “o tecido de acontecimentos, ações, interações, 

retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico”. 
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e aplicação de uma metodologia de trabalho em equipe, no contexto de uma 

disciplina obrigatória para o curso de graduação em Engenharia Mecânica, que 

possibilite a reflexão e o exercício de diferentes conhecimentos pelos estudantes, 

submetendo-os a “situações de confronto, de troca, de interação, de decisão, que os 

forcem a se explicar, se justificar, argumentar, expor idéias, dar ou receber 

informações para tomar decisões, planejar ou dividir o trabalho, obter recursos” 

(PERRENOUD, 1999, p.99). Como resultado, os estudantes podem dar maior sentido 

para o seu aprendizado, ao mesmo tempo em que o professor tem condições de 

melhor orientá-los e avaliá-los quanto ao desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia. 

 

Resultados 

A metodologia proposta, representada na figura 4.3, envolve três ciclos: 

 1º ciclo: planejamento e avaliação inicial; 

 2º ciclo: execução e acompanhamento; 

 3º ciclo: apresentação de resultados e avaliação final. 

 

Ciclo 1: planejamento e avaliação inicial 

O planejamento do trabalho é feito em dois momentos, sendo que no primeiro 

deles o professor da disciplina: 

 estabelece o tema71 ou problema a ser desenvolvido pelos estudantes, em traba-

lho de equipe, com a justificativa de sua relevância e os objetivos gerais a serem 

alcançados; 

 dimensiona o tamanho das equipes em função do tamanho da turma, do grau de 

dificuldade envolvido e duração do trabalho, de modo que sua carga possa ser 

distribuída entre os membros da equipe e executada; 

 estabelece as formas de acompanhamento e avaliação do trabalho, com os crité-

rios, eventos (reuniões, apresentações etc.) e o cronograma correspondente; 

 fornece orientações básicas sobre trabalho em equipe, normas para elaboração de 

                                                   
71

 Caso o professor opte por propor um tema, a problematização ficará a cargo das equipes. Esta opção pressu-

põe, no entanto, certo grau de maturidade dos estudantes em relação ao tema e deve ser considerada com cuida-

do, especialmente em turmas de graduação. 
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trabalhos técnico-científicos, gerenciamento de projetos etc. 

 

 

Figura 4.3. Fluxograma para metodologia de trabalho em equipe 

 

A definição do tema do trabalho leva em conta: 
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 os interesses dos estudantes e compatibilidade com o seu estágio de 

aprendizagem; 

 os conhecimentos e as experiências prévias trazidas pelos estudantes; 

 as experiências que podem ser vivenciadas pelos estudantes; 

 as interações entre o tema e os conteúdos abordados em outras disciplinas do 

curso; 

 as cargas de trabalho individual e coletiva a serem absorvidas pelos estudantes; 

 o tempo disponível para realização do trabalho. 

O segundo momento do planejamento fica a cargo dos estudantes. Eles devem 

agrupar-se em equipes, respeitando os limites estabelecidos pelo professor. Cada 

equipe reunida deve eleger um de seus membros para coordenar o trabalho e repre-

sentá-la formalmente perante o professor. 

As equipes estabelecem sua sistemática de trabalho, definindo os objetivos es-

pecíficos e os resultados a serem alcançados, as atividades e os recursos necessários 

para alcançá-los, e a sequência e o cronograma das atividades. Cada membro da 

equipe deve ficar responsável por ao menos uma atividade, pela qual responderá 

perante a equipe e o professor. Cada estudante deve ser estimulado a participar o 

máximo possível das demais atividades de sua equipe. 

O coordenador de cada equipe elabora o Plano de Trabalho em Equipe (PTE), 

contendo informações como: 

 objetivos e justificativa do trabalho; 

 metodologia de trabalho, com as atividades a serem realizadas e seus 

responsáveis, recursos necessários, valor de cada atividade para o trabalho; 

 resultados a serem alcançados; 

 cronograma de atividades da equipe72. 

O coordenador de cada equipe entrega seu PTE ao professor, que faz uma ava-

liação de cada plano, identificando suas qualidades e deficiências. O professor então 

se reúne com cada equipe para discutir seu PTE, fornecendo orientações para suprir 

as deficiências observadas. Caso necessário, as equipes podem rever seu planeja-

mento e reapresentá-lo ao professor. Este ciclo pode ser reiterado até que o plane-

jamento das equipes seja considerado satisfatório. 

                                                   
72

 O cronograma de atividades da equipe deve respeitar os eventos e as datas programadas no calendário infor-

mado pelo professor. 
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Neste ciclo, os estudantes são induzidos, tanto individual quanto coletivamente, 

a pesquisar e refletir sobre o tema/problema em questão, decidir o que fazer a res-

peito, estabelecer para si próprios os objetivos e os resultados a serem alcançados, 

organizar a divisão do trabalho e planejar a sua execução, tudo de forma mais ou 

menos autônoma, sob orientação. Os estudantes devem perceber também a impor-

tância da comunicação (oral, escrita, visual) com os demais membros da equipe (ho-

rizontal) e com o professor (vertical), e a necessidade de estabelecer formas de au-

to-regulação do seu aprendizado desde o princípio do desenvolvimento do trabalho. 

 

Ciclo 2: execução e acompanhamento 

Após o ciclo de planejamento e avaliação inicial, as equipes passam à execução 

das atividades contidas nos PTE. À medida que o trabalho evolui, as equipes devem 

reportar o andamento das atividades ao professor, apresentando os resultados con-

cretos produzidos, e.g., relatório contendo uma revisão bibliográfica, desenvolvimen-

to matemático de um modelo ou protótipo resultante de uma montagem, dentre ou-

tros. Estas informações subsidiarão o acompanhamento dos trabalhos pelo professor, 

que poderá se reunir com as equipes para tirar dúvidas, sugerir melhorias, correções 

de rumo na condução do trabalho etc. 

Neste ciclo, os estudantes são induzidos, tanto individual quanto coletivamente, 

a agir e refletir sobre o trabalho em curso, reavaliando a metodologia de trabalho 

adotada, os resultados alcançados e sua contribuição para o resultado final almejado 

pela equipe. A comunicação deve ser sucinta, porém suficiente para possibilitar ao 

professor compreender o estágio de desenvolvimento do trabalho e interferir no pro-

cesso quando e onde for preciso, estimulando os estudantes a exercitar a auto-

regulação do seu aprendizado. 

O ciclo de execução e acompanhamento pode ser reiterado até que o trabalho 

das equipes seja concluído de modo satisfatório. 

 

Ciclo 3: apresentação de resultados e avaliação final 

As equipes devem apresentar os resultados produzidos, comparando-os com o 

proposto inicialmente. Espera-se que elas produzam resultados concretos como pro-

tótipos, seminários ou workshops, ambientes virtuais (sites, blogs) etc. e que tenham 

condições de avaliar, mesmo que preliminarmente, os impactos por eles gerados. 
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Além dos resultados materiais apresentados, o coordenador de cada equipe elabora-

rá o Relatório Final de Trabalho em Equipe (RFTE), contendo informações como: 

 objetivos e justificativa do trabalho; 

 revisão bibliográfica no assunto do trabalho; 

 metodologia de trabalho seguida, com as atividades realizadas e seus 

responsáveis, recursos empregados etc.; 

 resultados alcançados e seus impactos; 

 cronograma de atividades executado pela equipe; 

 sugestões para continuidade do trabalho ou para novos trabalhos. 

O RFTE deve ser entregue ao professor pelo coordenador de cada equipe. De 

posse de todo o material produzido, o professor procede à avaliação final do trabalho 

realizado e dos resultados alcançados, tomando como base o planejamento inicial e a 

evolução constatada no ciclo de execução e acompanhamento. 

As equipes são informadas sobre a avaliação feita, de modo que possam apri-

morar os resultados do trabalho, sua apresentação e seus relatórios, se necessário. 

Neste ciclo, os estudantes são confrontados com a importância de não só planejar e 

realizar trabalhos em equipe, mas também de alcançar os resultados propostos por 

eles mesmos, e de como apresentá-los para que sejam reconhecidos e apreciados, e 

produzam os impactos desejados. 

Caso necessário, o ciclo de apresentação de resultados e avaliação final pode 

ser reiterado, até que os resultados finais das equipes sejam considerados satisfató-

rios, diante do que foi proposto inicialmente. 

 

Avaliação da intervenção pelo docente 

A metodologia de trabalho em equipe descrita nas seções anteriores está sendo 

progressivamente implementada e aprimorada nas disciplinas Introdução a Engenha-

ria, Transmissão de Calor  e Refrigeração e Condicionamento de Ar  (RCA) do Curso 

de Engenharia Mecânica da UFC. O fato destas disciplinas pertencerem a diferentes 

períodos do curso – a primeira de caráter introdutório, a segunda de fundamentação 

e última de aplicação – mostra que a metodologia pode ser aplicada a disciplinas 

com diferentes enfoques, nas diversas etapas do curso. 

Os trabalhos realizados pelos estudantes envolvem, geralmente, o projeto, a 

construção e o ensaio de protótipos relacionados aos conteúdos das disciplinas, co-
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mo exemplificados no quadro 4.5. Um exemplo de planejamento inicial proposto pelo 

professor é apresentado no Apêndice 9. 

 

Quadro 4.5. Trabalhos em equipe realizados pelos estudantes nas disciplinas  

Disciplina Assunto Trabalho 

 

Introdução a Engenharia 

 

Projeto de Engenharia 
Projeto e construção de um  

planador para participar de uma 
competição 

 

Transmissão de Calor 

 
Fenômenos e aplicações 
de transferência de calor 

Projeto e construção de aparato 

experimental capaz de realizar uma 
aplicação de transferência de calor 

 
 

Refrigeração e  

Condicionamento de Ar 

 
 

Processos psicométricos e 

sistemas de  
condicionamento de ar 

Projeto e construção de um sistema 

de condicionamento de ar em esca-
la, capaz de realizar os principais 
processos psicrométricos, além da 
ventilação e distribuição do ar con-

dicionado 

 

Não obstante as peculiaridades dos trabalhos nas diferentes disciplinas, as e-

quipes elaboraram seus PTE de acordo com este planejamento inicial, e os submete-

ram ao professor para comentário e aprovação, fechando o Ciclo de Planejamento e 

Avaliação Inicial do trabalho. As equipes demonstraram, como esperado, diferentes 

níveis de organização e capacidade de realização. Afora as dificuldades inerentes ao 

assunto envolvido e à conjugação da teoria vista em sala de aula com a prática pre-

senciada na construção e no ensaio dos aparatos, os estudantes vivenciaram diver-

sas experiências importantes, como propor objetivos e resultados a serem alcança-

dos no trabalho, planejar as diferentes atividades e dimensionar os recursos (incluin-

do o tempo) necessários para sua realização, distribuir responsabilidades entre os 

membros das equipes, cumprir cronogramas e administrar eventuais conflitos de in-

teresse, quando necessário. 

Os estudantes das disciplinas mais adiantadas identificaram algumas situações 

semelhantes às vivenciadas por eles nos estágios curriculares, indicando que a me-

todologia de trabalho adotada é capaz de emular situações vivenciadas na prática 

profissional, por conter elementos desta realidade. Além disso, eles puderam perce-

ber que o trabalho em equipe, quando planejado e executado de forma organizada, 

resulta geralmente em algo maior e melhor do que a simples soma das partes elabo-

radas individualmente por cada um, indo ao encontro do princípio sistêmi-
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co/organizacional  do Pensamento Complexo proposto por Morin, segundo o qual “a 

organização de um todo produz qualidades ou propriedades novas, em relação às 

partes consideradas isoladamente” (MORIN, 1990b, p.106). 

Outra constatação interessante foi a de que estudantes com dificuldades de e-

laboração teórica, anteriormente apáticos e aparentemente desmotivados em relação 

às disciplinas, passaram a se interessar mais pelas atividades realizadas, à medida 

que vislumbraram a possibilidade de demonstrar e ver avaliadas outras competências 

e habilidades possuídas por eles, e.g. criatividade e habilidades manuais e gerenciais. 

Os resultados apresentados pelas equipes, principalmente os protótipos e os 

aparatos experimentais, foram além do inicialmente planejado pelo professor. As fi-

guras 4.4 e 4.5 mostram um dos planadores construídos na disciplina Introdução a 

Engenharia. As figuras 4.6 e 4.7 apresentam dois aparatos experimentais construídos 

em Transmissão de Calor  para resfriar 100 ml de água, inicialmente a 90°C. Na figu-

ra 4.8 temos um sistema de condicionamento de ar construído em RCA, enquanto a 

figura 4.9 ilustra um momento na apresentação dos protótipos construídos pelas e-

quipes. 

A avaliação dos RFTE revelou a dificuldade de comunicação, principalmente es-

crita, por parte dos estudantes, independentemente da disciplina. Neste tocante, a 

metodologia desenvolvida propicia a oportunidade de praticar o hábito da leitura na 

revisão bibliográfica, comunicação com os demais membros da equipe e com o pro-

fessor durante a execução do trabalho, e a habilidade da escrita na elaboração do 

relatório final do trabalho. 

De maneira geral, as respostas colhidas junto aos estudantes sobre a metodo-

logia de trabalho em equipe adotada, mesmo que ela ainda não tenha sido comple-

tamente implantada, foram positivas e encorajam a continuidade de sua implemen-

tação. Os próximos desafios dizem respeito ao aprimoramento das formas de acom-

panhamento da execução dos trabalhos, de modo a favorecer a auto-regulação do 

aprendizado por parte das equipes. 

 

Análise da intervenção 

A intervenção de Cláudio mostra clara relação com sua participação nas reuni-

ões temáticas, quando a avaliação, se apresentando como o primeiro problema a 

enfrentar, o levou a reformular a maneira de quantificar o resultado dos exames  que  
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Figura 4.4. Planador projetado e construído por estudantes  

em Introdução a Engenharia 
 

 

Figura 4.5. Protótipo prestes a voar durante a Competição de Planadores  
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Figura 4.6. Exemplo de aparato experimental projetado e construído por estudantes 

para resfriar 100 ml de água inicialmente a 90 ºC 
 

 
Figura 4.7. Outro exemplo de aparato projetado e construído por estudantes para 

resfriar 100 ml de água inicialmente a 90°C 
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Figura 4.8. Sistema de condicionamento de ar construído em RCA 
 
 

 

Figura 4.9. Equipes reunidas para apresentar os protótipos em RCA 
 

realizava73. Outras questões que mereceram sua atenção nos encontros teóricos dizi-

am respeito a: importância de atividades que integrassem conteúdos e competências 

variados, chegando a defender atividades de síntese no Curso de Engenharia Mecâ-

                                                   
73

 Em diversas ocasiões, o docente nos falou destas mudanças, mas não as discutiremos aqui. 
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nica; aspectos da aprendizagem, discutidos sob a perspectivas do construtivismo, e 

do Pensamento Complexo. Todas estas temáticas reaparecem em sua proposta de 

trabalho em equipe. 

O docente está consciente das limitações da aula tradicional e as confronta com 

as competências estabelecidas pelas diretrizes curriculares para as engenharias. Sua 

proposta tem o claro propósito de desenvolver algumas destas capacidades, inatingí-

veis através das velhas práticas de ensino-aprendizagem. E Cláudio vai além ao 

compreender a relação entre a reforma da educação e a reforma do pensamento 

defendidas por Morin, o que entendemos como o cerne de seu Pensamento Comple-

xo. O docente justifica estas reformas com bastante objetividade quando reconhece 

a necessidade de enfrentar, por exemplo, a complexidade dos problemas tecnológi-

cos e pedagógicos. Ou seja, a complexidade está aí e convém encará-la. 

A metodologia elaborada por Cláudio favorece a aprendizagem dos três tipos de 

conteúdos: conceitos/fatos (conhecimentos técnicos), procedimentos (aprendizagem 

metodológica, comunicação e expressão) e atitudes (colaboração, atenção aos cro-

nogramas, autonomia). Ainda que não faça referência explícita ao enfoques globali-

zados (ZABALA, 2002; SANTOMÉ, 1998), sua proposta caminha em direção a eles. 

Ao atentar para a compatibilidade entre o desafio proposto aos estudantes e 

seu estágio de aprendizagem, assim como interesse, Cláudio demonstra estar atento 

às orientações do pensamento construtivista e, portanto, à valorização do desenvol-

vimento de cada estudante segundo suas particularidades. O acompanhamento que 

faz é coerente com o conceito de avaliação formativa, sobretudo quando valoriza a 

revisão e aprimoramento progressivos dos projetos. O desenvolvimento da auto-

regulação das aprendizagens (autonomia), segundo relata o docente, também é en-

fatizada. Por fim, o docente ainda interpretou certo resultado em termos do princípio 

sistêmico/organizacional, demonstrando capacidade de utilizar o Pensamento Com-

plexo no enriquecimento de suas atividades. 

O planejamento de uma intervenção tão elaborada mostra-se claramente indis-

pensável, o que certamente contribuiu para a qualidade dos resultados obtidos. 

Quanto à referência explícita a textos utilizados na formação, percebemos que Cláu-

dio nem sempre associa escolhas metodológicas ao referencial teórico. É o caso, por 

exemplo, da orientação claramente construtivista e formativa de sua proposta. Con-

tudo, a força com que faz uso destes referenciais nos faz crer que o docentes os tem 
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presentes em suas ações. 

 

4.2.3. Flávio74 

Problemática 

Os estudantes têm dificuldade para compreender e aplicar conceitos e procedi-

mentos relacionados a: 

 aleatoriedade de fenômenos naturais e sociais;  

 fenômenos quantitativos e qualitativos;  

 variáveis aleatórias, suas populações e amostras;  

 distribuições de freqüência e de probabilidade;  

 inferência de parâmetros populacionais;  

 tomada de decisão baseada em teste de hipóteses;  

 análise de relações de dependência entre variáveis quantitativas e qualitativas. 

Eles apresentam dificuldade, também, para desenvolver competências relacio-

nadas a:  

 identificação de problemas e definição de objetivos na observação e análise da 

realidade;  

 caracterização dos fenômenos observados, a partir do uso de indicadores;  

 modelagem dos fenômenos observados;  

 diagnóstico das relações de causalidade dos fenômenos observados;  

 incerteza na tomada de decisão. 

 

Objetivo da intervenção 

Planejar e realizar atividades que favoreçam uma participação efetiva dos estu-

dantes na construção de seus conhecimentos, processo a ser acompanhado por uma 

avaliação continuada cujo propósito é intervir a partir dos resultados apresentados 

por cada estudante. 

 

Resultados  

O pensamento construtivista nos diz que aprendizagens significativas requerem 

                                                   
74

 Este docente apresenta uma peculiaridade: não participou das discussões sobre concepções e práticas (trabalho 

teórico), mas teve acesso aos textos utilizados pelos demais docentes. Por diversas ocasiões, nos reunimos com 

ele para discutir os textos e sua prática pedagógica. 
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o envolvimento dos estudantes em atividades que guardem relação com sua vida, 

envolvam sempre que possível estímulos variados, os façam questionar e reelaborar 

os conhecimentos que já possuem (COLL et al., 2006). Nesta perspectiva, cabe ao 

professor um papel de provocador e facilitador da aprendizagem e a avaliação deve 

priorizar a aprendizagem, daí uma opção pela proposta formativa (COLL; MARTÍN, 

2006). E dado que a aprendizagem é um processo complexo, o docente deve, tanto 

quanto possível, acompanhá-lo para ser capaz de retroagir sobre ela – princípio re-

troativo (MORIN, 1999a, p. 94). 

A Estatística, estudando alguns fenômenos aleatórios, favorece uma reflexão 

sobre o determinismo em oposição à idéia de que a aleatoriedade é constitutiva da 

própria realidade (MORIN, 1998). Neste sentido, a disciplina pode ser enriquecida 

com: 

 a exploração da complexidade dos fenômenos naturais e sociais objetos de análise 

da Engenharia (MORIN, 1998); 

 a compreensão da aleatoriedade como elemento da complexidade;  

 a identificação da aleatoriedade como elemento da dialógica; 

 a atenção aos fenômenos complexos (enfoque globalizador), antes de propor e 

avaliar alternativas de intervenção (ZABALA, 2002); 

 a abordagem da Estatística Frequentista (início do século XX) como proposta de 

controle da aleatoriedade dentro do paradigma positivista; 

 a abordagem da Estatística Bayesiana (final do século XX) como ponte para o pa-

radigma da complexidade. 

Partindo destas idéias, buscou-se implementar em sala de aula uma abordagem 

de ensino-aprendizado baseada nos princípios do construtivismo, na qual o aluno 

seja sujeito ativo, elaborador de suas aquisições, cabendo ao professor exercer um 

papel de provocador e facilitador da aprendizagem. Algumas aulas, evitando a abor-

dagem tradicional de exposição e transmissão de conteúdos, foram planejadas se-

gundo um enfoque globalizador de organização dos conteúdos. Ao invés de apresen-

tações minuciosas de conteúdos conceituais seguidos de soluções de exercícios, fo-

ram esclarecidos conceitos e técnicas de análise a serem aplicados na formulação, 

representação e solução de situações-problema relacionadas a aplicações práticas 

nos diversos ramos da Engenharia. Para tanto, os estudantes foram orientados a 

ler/estudar, previamente, um texto – e até pesquisar aplicações para os novos co-
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nhecimentos, permitindo a condução de discussões e o esclarecimento de dúvidas. 

Nas atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, procurou-se estimular o 

aprendizado por meio de discussões e realização de tarefas em grupo, com relato 

escrito contendo: problemática tratada, objetivos, metodologia, resultados e conclu-

sões da análise. Cada aluno também foi estimulado a se familiarizar, fora da sala de 

aula, com o uso de planilhas eletrônicas (p.ex., Excel) ou pacotes estatísticos (p.ex., 

SPSS) para a apresentação e análise de dados.  

Permeando todas as atividades, a avaliação buscou pôr em prática a idéia de 

regulação de aprendizagens. Para tanto, foram utilizados instrumentos mais tradicio-

nais como exames, como também trabalhos práticos visando a aplicação de conteú-

dos em situações reais da engenharia. Estes últimos atividades tinham o objetivo de 

ampliar a capacidade do aluno para utilizar, de forma sistemática, os novos conheci-

mentos em contextos mais próximos da realidade, portanto envolvendo maior com-

plexidade. Realizadas individualmente ou em grupo, estas tarefas envolveram relato 

escrito da problemática tratada, objetivos, metodologia, resultados e conclusões da 

análise, sendo estimulado o emprego de aplicativos – Excel, SPSS, por exemplo.  

Passamos, agora, à discussão de duas das atividades planejadas. 

 

Atividade 1: pesquisando o tempo de deslocamento Casa-Universidade 

Cada aluno deveria: 

 Coletar, ao longo de uma semana, dados do seu tempo de deslocamento casa-

universidade (fenômeno social), descrevendo outras características deste fenôme-

no (origem, modo de transporte, horário etc.); 

 Definir variáveis associadas ao fenômeno analisado, classificando-as (quantitativas 

e qualitativas) e identificando suas populações; 

 Consolidar uma amostra da variável tempo de deslocamento casa-universidade, 

combinando as observações coletadas pelos alunos com deslocamentos similares 

(mesmo modo de transporte e horário de realização); 

 Listar problemas que possam ter motivado a análise do fenômeno em questão; 

 Propor objetivos específicos para a análise, considerando como objetivo geral 

compreender melhor o fenômeno em foco; 

 Estabelecer grupos de trabalho, com 3 alunos cada, para descrever o comporta-

mento da amostra da variável observada, analisando sua tendência central e seu 
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grau de variabilidade a partir dos conceitos de medidas de posição, dispersão e 

distribuição de freqüência; 

 Discutir as possíveis causas da variabilidade dos dados observados, refletindo so-

bre o conceito de aleatoriedade em fenômenos sociais. 

  

Atividade 2: aleatoriedade em fenômenos da engenharia 

Os estudantes deveriam: 

 Listar fenômenos naturais, relacionados à Engenharia Civil (hidrologia, resistência 

do concreto etc.) que também apresentam elevado grau de variabilidade, e discu-

tir o conceito e as causas da aleatoriedade desses fenômenos, comparando-os 

com os fenômenos sociais; 

 Realizar trabalho prático em grupo (3 alunos) com o objetivo geral de descrever o 

comportamento de uma amostra de dados de uma variável contínua, represen-

tando um fenômeno de interesse do grupo. Antes de propor uma metodologia de 

análise, o grupo deve identificar um problema que possa ter motivado a análise e 

estabelecer seus objetivos específicos, contemplando a análise da tendência cen-

tral e grau de variabilidade da amostra observada. Em seguida, deve descrever a 

metodologia de coleta e análise dos dados. A análise dos dados deve ser realizada 

com o uso de planilha eletrônica.  

 

Avaliação da intervenção pelo docente 

Observações gerais sobre as aulas iniciais: 

De modo geral, observo que os alunos demonstram uma ansiedade muito 

grande quando apresentados à nova metodologia de ensino e avaliação. Como são 

alunos de 1o ano, com pouca autonomia sobre o aprendizado e ainda em fase de 

ambientação com a universidade, sentem muita dificuldade em lidar com a hetero-

geneidade do novo ambiente (em contraste à homogeneidade do ensino médio pri-

vado), especialmente considerando a diversidade de comportamentos e atitudes dos 

docentes da universidade pública. A maioria dos professores das disciplinas do 1o 

ano ainda apresenta práticas pedagógicas (aulas 100% expositivas, passividade dos 

alunos, aprendizado por repetição, avaliação centrada em provas) muito semelhantes 

às experimentadas no ensino médio. 

Nas primeiras 2-3 aulas, normalmente observo um elevado grau de passividade 
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nos alunos. Poucos (< 10%) participam diretamente das discussões propostas pelo 

professor, respondendo a questionamentos ou comentando intervenções feitas pelos 

demais alunos. Quando intervêm, têm dificuldade de se expressar, falam baixo e não 

gostam de se dirigir à turma. 

Nas atividades realizadas em grupos no início das primeiras 2-3 aulas, observo 

– ao circular pelos grupos fazendo a chamada (me ajuda muito na memorização dos 

nomes dos alunos) e indagando se posso ajudar no esclarecimento de dúvidas – que 

parte significativa dos alunos:  

 não se apresenta aos demais colegas antes de iniciar a atividade de leitura do tex-

to proposto;  

 realiza a leitura individualmente, embora só haja um texto para cada grupo de 2-3 

alunos;  

 já parte para responder as questões propostas, sem discutir conjuntamente o tex-

to buscando extrair suas idéias centrais;  

 não faz anotações durante a leitura e discussão do texto;  

 sente-se incomodada em expor suas idéias para os demais colegas do grupo;  

 tem dificuldade de assumir papel de liderança no grupo de trabalho;  

 procura manter um ambiente de silêncio na sala de aula, mesmo se tratando de 

uma atividade que demanda discussão visando o consenso no grupo. 

A grande maioria da turma (> 2/3) não traz livro e calculadora para a sala de 

aula ao longo do primeiro mês (4 aulas), mesmo com a insistência na necessidade do 

material de apoio para as atividades e discussões em sala. Ao longo do curso, so-

mente cerca de 1/3 dos alunos adquire um livro texto (comprando ou tomando em-

prestado). O restante da turma estuda por cópias de livros ou capítulos. 

A maior dificuldade observada nas primeiras aulas diz respeito ao fato de a 

maioria dos alunos não estudar ao longo da semana o conteúdo discutido em sala. 

Boa parte nem mesmo busca realizar as atividades recomendadas como tarefa de 

casa (vale destacar que essas atividades não são, propositadamente, recolhidas nem 

avaliadas). 

 

Reações aos trabalhos práticos realizados em grupo: 

Os primeiros sinais de mudança de postura dos alunos aparecem a partir da 2a 

aula, quando é descrito, apenas verbalmente, o objetivo geral do 1o trabalho prático, 
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que eles têm 3 semanas para desenvolver em grupos de 3 alunos. Os alunos ficam 

bastante confusos e inseguros com esta postura, provocando neles um sentimento 

de insatisfação que geralmente é manifestado verbalmente com questionamentos do 

tipo professor, o Sr. não vai: ... entregar o enunciado do trabalho por escrito? ... di-

zer exatamente o que temos que fazer? ... nos dividir em grupos? ... nos ensinar a 

usar o Excel? ... dar um modelo de relatório?. 

Após esse momento inicial de reação negativa, percebo que eles partem para 

uma postura mais pró-ativa, conversando mais com os demais colegas sobre os obje-

tivos específicos do trabalho e buscando decidir sobre a metodologia de análise a ser 

implementada. As perguntas já passam a ser do tipo professor Flávio (alguns come-

çam a me chamar pelo meu nome!): ... estamos pensando em analisar essa variável, 

pode ser? ... devemos coletar os dados em campo ou podemos tirar de um relatório 

ou livro? ... como podemos fazer esse tipo de análise no Excel? ... o relatório tem 

que ser organizado exatamente na sequência do método científico?. 

Outro aspecto que considero importante nesse momento de início da organiza-

ção para a realização do trabalho prático é a percepção por parte dos alunos da ne-

cessidade de compreenderem melhor alguns conceitos discutidos em sala – conceitos 

esses que normalmente já vêm sendo trabalhados desde o ensino médio. As pergun-

tas dirigidas a mim são do tipo professor/Flávio: ... o que é mesmo um fenômeno? ... 

o que é uma variável e o que são os dados? ... essa variável é quantitativa ou quali-

tativa? ... qual a diferença entre problema e objetivo? ... qual a diferença entre obje-

tivo geral e específico? ... o que é metodologia de coleta dos dados? ... qual a meto-

dologia de análise que devemos utilizar? ... qual a diferença entre resultados e con-

clusões?. 

Nesse momento, reforçamos a necessidade de buscarem na bibliografia (livros 

ou internet) os conceitos relevantes para a elaboração do trabalho. Destacamos, 

também, que a metodologia de análise do 1o trabalho prático tem como objetivo ge-

ral caracterizar o comportamento da amostra dos dados da variável quantitativa que 

eles escolheram, com os objetivos específicos sendo caracterizar a tendência central, 

a dispersão e o tipo de distribuição observados na amostra. Ou seja, que a metodo-

logia de análise a ser adotada deve se basear nos conteúdos tratados nos capítulos 

relacionados à Estatística Descritiva (1a parte do curso). A partir dessa provocação, 

observamos que a maioria dos alunos passa a consultar mais os livros, trazendo dú-
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vidas para a sala de aula sobre os conceitos e os procedimentos inerentes à análise 

descritiva dos dados e à aplicação do método científico na tomada de decisão na en-

genharia. 

Quanto ao ferramental computacional, parte significativa (> 50%) dos alunos 

apresenta, ao entrar na universidade, apenas noções elementares do uso de plani-

lhas eletrônicas, enquanto que a quase totalidade apresenta bom domínio de edito-

res de texto e praticamente ninguém tem familiaridade com linguagens de progra-

mação computacional. Porém, a experiência de elaboração do 1o trabalho prático 

funciona como um mecanismo eficiente de nivelamento no uso do Excel (sem inter-

ferência direta do professor, nem ministração de aulas práticas em laboratório de 

informática com objetivo de ensinar a utilizar o software) para tabulação, organiza-

ção e análise descritiva de um grande conjunto de dados. 

A partir do 2o trabalho prático, tenho observado que a maioria dos alunos (> 

2/3) já superou satisfatoriamente as dificuldades iniciais de trabalhar em grupo e de 

desenvolver autonomamente seu aprendizado para o uso da ferramenta computacio-

nal. No 2o trabalho, propomos um objetivo mais ambicioso, o de simular computa-

cionalmente (exigindo o uso de alguma linguagem de programação) os resultados de 

um experimento aleatório. Isto causa, novamente, em um primeiro momento, eleva-

do grau de ansiedade entre a grande maioria dos alunos, mas os resultados obtidos 

têm sido muito bons, com vários dos grupos superando minhas expectativas quanto 

à qualidade da análise e à estrutura do relatório.  

Nos demais trabalhos práticos (3o ao 6o), a maioria dos alunos (> 2/3) já não 

demonstra ansiedade no momento em que são enunciados os objetivos do trabalho, 

os questionamentos se concentrando em como aplicar os conceitos e procedimentos 

estudados para atingir esses objetivos. Passam a ser freqüentes comentários de alu-

nos afirmando que só aprenderam mesmo quando fizeram os trabalhos práticos e 

questionando porque estes não têm um peso maior na avaliação que as provas escri-

tas. Há uma correlação muito alta entre os alunos que se empenham na realização 

dos trabalhos e aqueles que são aprovados por média ao final do curso. 

 

Reações aos testes relâmpagos realizados em dupla/grupo no início da aula: 

A realização dos testes relâmpagos (sem aviso prévio) nos 20-30 minutos inici-

ais de algumas aulas também têm gerado reações positivas na maior parte dos alu-
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nos, embora o nível de ansiedade também seja elevado no primeiro bimestre. Entre-

tanto, a ansiedade vai se diluindo significativamente ao longo do ano. O desenvolvi-

mento de habilidades relacionadas ao trabalho em grupo facilita significativamente o 

enfrentamento das questões propostas nos testes (uma por teste). 

Os testes têm como objetivo principal estimular o estudo progressivo e continu-

ado fora da sala de aula (evitando o estudo concentrado nos dias que antecedem as 

provas escritas), incentivando a discussão em sala dos questionamentos dos alunos 

no seu processo individual de aprendizagem. Observamos que os testes têm alcan-

çado este objetivo, sendo um instrumento bastante eficaz para incentivar os alunos a 

estudar não só o conteúdo discutido em sala na aula anterior, como também para 

fazer uma primeira leitura dos assuntos a serem discutidos naquela aula. 

Outra vantagem na aplicação dos testes diz respeito a seu papel no aquecimen-

to para as discussões a serem realizadas na aula, com os alunos refletindo inicial-

mente nos grupos/duplas sobre situações-problema que permitam conectar a aplica-

ção dos conceitos e procedimentos discutidos anteriormente (avaliados no teste) 

com a aplicação dos novos conceitos e procedimentos objetos da aula em questão. 

 

Avaliação das discussões a partir de situações-problema: 

As questões propostas nos testes, assim como aquelas discutidas em sala, 

sempre representam situações-problema que envolvem tomada de decisão na enge-

nharia civil. Esse exercício tem sido fundamental para que os alunos incorporem um 

enfoque mais globalizador no seu esforço de aprendizado, iniciando sempre pela re-

flexão de qual o problema que motiva a análise e quais seus objetivos geral e especí-

ficos. Para a maioria dos alunos, essa reflexão inicial tem gerado maior interesse pa-

ra buscarem a metodologia de análise mais adequada e, principalmente, tem permi-

tido que reflitam sobre o processo de tomada de decisão simulado pela questão em 

discussão. 

Esse exercício também tem proporcionado mais segurança no enfrentamento 

das listas de questões de provas anteriores entregues aos alunos nas duas semanas 

que antecedem cada prova escrita. A liberdade de consulta a livros durante a realiza-

ção das provas escritas, por sua vez, tem levado a comportamentos distintos, com 

alguns alunos (minoria) não se preparando anteriormente por acreditarem que con-

seguirão identificar e aplicar os conceitos e procedimentos durante o tempo de reali-
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zação das provas. A duração da prova tem sido programada com base nas seguintes 

premissas: 

 os alunos se prepararam anteriormente de forma adequada e, portanto, conhe-

cem a organização e apresentação dos conteúdos do livro adotado;  

 não haverá tempo em excesso para apreensão de conteúdos a partir da leitura do 

livro no momento da prova. 

As discussões envolvendo as situações-problema também têm levado alguns 

alunos a se questionarem mais sobre a complexidade dos fenômenos naturais e soci-

ais (especialmente estes últimos) tratados na engenharia civil, incluindo o grau e as 

fontes de aleatoriedade inerentes a eles. Essa reflexão sobre a complexidade e a ale-

atoriedade dos fenômenos tem ajudado esses alunos a perceber o esforço de mode-

lagem necessário para a compreensão e busca de soluções para os problemas rela-

cionados a esses fenômenos. Embora com formação majoritariamente voltada para a 

modelagem racionalista (hipotético-dedutiva), alguns alunos demonstram perceber a 

necessidade de combinar esforços empiricistas (hipotético-indutivos) na construção 

de modelos para representar realidades não-determinísticas, incorporando os concei-

tos de aleatoriedade aos ferramentais de matemática e física aplicados ao longo do 

ensino médio sempre de modo determinístico. 

Outro ponto relevante diz respeito à discussão com os alunos sobre a importân-

cia de implementar análises de sensibilidade no julgamento de quão certa parece ser 

determinada resposta (solução) obtida, especialmente considerando a aleatoriedade 

inerente à coleta dos dados e à inferência do comportamento da população, assim 

como às limitações impostas pelas premissas simplificadoras dos modelos construí-

dos para representar uma realidade não-determinística. 

 

Análise da intervenção 

O eixo das intervenções de Flávio é a dificuldade dos estudantes, recém-

chegados do ensino médio, para compreender e contextualizar a estatística, sobretu-

do porque este campo da matemática pressupõe a existência de uma classe de fe-

nômenos pouco conhecido dos estudantes: os de natureza aleatória, incerta. O tra-

tamento de tais fenômenos exigirá a transição de uma visão determinista a outra, 

probabilística, assim como novos procedimentos de análise e de tomada de decisão, 

normalmente mais complexos que os já conhecidos pelos estudantes. 
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Em suas intervenções, o docente articula idéias do construtivismo (tipologia de 

conteúdos, participação dos estudantes, aprendizagem significativa, mediação peda-

gógica, reconstrução de conhecimentos), do Pensamento Complexo (dialógica, incer-

teza, aleatoriedade, recursão e retroação) e do enfoque globalizador (problemas re-

ais, portanto complexos, associados à discussão teórica) com o objetivo de favorecer 

a aprendizagem da Estatística e sua aplicação no estudo de certos problemas de en-

genharia.  

As atividades organizadas pelo docente favoreceram a pesquisa de soluções pe-

los estudantes, sua discussão em grupo e o relato de possíveis soluções segundo 

certa metodologia, cujos resultados são acompanhados de forma processual, o que 

caracteriza uma recusa à simples verificação das aprendizagens. 

Ao avaliar os resultados de suas intervenções, o docente demonstrou ser capaz 

de observar e de descrever as situações didático-pedagógicas. Ao relatar situações 

ocorridas na sala de aula, Flávio mostra intencionalidade em suas ações, importante 

condição para a transformação de sua ação didático-pedagógica. 

Variados elementos do referencial de nossa pesquisa são trazidos pelo docente 

à organização de sua prática: currículo, ao enfatizar um enfoque globalizador na or-

ganização dos conteúdos; aprendizagem, ao destacar o papel dos estudantes na 

construção de seus conhecimentos, ao valorizar seus conhecimentos prévios e con-

texto social, ao entender o docente como um mediador do desenvolvimento de cada 

estudante, ao começar a pensar os conteúdos segundo a tipologia construtivista; 

avaliação, cuja principal função é acompanhar os estudante nas atividades que reali-

zam e que têm por fim a aprendizagem de certos conteúdos;  estratégias de ensino-

aprendizagem, na medida em que faz uso de técnicas diferenciadas como forma de 

trabalhar cada um dos conteúdos da disciplina – utilização de situações-problema 

complexas, aulas discursivas, trabalhos em grupo ou individuais. Idéias do Pensa-

mento Complexo, particularmente o princípio dialógico, favorecem a introdução de 

práticas em que os estudantes compreendam que a aleatoridade, a imprevisibilidade, 

são dimensões dos fenômenos que nos cercam, tornando significativo o estudo da 

estatística. 

Ainda que não tenha participado das discussões75 em grupo, tratadas no capítu-

lo anterior, Flávio foi capaz de apropriar-se do referencial teórico desta pesquisa no 

                                                   
75

 Como havíamos sublinhado anteriormente, o docente recebeu nossa orientação em reuniões individuais, ocasi-

ão em que sua aprendizagem didático-pedagógica pôde ser facilitada. 
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planejamento de intervenções levando a resultados pedagógicos relevantes, o que 

comprova a viabilidade de ações docentes na engenharia pautadas numa abordagem 

científica. 

 

4.2.4. Júlio 

Problemática 

Grande parte dos docentes dos cursos de engenharia não recebeu uma forma-

ção pedagógica que os capacite a enfrentar os desafios de sua profissão. Com núme-

ro reduzido de técnicas em seu repertório didático, o professor se depara com a rea-

lidade na qual precisa se preocupar em desenvolver o interesse e o aprendizado de 

seus alunos. Considerando que o interesse e a aprendizagem dos estudantes estão 

fortemente associados a sua participação, convém promover a participação de seus 

alunos através das atividades que lhes propõe. 

 

Objetivo da intervenção 

Realizar atividades de ensino-aprendizagem que, integradas a uma avaliação 

formativa, promovam uma maior participação dos alunos. 

 

Resultados 

Os novos desafios do ensino na graduação envolvem não apenas a formação 

profissional, mas, sobretudo, a formação humana, o que inclui o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades (SENO; BELHOT, 2008), em especial a criatividade (BAR-

RETO, 2007), assim como a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes 

(MAURI, 2006). Estas aprendizagens são viabilizadas através de atividades previa-

mente planejadas (BORDENAVE; PEREIRA, 2008), cuja participação dos estudantes é 

avaliada continuamente tendo em vista regular suas aprendizagens (COLL; MARTÍN, 

1996). O Pensamento Complexo (MORIN, 1990b, 1999a), por sua vez, favorece a 

exploração da complexidade dos processos de ensino-aprendizagem. 

São consideradas três atividades, aplicadas em duas disciplinas de cursos distin-

tos, com o objetivo de estimular a interação entre os alunos (atividades em grupo), 

entre estes e o professor (atividades individuais e/ou em grupo), integrar teoria e 

prática, como também exercitar conteúdos recentes. 
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Atividade 1: debate a partir de problemas reais 

O docente e/ou os estudantes identifica(m) uma situação-problema compatível 

com os objetivos de aprendizagem da disciplina e a discutem. Nestas condições, os 

estudantes utilizam seus conhecimentos prévios para responder provocações feitas 

pelo professor. A partir destas discussões, os alunos construirão e reconstruirão 

determinados significados sobre os conteúdos e, simultaneamente, atribuirão 

sentidos aos mesmos. Além dos conhecimentos técnicos, tais dinâmicas favorecem a 

autonomia de pensamento, a capacidade de expressão oral, de discussão coletiva e 

de respeito às idéias dos outros. E na medida em que são os estudantes os principais 

atores, cada um deve sentir-se chamado a participar, a marcar sua presença com 

suas idéias. Neste contexto, o papel do professor é o de auxiliar na construção de 

conhecimentos, consolidando conceitos antigos e introduzindo conceitos novos.  

Os resultados desta estratégia de ensino-aprendizagem foram avaliados no 

decorrer do semestre, por exemplo, observando-se o comportamento dos alunos. 

Parte deles conseguiu construir e reconstruir significados para os conceitos 

abordados, mas um pequeno número permaneceu à margem das discussões e sem 

aparente avanço na aprendizagem. Os que participaram demonstraram melhor 

rendimento, sendo notável o desenvolvimento da autonomia de pensamento e da 

capacidade de elaborar o próprio aprendizado (aprender a aprender). O professor 

mediou a construção dos conhecimentos, interferindo nos momentos adequados para 

consolidar os conceitos antigos e introduzir conceitos novos. 

 

Atividade 2: integração entre teoria e prática 

Em visitas técnicas, os estudantes deveriam observar e descrever objetos e 

fatos relacionados com a prática de sua profissão para, em seguida, redigir um 

trabalho aplicando as normas que regem cada atividade e verificar as conformidades 

e desconformidades apresentadas pelos estabelecimentos. Além de promover a 

relação entre teoria e prática, esta atividade favorece a capacidade de expressão 

técnica, clara e objetiva. 

Os alunos se reuniram em grupos e discutiram o que foi observado na prática 

com respeito às normas legais que regem a atividade. Com esta prática, foi desen-

volvida a capacidade de análise e de síntese, transformando o estudo da legislação 

relacionada à área, de uma simples decoreba, numa avaliação do que foi visualizado 
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na prática, o que facilitou a absorção dos conceitos. Nesta atividade, os alunos tam-

bém tiveram contato com as normas para trabalhos técnico-científicos estabelecidas 

pela ABNT para elaboração do trabalho escrito. 

 

Atividade 3: exercitando as aprendizagens mais recentes 

Por melhor que seja uma atividade didática, terá resultados limitados em ter-

mos de aprendizagem. Outras atividades, de preferência complementares, serão ne-

cessárias para que novos significados sejam criados em torno dos conteúdos cen-

trais. Com o propósito de fortalecer aprendizagens, foi pensada esta atividade em 

grupos, cada um recebendo um objeto a ser analisado quanto a aspectos previamen-

te estabelecidos. Os resultados da discussão e análise seriam dispostos em forma de 

tabela. Em um segundo momento, os resultados seriam compartilhados e cada equi-

pe defenderia suas posições, que poderiam ser questionados pelos demais partici-

pantes. Ao final, o grupo deveria chegar a um consenso para cada análise.  

Aqui, o conhecimento das partes, os objetos estudados por cada grupo, depen-

dem do conhecimento do todo, ou seja, de conceitos gerais de classificação, dos mé-

todos de conservação, das tecnologias de produção e sistemas de controle de quali-

dade. Nesta dinâmica, a integração entre as partes e a todo (princípio sistêmi-

co/organizacional) pelos alunos favorece a construção de resultados que, inicialmen-

te, não estavam em nenhum dos grupos (o todo é maior/menor que as partes). 

 

Avaliação da intervenção pelo docente 

A avaliação da segunda e terceira atividades foi realizada a partir das respostas 

dadas a questionário aplicado aos alunos da disciplina de Processamento de Carnes e 

Produtos Cárneos. Como a pesquisa foi conduzida após o término das atividades leti-

vas, apenas 20% respondeu ao questionário. O quadro 4.6 traz os resultados: o con-

ceito excelente foi o mais emitido, com 7 e 5 das indicações para as atividades 2 e 3, 

respectivamente. Somente um conceito regular foi pronunciado na avaliação da ati-

vidade 2. 

Os alunos consideraram que a atividade de consolidação de conteúdos recen-

tes, envolvendo o princípio da complexidade, contribuiu para esclarecer dúvidas e 

detalhes dos conteúdos abordados, sendo que a interação entre os componentes de 

cada equipe, assim como entre as equipes, enriqueceu a aprendizagem final. Portan-
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to, o princípio da complexidade auxiliou para melhorar a compreensão dos conceitos 

e facilitar a aprendizagem. 

 

Quadro 4.6. Conceitos atribuídos pelos alunos a duas atividades 

Atividades Regular Bom Excelente Total 

2. Relação teoria-prática  1 7 8 

3. Exercitar conteúdos recentes 1 2 5 8 

 

Uma falha apontada por todos os alunos nesta atividade foi a escassez de tem-

po em relação à quantidade de conceitos trabalhados. Outros pontos que foram ob-

servados durante o desenvolvimento desta atividade foram: 

 a falta de organização prévia individual, mesmo que os alunos tenham sido avisa-

dos para trazer material bibliográfico de apoio;  

 a surpresa diante da maneira de compor as equipes, pois cada equipe foi montada 

com componentes que trabalharam com diferentes temas durante o semestre;  

 a ausência de alguns alunos obrigou a modificação de algumas equipes;  

 a confusão na aplicação de um dos conceitos; a divisão de tarefas dentro dos gru-

pos e segmentação na aplicação dos conceitos para as partes;  

 a satisfação de melhor entender o todo e a preocupação costumeira de quanto 

valia a atividade. 

Diante da avaliação realizada pelos alunos e das observações anteriores, fica 

claro que as atividades apresentaram resultados positivos, tornando os alunos mais 

participativos e interessados na disciplina. Ainda, foi possível notar que os métodos 

aplicados nas atividades contribuíram na melhoria do aprendizado dos alunos. O es-

tudo continuado das práticas docentes é necessário e ajustes devem ser realizados 

nas atividades, sem deixar de procurar o método mais apropriado a cada turma. É 

importante lembrar que o mundo está exigindo cada vez mais multidisciplinaridade 

nos profissionais que são inseridos no mercado de trabalho e cabe aos professores 

prepará-los para um ambiente repleto de complexidade. 

 

Análise da intervenção 

As intervenções de Júlio foram motivadas por seu desejo de alcançar maior en-
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volvimento dos estudantes nas atividades de ensino-aprendizagem, pois o docente 

sabe que a qualidade da aprendizagem está associada à ação, à participação do a-

prendiz. E dado o papel do docente como mediador do processo de aprendizagem, 

Júlio procura fazer um acompanhamento permanente das atividades realizadas por 

seus estudantes. 

No planejamento de suas intervenções, o docente utiliza, implícita ou explicita-

mente, o referencial teórico desta pesquisa e vai além dele, recorrendo a referências 

que não conhecíamos, mas que são compatíveis com a concepção de docência que 

temos defendido nesta tese. Alguns dos conceitos que aparecem em seu relato são: 

quanto ao currículo, o emprego de situações reais, na forma de visitas a empresas 

ou de proposição de situações-problema como fonte de aprendizagem, a partir das 

quais trabalha os conteúdos ali implicados; quanto à aprendizagem, utiliza variados 

conceitos do construtivismo, como a imbricação entre aprendizagem e atividade, a 

tipologia de conteúdos e a valorização de competências de maior complexidade, a 

atenção aos conhecimentos prévios; quanto à avaliação, o emprego de variadas fon-

tes de informações sobre o estágio de desenvolvimento dos alunos, o que caracteriza 

um enfoque processual; as estratégias de ensino-aprendizagem, por sua vez, consti-

tuíram o foco da ação de Júlio, que planejou três delas e cuja realização propiciou a 

aplicação de muito do que havia aprendido no trabalho de formação; quanto ao Pen-

samento Complexo, o docente procurou explorar o princípio sistêmico/organizacional 

ao buscar a integração entre teoria e prática e ao utilizar o trabalho em grupo para 

abordar um conteúdo em partes e, posteriormente, integrá-las por meio de discus-

sões envolvendo todos os estudantes.  

A elaboração de um projeto de intervenção, juntamente com o emprego de um 

questionário como fonte de avaliação de uma das atividades planejadas demonstram 

a determinação do docente em construir uma metodologia de trabalho que favoreça 

a qualificação de suas práticas. Por fim, sublinhamos que o docente está bastante 

consciente de que o desenvolvimento de seus alunos depende de um considerável 

investimento em sua capacitação didático-pedagógica. 

 

4.2.5. Manoel 

Problemática 

O Curso de Engenharia Metalúrgica, assim como os demais do Centro de Tec-
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nologia da UFC, caracteriza-se por ter um currículo organizado com disciplinas de 

formação básica no primeiro ano e profissionalizantes a partir do segundo.  Desta 

forma, os alunos têm durante o primeiro ano uma carga de disciplinas teórica signifi-

cativa, quando são apresentados a eles conteúdos de cálculo, física, química, compu-

tação, entre outras. A primeira disciplina do ciclo profissional (Processamento dos 

Materiais) ofertada no terceiro semestre do currículo do Curso de Engenharia Meta-

lúrgica nos parece de extrema importância. Nesta disciplina, são passadas aos estu-

dantes as primeiras informações técnicas ligadas à área profissional que escolheram. 

Por conta disso, há uma expectativa muito grande com relação aos conteúdos apre-

sentados. A maioria destes alunos ainda não conhece bem a engenharia metalúrgica. 

A disciplina Processamento de Materiais tem como característica uma ementa 

ampla que abrange conteúdos de várias outras do currículo e que serão posterior-

mente trabalhados mais profundamente quando os alunos as cursarem nos semes-

tres seguintes. Em Processamento de Materiais, o aluno receberá informações sobre 

os materiais aplicados em engenharia (cerâmicos, polímeros, metálicos e compósi-

tos), bem como relações entre estrutura atômica, propriedades mecânicas, proces-

samento e aplicações em engenharia. Como dito, outras disciplinas trabalham mais 

especificamente estas relações e materiais. 

Acreditamos que uma disciplina desta natureza não deve ser trabalhada nos 

moldes convencionais, com aulas expositivas apenas, requerendo uma participação 

mais ativa dos alunos durante as aulas e com uma intervenção direcionada do pro-

fessor para que não se perca o foco e a abordagem do conteúdo. Cabe ressaltar que 

a literatura é bastante ampla e requer do professor uma orientação e seleção de 

quais serão disponibilizadas aos alunos.  

Entretanto, baseado em nossa experiência como docente, espelhada nos pro-

fessores que orientaram o nosso aprendizado, e no meio em que atuamos, onde 

predomina o ensino com aulas expositivas, uma proposta diferente de trabalho em 

sala de aula, com participação mais efetiva do aluno e uma abordagem nada con-

vencional de conteúdos, representam uma mudança de paradigma.  

A questão que se coloca é: será que uma proposta de trabalho mais participati-

va pode motivar e colaborar para uma melhor aprendizagem sobre os materiais me-

talúrgicos? 
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Objetivo da intervenção 

Como objetivo geral, as intervenções devem tornar mais dinâmicas as aulas de 

Processamento de Materiais, baseadas em problematizações, com o intuito de moti-

var e melhorar a aprendizagem dos alunos da Engenharia Metalúrgica. Alguns objeti-

vos específicos das intervenções são: 

 apresentar casos, problemas e conceitos da área de engenharia metalúrgica aos 

alunos e incentivá-los na busca das respostas e construção do conhecimento; 

 abordar temas específicos da área de engenharia metalúrgica, envolvendo os 

alunos em discussões e despertando neles curiosidades e a motivação para 

estudos mais aprofundados; 

 motivar a participação dos alunos nas aulas através de discussões e elaboração de 

apresentações sobre os conteúdos trabalhados em sala.    

 

Resultados 

Dada a importância que julgamos ter esta disciplina, procuramos planejar as 

aulas com atividades variadas, apresentadas a seguir. 

Na aula inaugural é entregue o plano de ensino para cada aluno com ementa, 

programação, forma de avaliação e bibliografia. Os objetivos e os conteúdos da dis-

ciplina são apresentados e correlacionados com a respectiva bibliografia para consul-

ta. Procura-se enfatizar a importância de buscar outras fontes de informação e, prin-

cipalmente, a necessidade de trabalho complementar ao da sala de aula.   

Nossa preocupação na abordagem dos assuntos é, de alguma forma, desafiar o 

aluno e estimulá-lo na solução de problemas ou de apresentação de respostas a per-

guntas práticas ou de casos reais que envolvem a área de materiais, como por e-

xemplo: que propriedades o material deve ter para ser utilizado em uma determina-

da situação?; qual a causa da falha ocorrida com o material utilizado em um deter-

minado equipamento?. A cada início de assunto, apresentamos um problema de en-

genharia e procuramos estimulá-los a apresentar outros que tenham visto ou conhe-

cido.  O desafio é trazer para a sala de aula situações reais de comportamento dos 

materiais, escolhas corretas ou equivocadas que resultaram em catástrofes e provo-

car discussões. Mesmo que os alunos ainda não tenham toda a teoria necessária pa-

ra explicar satisfatoriamente o ocorrido, procuramos despertar neles a curiosidade e 

a busca de respostas. Textos e artigos técnicos com a teoria de cada conteúdo são 
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apresentados aos alunos. Aulas expositivas são realizadas após as leituras para es-

clarecimentos da teoria e de dúvidas dos alunos. Alguns conceitos são também tra-

balhados em laboratórios através de experimentos com o propósito de elucidar as-

pectos teóricos trabalhados em sala de aula. Algumas das atividades propostas para 

trabalhos em sala de aula e fora dela são: 

 pesquisa, na internet e em revistas, sobre os materiais e suas aplicações, causas e 

explicações de acidentes e catástrofes causadas por sua falha; 

 apresentação de seminários, por pequenos grupos, sobre as pesquisas realizadas; 

 leitura de textos fornecidos pelo professor, seguida de discussões em sala; 

 experimentação em laboratório para aplicar conceitos teóricos discutidos em sala; 

 redação de relatórios e resenhas; 

 construção de mapas conceituais.  

Com relação à avaliação, a discutimos no primeiro dia de aula, deixando clara a 

importância da participação nas atividades. No primeiro semestre de implementação 

desta proposta, manteve-se uma parcela significativa da nota para avaliações na 

forma de provas escritas (70%). Trinta por cento foi destinada às atividades em sala, 

uma parte das quais é destinada a pequenos testes semanais (10%) que trazem 

perguntas (no máximo duas) sobre os conteúdos trabalhados na semana anterior. 

Essas pequenas provas são feitas com os propósitos de avaliar continuamente o a-

prendizado e a eficiência das atividades realizadas em sala.    

 

Avaliação da intervenção pelo docente 

Após o primeiro mês de atividades da disciplina, alguns resultados já podem ser 

apresentados: 

 participação mais efetiva dos alunos através de questionamentos e discussões em 

sala. É evidente a diferença de comportamento dos alunos em relação às aulas 

expositivas; 

 percebe-se, pelos pequenos testes, uma boa assimilação dos conteúdos até então 

trabalhados em sala de aula; 

 avaliação positiva dos alunos sobre as atividades desenvolvidas em sala. 

Por outro lado, algumas dificuldades também já podem ser apontadas: 

 inexperiência do professor na condução das aulas com esta nova proposta de 
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trabalho; 

 tempo elevado de preparação de aulas demanda muita dedicação do professor e 

favorece o conflito entre as atividades de ensino e as demais de um docente; 

 o programa extenso não dá espaço para maiores aprofundamentos – faltam aos 

alunos fundamentos que serão obtidos em outras disciplinas. 

 

Análise da intervenção 

Percebemos, de imediato, a ausência de referências bibliográficas no relato de 

Manoel, o único docente, dentre os que devolveram os relatos, a não elaborar um 

projeto prévio à intervenção. Se o tivesse feito, certamente teria recebido a impor-

tante orientação de apoiar seu planejamento e análise dos resultados em bases con-

ceituais. 

Durante as reuniões teóricas, as participações de Manoel estiveram bastante 

ancoradas em suas experiências, que já procurava aperfeiçoar antes mesmo do início 

da formação. É possível que este percurso prévio de experimentação didática o te-

nha levado a não apoiar as ações em idéias mais fundamentadas. Contudo, de seu 

relato podemos constatar que a relativa informalidade com que conduziu suas inter-

venções não o impediu de chegar a bons resultados. De qualquer maneira, não de-

vemos abrir mão de um maior rigor metodológico no planejamento, execução e ava-

liação de intervenções pedagógicas, sob pena de perda da eficácia da ação docente.  

Vemos algumas conquistas do docente em suas intervenções: 

- a identificação de vínculos entre sua disciplina e outras do currículo, o que favorece 

a profundidade das aprendizagens, a construção da unidade curricular, a motivação 

dos estudantes; 

- o recurso a estratégias de ensino-aprendizagem variadas; 

- a valorização de situações ou problemas reais promove a integração dos conteú-

dos; 

- o estímulo à participação dos estudantes, dentro e fora da sala de aula; 

- o recurso à estratégia do ensino com pesquisa. 

A ausência de qualquer referência, ainda que indireta, ao Pensamento Comple-

xo não nos causa surpresa, afinal o docente não esteve presente à reunião em que o 

discutimos. O envio do texto sobre este tema e os pequenos exercícios de aplicação 

de seus princípios não foram capazes de estimular o docente a utilizá-los na trans-
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formação de suas práticas. Avaliando o conjunto da obra de Manoel, e apoiados no 

acompanhamento de sua participação, somos levados a supor que sua dificuldade 

em conciliar o programa de formação com as diversas atividades acadêmicas favore-

ceu o menor rigor no planejamento, relato e análise de suas intervenções.  

 

4.3. PANORÂMICA DA FORMAÇÃO PRÁTICA  

Ao planejar e implantar um plano com o objetivo de aperfeiçoar o processo de 

formação de seus estudantes, cada um dos docentes, talvez sem dar-se conta, ultra-

passou o paradigma tradicional de docência em engenharia. Este, como descrevemos 

no segundo capítulo, e ainda conforme as discussões do terceiro capítulo, assenta-

se, dentre outras coisas, na reprodução acrítica de práticas de ensino-aprendizagem. 

Passando pela experiência de concepção e execução de um planejamento didático-

pedagógico fundamentado em conceitos e idéias atuais, os docentes puderam con-

cretizar a ruptura com o velho paradigma e o envolvimento, ainda que parcialmente, 

com um novo paradigma que procura fundamentar a prática em conhecimentos que 

encontram apoio na comunidade educacional – por que não dizer, científica. A partir 

deste momento, os docente até podem retornar ao velho paradigma, mas dificilmen-

te o farão por desconhecerem as possibilidades do emergente: será o resultado de 

uma escolha, jamais do desconhecimento ou da falta de alternativas. 

É digno de nota que nos relatos dos docentes raramente são feitas referências 

a alunos desinteressados, estáticos, irresponsáveis. Imbuídos da confiança em sua 

capacidade de influenciar o desenvolvimento dos estudantes, os docentes que en-

contramos nos relatos mostram outras dimensões de suas práticas, mais propositivas 

e confiantes, comparativamente àquelas que se fizeram mais presentes nas reuniões 

temáticas (capítulo três). Além de mais preparados para refletir sobre as situações de 

ensino-aprendizagem, o que vemos aqui são ponderações que passaram por consi-

derável elaboração até transformarem-se em prática. 

Quais algumas semelhanças entre as intervenções? Com exceção do trabalho 

de Bóris, voltado à análise dos conteúdos das disciplinas, as demais propostas com-

partilham algumas características: 

 atenção à complexidade da formação em engenharia, sobretudo em sua dimensão 

sistêmica: os docentes não centram seus esforços em apenas uma aspecto das re-

lações de ensino-aprendizagem – avaliação, por exemplo –, sendo que em suas 
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intervenções procuram integrar novas metodologias de ensino-aprendizagem, ava-

liação processual e formativa, reformulação na maneira de organizar os conteúdos 

– problemas, projetos – e também uma maior valorização do trabalho em grupo; 

 maior valorização do estudante, que passa ao centro da atenção docente: apoian-

do esta postura, temos o pensamento construtivista, do qual os docentes se apro-

priam para planejar intervenções (com ênfase na ação/participação dos estudan-

tes, consideração de seu contexto, estágio de desenvolvimento e interesses) e o-

rientar o docente enquanto responsável pela criação de situações favoráveis a sal-

tos de aprendizagem (através da reconstrução, pelos estudantes, de redes de sig-

nificados); 

 valorização de capacidades mais complexas, indo além do domínio dos conheci-

mentos teóricos ou disciplinares (como o domínio de metodologias, desenvolvi-

mento da capacidade de trabalho em equipe, de análise e de síntese); 

 avaliação processual (maior atenção do docente ao que ocorre em sala de aula), 

sendo utilizados variados instrumentos de coleta de informações sobre o estágio 

de desenvolvimento dos estudantes; 

 utilização de situações-problema contextualizadas como fonte de aprendizagem 

dos conteúdos; 

 emprego de estratégias variadas de ensino-aprendizagem para dar conta da diver-

sidade e complexidade dos conteúdos. 

Embora o Pensamento Complexo não apareça no centro das preocupações dos 

professores, é inegável que todos demonstraram a determinação de contemplar seus 

princípios nas intervenções que fizeram. A propósito, o Pensamento Complexo, en-

quanto conjunto de idéias que apóiam a construção ou religação de conhecimentos, 

não deve eclipsar ou desvalorizar os aspectos e conteúdos propriamente didático-

pedagógicos. O emprego de elementos do Pensamento Complexo se faz de forma 

geralmente parcial, o que é compatível com o estágio de desenvolvimento pedagógi-

co dos docentes. E a forma como cada docente se apropria do Pensamento Comple-

xo guarda aparente relação com seu contexto profissional e experiências pessoais. 

Assim é que Bóris, possivelmente por sua experiência anterior na coordenação de 

curso, vislumbra no princípio sistêmico/organizacional (relação entre partes e todo) a 

possibilidade de promover uma maior interação entre as disciplinas. E Cláudio, que 

durante a formação mostrou grande preocupação com a avaliação e pôde compre-
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ender as limitações do enfoque disciplinar, organizou intervenções com considerável 

complexidade. Flávio, por sua vez, viu na aleatoriedade dos fenômenos estatísticos 

uma possibilidade de utilizar a racionalidade complexa associada a conceitos didáti-

co-pedagógicos. Júlio, por outro lado, utilizou-se de conceitos da complexidade para 

conceber estratégias de ensino-aprendizagem que se beneficiassem da interação 

entre os estudantes e da variedade de métodos no tratamento de um conteúdo. 

Quanto ao processo seguido por cada docente nesta fase prática da pesquisa, 

os que elaboraram o projeto de intervenção tiveram nossa orientação, em maior ou 

menor intensidade, e partiram para as intervenções com um plano razoavelmente 

bem definido. Durante a fase de implantação destes planos, contudo, praticamente 

não fomos procurados pelos docentes. Não sabemos, contudo, até que ponto cabe a 

nós e aos docentes a responsabilidade por este distanciamento. Por diversas vezes, 

contudo, os estimulamos a utilizar o ambiente Moodle que havíamos elaborado para 

relatar suas ações em, digamos, tempo real e assim favorecer um acompanhamento 

mais eficaz. Nenhum relato, contudo, foi feito e apenas cinco meses depois de inicia-

do o planejamento das intervenções é que seus relatos começaram a nos ser entre-

gues. Ao mesmo tempo em que este fato ilustra dificuldades enfrentadas pelos do-

centes, de alguma forma condicionou os resultados a que chegaram. Neste sentido é 

que não foi possível, salvo raras exceções, indicar material bibliográfico complemen-

tar para apoiar alguns dos desafios que apareciam com as situações práticas.  

A despeito destes tropeços na condução da fase prática desta pesquisa, os do-

centes, salvo exceções, souberam utilizar o referencial teórico conhecido durante a 

fase de problematização das práticas. Como vimos, cada um enfatizou um ou mais 

aspectos didáticos e, em conjunto, as grandes áreas trabalhadas na teoria – Pensa-

mento Complexo, Currículo, Aprendizagem, Avaliação e Estratégias de Ensino-

Aprendizagem – foram todas objeto de alguma intervenção. 

Os relatos dos docentes costumam conter afirmações que demandariam argu-

mentação mais rigorosa, mas é compreensível que este é mais um traço de um gru-

po que ainda se encontra em fase bastante inicial de sua formação pedagógica. Vis-

tas em conjunto, as intervenções compõem um conjunto variado de métodos de que 

o grupo pode servir-se, podendo constituir fonte de contínuo aperfeiçoamento, e o 

grupo de docentes uma comunidade de aprendizagem pedagógica permanente. 
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4.4. AVALIAÇÃO, PELOS DOCENTES, DA FORMAÇÃO PRÁTICA  

Além de nossa própria perspectiva em relação aos resultados obtidos pelos do-

centes, convém que apresentemos a avaliação feita pelos dos docentes em relação 

ao trabalho de formação prática, à semelhança do que fizeram, no capítulo terceiro, 

com a parte teórica da formação. Esta avaliação, segundo formulário apresentado no 

Apêndice 10, envolve três objetos: o trabalho de coordenação, o trabalho do próprio 

docente (auto-avaliação), sugestões para os próximos trabalhos de formação. Os 

resultados da avaliação, conforme os três docentes76 que os responderam, são agora 

apresentados. 

 

4.4.1. Trabalho de coordenação 

 

Apoio do coordenador na discussão/esboço da proposta 

Segundo Cláudio, o coordenador participou das discussões envolvidas na elabo-

ração da proposta, sempre ressaltando a necessidade de mudar o paradigma vigen-

te, experimentando de maneira planejada e levando em conta os referenciais teóri-

cos já discutidos. Para Bóris, o coordenador sempre [esteve] à disposição e disponi-

bilizando material para subsidiar o trabalho. Júlio lembra que o coordenador „sentou‟ 

individualmente ou em pequenos grupos com os participantes, a fim de pensar a 

proposta a ser colocada em prática... portanto, esteve sempre presente e disponível 

para conversar e auxiliar na organização de nossas idéias. Sem o apoio do coordena-

dor, possivelmente abandonaríamos a construção da proposta e a vontade de mudar 

e melhorar o fazer docente esmoreceria.  

Estes depoimentos ilustram alguns dos nossos acertos na fase de elaboração 

das propostas de intervenção pelos docentes. Em primeiro lugar, sabíamos que nos-

so acompanhamento seria decisivo: deixados a sós, cada docente tenderia a aban-

donar a tarefa de redação. Desde o início da pesquisa de campo, foram várias as 

situações em que evitaram defrontar-se com a elaboração escrita. Em segundo lugar, 

não nos cansamos em advertir os docentes de que não se tratava apenas de propor 

algo diferente, mas, sobretudo, de propor apoiados nos novos conceitos e idéias. 

Dizíamos, repetidamente, que a essência do novo paradigma de docência residia na 

                                                   
76

 Manoel não devolveu o formulário, ao passo que Flávio não foi solicitado a preenchê-lo: sua participação 

diferenciada, como já fizemos notar, nos pareceu merecer um tratamento também diferenciado, relativamente 

aos quatro docentes que concluíram a formação, na avaliação das atividades. 
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ação intencional e teoricamente fundamentada. Sem isso, estaríamos retornando, ou 

melhor, permanecendo no velho paradigma, sustentado na reprodução acrítica. 

 

Apoio do coordenador na implantação das intervenções 

Para Bóris, o coordenador discutiu o trabalho em elaboração, fazendo interven-

ções consistentes. Segundo Cláudio, o apoio do coordenador foi particularmente im-

portante na discussão e esclarecimento das dúvidas surgidas na implementação da 

proposta... a orientação procurou nos levar  a refletir sobre a prática, à medida que 

ela se desenvolvia, e a identificar a complexidade subjacente em cada etapa do pro-

cesso. Júlio relatou: durante todo o período de elaboração e implantação das inter-

venções, eu encontrei apoio e estimulo no coordenador, o qual estava sempre inte-

ressado em saber o andamento das intervenções, discutindo os resultados obtidos e 

formas de melhorar as práticas implantadas.  

Entendemos que este relato, longe de indicar uma „perfeita‟ orientação dos do-

centes, parece ilustrar que eles sentiram-se amparados durante os meses em que 

concretizaram suas novas intervenções. Tínhamos consciência de que entre cada 

proposta e a correspondente intervenção havia margem para muitas dúvidas, para 

muitos imprevistos. Como lidar com estas questões era algo que a formação teórica 

não os havia respondido. Mas precisávamos estar disponíveis quando nos procuras-

sem e até mesmo acompanhá-los, avaliá-los, afinal estavam em plena fase de a-

prendizagem, agora em um contexto mais prático, mas também teórico. 

 

Tempo para as intervenções (20/agosto a 14/dezembro de 2010) 

Segundo Bóris, o tempo poderia ser menor, pressionando mais para a realiza-

ção do trabalho. Para Cláudio, o tempo estabelecido foi suficiente para a implemen-

tação da proposta em apenas uma turma de cada uma das disciplinas envolvidas. 

Seria necessário um tempo maior para aplicar a metodologia em um número maior 

de turmas [em outros semestres], e observar se os resultados corroboram os obtidos 

inicialmente. Júlio defende que o tempo estabelecido para aplicação das intervenções 

elaboradas foi suficiente para a primeira observação. 

Vemos, portanto, que o período de um semestre letivo, segundo a perspectiva 

dos docentes, mostrou-se adequado ao planejamento e implantação das interven-

ções. Os resultados trazidos por eles corroboram esta afirmação. Nos parece inques-

tionável, contudo, que as intervenções realizadas podem ser aperfeiçoadas em ou-
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tros semestres, o que significa melhorias no planejamento e na execução – ambas 

sob nossa orientação, que também deverá se beneficiar da evolução no tempo. 

 

4.4.2. Auto-avaliação 

 

Elaboração da proposta de intervenção  

Bóris admite que o tempo é sempre curto e se não existir a pressão por parte 

do coordenador ocorre acomodação. Para Cláudio, a elaboração da proposta de in-

tervenção partiu da reflexão e da sistematização de experiências anteriores, e visava 

chegar a uma metodologia que incorporasse novos referenciais teóricos, particular-

mente o pensamento complexo, tal como proposto por Morin, à prática docente... ao 

final, a proposta elaborada refletiu o estágio inicial em que ainda se encontram, de 

algum modo, as discussões com o coordenador e os demais participantes, e eviden-

ciou a necessidade de maior embasamento teórico. Júlio relata: de início, a elabora-

ção da proposta pareceu mais difícil, porém com a ajuda do coordenador, eu fui 

compreendendo melhor de que forma poderia aplicar o construtivismo e a complexi-

dade nas minhas disciplinas. A criação da atividade mais importante dentro da pro-

posta foi realizada ao lado do coordenador. 

As respostas dos docentes dão destaque a três aspectos: 

 a dialogia  entre os trabalhos dos docentes e do coordenador: ainda que possuam 

em comum o interesse pela melhoria da ação docente e, como consequência, da 

formação dada aos profissionais de engenharia, a diversidade de compromissos 

assumidos pelos docentes contribui para que resistissem à elaboração de propos-

tas de mudança – mesmo que já possuíssem certa fundamentação teórica. Por 

conseguinte, parece claro que as mudanças nas práticas docentes não virão sem 

certa pressão, sem que alguém os esteja cobrando: do contrário, os compromis-

sos tradicionais acabam por consumir todo o tempo dos docentes; 

 tal como mostra o pensamento construtivista, as intervenções dos docentes não 

são planejadas e implantadas em um vazio de conhecimentos e experiências práti-

cas, ou seja, as novas práticas dos docentes são reconstruções de conhecimentos 

e práticas que os docentes já possuíam quanto ingressaram neste trabalho de 

formação. E considerando a duração bastante limitada das atividades, não deve 
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surpreender que os docentes ainda sintam-se inseguros na utilização dos novos 

conceitos e idéias pedagógicos; 

 a presença do orientador pedagógico (neste caso, o coordenador da pesquisa) 

mostra-se imprescindível, sem o qual os docentes, possivelmente, não suportari-

am a grande desafio que é a passagem da formação teórica ao planejamento e 

execução de ações orientadas pela teoria. 

 

Intervenção 

Para Bóris, trabalhar com um problema de seu interesse – análise de currículo – 

tornou mais fácil chegar a um bom resultado. Nesta mesma direção, Cláudio defende 

que haver realizado experiências anteriores, com algumas características da inter-

venção realizada neste trabalho, facilitou sua execução... a principal dificuldade en-

contrada foi levar os estudantes a compreender que a metodologia proposta, com a 

maior carga de trabalho envolvida (em relação às avaliações e trabalhos acadêmicos 

tradicionais), devia resultar em uma aprendizagem mais significativa... outras dificul-

dades enfrentadas foram: implementar e acompanhar as atividades previstas no pla-

nejamento inicial... a experiência ressaltou a necessidade de dimensionar adequa-

damente o tempo e a carga de trabalho envolvida no acompanhamento e avaliação 

das equipes. Júlio lembra que a elaboração da intervenção tornou os alunos mais 

participativos e interessados na disciplina. Apesar da preparação prévia das interven-

ções, algumas falhas ocorreram, tanto por parte do professor quanto por parte dos 

alunos, mas estas podem ser utilizadas para ajustes e melhoria do processo de ensi-

no-aprendizado. 

Vemos reaparecer, nestas respostas, o papel das experiências anteriores dos 

docentes na escolha e nos bons resultados de suas intervenções. Aparecem, tam-

bém, menções a problemas detectados durante a operacionalização dos planos, uma 

clara ilustração que teoria e prática, planejamento e ação, são complementares (um 

é necessário ao outro) e mutuamente implicados (mudanças ou problemas em um 

requerem ajustes no outro). 

 

Elaboração do relato sobre a intervenção 

Cláudio reconhece que a elaboração do relato possibilitou refletir sobre a inter-

venção, desde o seu planejamento até a sua execução e os resultados produzidos. 
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Foram identificados alguns avanços trazidos pela nova metodologia, em relação às 

práticas de ensino e avaliação adotadas anteriormente, bem como as dificuldades 

enfrentadas na sua implantação. O relato elaborado fornecerá subsídios importantes 

para o aprimoramento da metodologia a ser aplicada nas próximas turmas, aumen-

tando as possibilidades de alcançar plenamente os objetivos a que se propõe. Para 

Júlio,  a elaboração do relato foi a parte mais fácil, já que a proposta foi bem proje-

tada... esta etapa foi a que necessitou de menor dedicação e intervenção do coorde-

nador, no entanto ela foi muito importante para a reflexão do que ocorreu. 

Os respondentes reconhecem o principal sentido do relato das intervenções: 

permitir uma reflexão abrangendo desde o planejamento às ações concretas. Como 

resultado, tem-se a identificação dos avanços, das dificuldades, dos erros. Com o 

relato é possível assegurar as conquistas atuais, estabelecer um novo horizonte para 

as próximas e, não menos importante, fortalecer o domínio conceitual. 

 

4.4.3. Idéias para aperfeiçoar o trabalho no futuro 

Bóris defende a continuação do trabalho através da criação de grupo de pes-

quisa na área para possibilitar o desenvolvimento de melhores práticas. 

Cláudio centrou sua atenção no envolvimento dos docentes ao longo da pesqui-

sa. Para ele, a participação de professores de forma voluntária, mesmo sendo louvá-

vel, resultou em uma aparente falta de compromisso por parte de alguns, manifesta-

da na participação irregular nos encontros e na pouca disposição para perseguir os 

objetivos acordados com o coordenador, até culminar no abandono do trabalho, no 

meio do caminho. Estes fatos foram prejudiciais ao bom andamento do trabalho co-

mo um todo, posto que algumas expectativas não foram correspondidas e as discus-

sões ficaram mais restritas. Visando mitigar este problema, sugerimos: 1. estabelecer 

um contrato ético, por escrito, entre o coordenador e os participantes, estabelecendo 

os objetivos gerais do trabalho, a metodologia a ser seguida, as responsabilidades de 

cada um, os resultados esperados e um calendário com os principais eventos e suas 

respectivas datas; 2. Tornar público, através de um blog ou outro meio semelhante, 

o andamento do trabalho, desde o conteúdo do contrato ético, os participantes, os 

encontros, os resultados etc. A publicação destas informações em um meio de gran-

de alcance como a internet deve induzir um maior compromisso dos participantes, 

uma vez que um contingente muito maior de pessoas estará acompanhando todo o 
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processo. 

Para Júlio, devemos continuar com o grupo em encontros periódicos a fim de: 

expor as experiências realizadas, discutindo falhas e melhorias que podem ser apli-

cadas não somente nas intervenções, mas no dia-a-dia de sala de aula; relatar as 

experiências em forma de artigos para submetê-los à publicação. 

Fica claro o interesse dos docentes na continuidade desta pesquisa e, até mes-

mo, na constituição de um grupo de pesquisa em Docência na Engenharia, portanto 

produzindo e difundindo conhecimentos neste campo da educação superior. A pro-

moção do maior envolvimento dos participantes é certamente uma questão polêmica 

e que demandará maior discussão. Não resta dúvida, contudo, de que o equaciona-

mento da questão envolve mudanças concretas na postura da comunidade acadêmi-

ca quanto ao sentido e valor da docência em engenharia. 

Encerrados o relato e análise das etapas teórica e prática de formação dos do-

centes de engenharia faremos, no próximo capítulo, considerações sobre o programa 

de formação como um todo, em termos de seus limites e possibilidades futuros. 



5. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO: 
limites e possibilidades 

 

 

 

 

 

Uma vez que descrevemos e discutimos as atividades e resultados alcançados 

em nossa pesquisa, convém retomá-los e assim elaborar uma visão de conjunto e 

mais sintética, como também indicar possibilidades de avanço a partir do que foi rea-

lizado.  

Como ilustra a figura 5.1, estas questões são tratadas em três seções: uma sín-

tese dos principais atividades; os resultados que julgamos mais significativos reto-

mar; por fim, uma breve avaliação do programa de formação, feita pelos docentes. 

 

 

Figura 5.1. Como o capítulo 5 esta organizado 
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5.1. A PESQUISA: seu percurso 

Esta tese tem suas raízes na busca de um referencial teórico que favorecesse o 

enfrentamento dos profundos obstáculos à transformação dos cursos de engenharia 

em direção à formação de profissionais com competência técnica, humanística e eco-

lógica. Àquela época, o Pensamento Complexo anunciava um paradigma científico 

que nos parecia mais compatível com a visão de homem e de mundo que julgáva-

mos necessário defender no campo da formação tecnológica. Mas como fazer esta 

aproximação entre, de um lado uma epistemologia que ainda lutava para conquistar 

maior presença no cenário cultural ocidental e, do outro, os programas de graduação 

em engenharia? Não sabíamos. Naquele momento, o desejo de buscar esta resposta 

e a fé em sua existência foram suficientes para nos impulsionar nesta busca, inicial-

mente bibliográfica e, logo depois, acadêmica a partir de nosso encontro com a pro-

fessora Maria Cândida de Moraes – à época, no Programa de Pós-Graduação em E-

ducação (Currículo) da PUC-SP – e os seus “Paradigma Educacional Emergente” e 

“Pensamento Ecossistêmico” (MORAES, 2004a, 2004b). A partir daquele momento, o 

pertencimento a um grupo com identidade epistemológica dava força a nosso proje-

to. 

No início do doutorado, em 2006, planejávamos defender uma concepção de 

ensino de engenharia apoiada no paradigma científico emergente, que tinha na idéia 

de complexidade, e conceitos associados, seu eixo central. Em nosso horizonte, vis-

lumbrávamos uma pesquisa de natureza bibliográfica. Naquela ocasião, era limitada 

a disponibilidade de referências didático-pedagógicas vinculadas explicitamente às 

idéias da complexidade, notadamente no campo da educação em engenharia. 

A partir daí, os estudos e leituras nos permitiram conhecer, em maior profundi-

dade: a epistemologia complexa, sobretudo através da obra de Edgar Morin; as pes-

quisas envolvendo, direta ou indiretamente, a docência na educação superior; e di-

versos autores que nos ajudaram a delimitar um referencial didático-pedagógico 

compatível com o Pensamento Complexo, ao que denominamos referencial didático-

pedagógico complexo – um conjunto de conceitos e idéias didático-pedagógicas arti-

culadas ao Pensamento Complexo e através deste. Este referencial, além de uma 

racionalidade ou conjunto de idéias e princípios favoráveis ao tratamento da comple-

xidade da realidade educacional e pedagógica, envolvia uma concepção para a orga-

nização dos conteúdos articulada ao construtivismo enquanto conjunto de teorias da 
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aprendizagem e ao conceito de avaliação formativa. Neste momento, fomos desafia-

dos, por ocasião do exame de qualificação, a levar este referencial teórico a um gru-

po de docentes em engenharia, que deveria utilizá-lo no planejamento e implantação 

de intervenções pedagógicas. 

Um dos princípios do Pensamento Complexo trata de relativizar a objetividade 

de todo conhecimento, afinal este depende, de alguma forma, de quem o produz. 

Neste sentido, nossa pesquisa de campo, assim como a delimitação do referencial 

teórico, refletem opções e características pessoais do pesquisador.  

Nossas atividades no campo trataram, em um primeiro momento, de levar o re-

ferencial teórico ao encontro de um grupo de docentes em engenharia. Pareceu-nos 

adequado promover aquelas idéias junto aos docentes através de seu emprego na 

problematização de suas práticas e concepções pedagógicas. Dentro desta concep-

ção, foram discutidos sete temas e, como vimos no terceiro capítulo, os professores 

puderam entender o desafio da docência em engenharia sob a perspectiva de uma 

mudança de paradigma, condição que nos parece incontornável no enfrentamento 

da qualificação pedagógica no campo da educação superior, afinal esta envolve uma 

mudança de paradigma e, por conseguinte, todas as dificuldades aí implicadas.  

Chegando o momento de planejar e implantar mudanças nas práticas de ensi-

no-aprendizagem, nos pareceu que alguns docentes vivenciaram a síndrome da folha 

de papel em branco, situação em que se experimenta considerável dificuldade para 

produzir algo. Esta dificuldade se revelou através do afastamento de alguns docentes 

que até então haviam participado das reuniões. Houve ainda quem procedeu às in-

tervenções sem um planejamento prévio. Parte do grupo, contudo, foi bem sucedida 

desde a concepção à implantação e análise de novas práticas didático-pedagógicas. 

 

5.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Vejamos os resultados desta pesquisa em termos de: número de docentes e 

qualidade de seu envolvimento; enfoque das reuniões e qualidade das reflexões; 

planejamento das intervenções; intervenções realizadas. Após a apresentação destes 

resultados, os mostraremos, na seção 5.3, na forma de um mapa conceitual (figura 

5.2). 
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5.2.1. Número de docentes e seu envolvimento 

A primeira dificuldade da pesquisa de campo envolveu o agrupamento de um 

número de docentes grande o bastante para validar a pesquisa. No quadro 5.1 regis-

tramos a evolução do número de participante ao longo dos 18 meses de trabalho no 

campo. As duas primeiras reuniões contaram com a participação de 10 professores 

No terceiro encontro, quatro novos professor juntaram-se ao grupo, enquanto quatro 

deles o deixaram, ficando inalterado o número de participantes. Na oitava reunião já 

podemos considerar que dois docentes não continuarão no grupo, o que manterá por 

seis meses o número de oito participantes. No período de planejamento e implanta-

ção das intervenções, perdemos o contado com um dos docentes, sendo que os de-

mais demonstram interesse em participar da parte prática da pesquisa. Assim, sete 

docentes participam de reuniões em que os ajudamos a planejar intervenções didáti-

co-pedagógicas fundamentadas no referencial teórico apresentado em reuniões ante-

riores. Após seis meses dedicados às intervenções, contudo, dois dos docentes não 

realizaram qualquer avanço e assim apenas 5 deles conseguem apresentar um relato 

das intervenções realizadas. 

 

Quadro 5.1. Evolução do número de docentes ao longo da formação 

Período 1º ao 2º mês 

(reunião 1) 

3º ao 6º mês 

(reunião 2) 

7º mês 

(reunião 3) 

8º ao 12º mês 

(reuniões 4 a 9) 

13º ao 18º mês 

(intervenções) 

 
Entrega de 

relato sobre 
intervenções 

Número 10 6 10 8 7 5 

Alteração - saem 4 entram 4 saem 2 sai um saem 2 

 

Estes resultados, a despeito do reduzido número de professores, nos permitem 

fazer algumas considerações. Dos três doutorandos que se envolveram com esta 

pesquisa, nenhum deles chegou às intervenções e apenas um deles participou das 

reuniões temáticas, o que sugere ser difícil conciliar um programa de formação teóri-

co-prático com as atividades de docência e do doutorado. Nos parece, ainda, que 

alguns docentes estão por demais ocupados em atividades administrativas e/ou de 

pós-graduação para envolver-se, espontaneamente, com um programa de formação 

docente. É digno de nota que as atividades relacionadas com o ensino de graduação 

não parecem ser a justificativa para ausência de um docente em atividades formati-

vas, o que fortalece a idéia de que as atividades indiretamente ligadas à docência 
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favorecem certa desvalorização das atividades propriamente pedagógicas – inclusive 

o envolvimento com um programa de formação docente. Os docentes, contudo, não 

são os únicos responsáveis por tal quadro, que se insere em um contexto, um para-

digma em que ensinar  é algo de menor valor em uma IES. A despeito da dificuldade 

para envolver parte dos docentes com o nosso programa de formação, os que dele 

participaram nos mostram resultados bastante animadores, tanto na fase de discus-

sões quanto na de intervenções. 

 

5.2.2. Enfoque das reuniões e evolução das reflexões 

O primeiro encontro já foi suficiente para atestar a existência de muitos docen-

tes com a necessidade de trocar idéias, discutir sobre suas atividades e até mesmo 

estudar alguma coisa de pedagogia. Ao solicitar destes docentes a indicação do que 

consideravam as maiores dificuldades a enfrentar, é marcante em seus discursos a 

ênfase nos estudantes, que tendem a ser vistos como verdadeiros vilões dos cursos 

de engenharia. Também nesta fase inicial da formação, as questões discutidas não 

seguem uma ordem clara e se sucedem segundo relatos, experiências e concepções 

muito pessoais. Nesta fase, nos pareceu que nossas intervenções não deveriam con-

trolar excessivamente este fluxo de reflexões, mas ficou claro ser necessário impedir 

falas muito longas ou incompatíveis com os objetivos de cada reunião. A experiência 

com trabalhos desta natureza contribuiu para a formação do coordenador, que tam-

bém aprendeu com os demais docentes. 

Dado que trabalhamos com docentes sem formação pedagógica sistemática, 

nos pareceu indispensável proceder ao estudo de alguns textos didático-

pedagógicos, cuja discussão à luz de suas experiências práticas favoreceu críticas 

fundamentadas em conhecimentos e idéias respaldados pela comunidade educacio-

nal. Mostrou-se bastante oportuno iniciar as reuniões temáticas com a discussão do 

conceito de paradigma, cujo texto utilizado favoreceu não apenas a compreensão de 

sua profunda importância como também já permitiu aos docentes identificar, primei-

ro, a existência de um paradigma pedagógico nos cursos de engenharia – não há 

nisso nenhum mal, sendo necessária sua existência – e, segundo, algumas de suas 

características.  Acreditamos que a tomada de consciência para a natureza implícita e 

acrítica deste paradigma favoreceu seu questionamento e vemos, a partir deste mo-

mento, uma mudança, ainda que sutil, no sentido de pôr os docentes, e por conse-
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guinte a docência, no centro das discussões. Mas sem conhecimentos pedagógicos, 

os docentes ainda não sabiam como transformar suas práticas e não raro os estu-

dantes reapareciam como os culpados por elas não produzirem os efeitos desejados 

– frequência às aulas, realização dos trabalhos e boas notas nos exames. 

À medida que avançávamos nas discussões, as intervenções do coordenador e 

as novas leituras favoreciam a reconstrução, pelos docentes, de suas concepções de 

ensino-aprendizagem, de avaliação, de currículo, de métodos/estratégias de ensino-

aprendizagem e, progressivamente, os conceitos eram assimilados. Assim, avaliação, 

em ritmos individualizados e não sem certas resistências, pouco a pouco deixava de 

significar exame, prova, para assumir a idéia de acompanhamento do desenvolvi-

mento, até que o conceito de avaliação formativa passou a ser utilizado com maior 

freqüência. Da mesma forma, currículo  passou de grade curricular a conjunto de 

atividades de ensino-aprendizagem, e foi-se associando aprendizagem a atividade, 

participação dos estudantes. 

As discussões permitiram não apenas a reconstrução de modelos conceituais e 

de concepções, mas também estimulou dois docentes a assumirem cargos de coor-

denador e de vice-coordenador, em cursos distintos, com o objetivo de favorecer 

mudanças mais amplas nos cursos em que lecionavam. 

Uma segunda dificuldade encontrada no campo diz respeito à resistência dos 

docentes, sem exceção, à elaboração de sínteses do que liam ou do que discutiam, 

uma forma de assimilar em maior profundidade os novos conceitos e reconstruir de 

maneira mais sistemática suas concepções pedagógicas. Aqui, nos parece que a falta 

de experiência com textos mais discursivos e, sobretudo, em uma nova área de co-

nhecimento – ainda que os docentes os tenham considerado de fácil leitura –, jun-

tamente com o acúmulo de tarefas, os impede de um estudo mais sistemático. Con-

tudo, terem lido todos os textos indicados antes de cada reunião e terem participado 

intensamente das discussões não é algo de menor importância e devemos aplaudir 

estes resultados.  

 

5.2.3. Intervenções 

O planejamento 

A dificuldade para a elaboração escrita de idéias pedagógicas revelou-se, tam-

bém, no momento em que os solicitamos uma proposta de intervenção seguindo 
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uma metodologia que incluía o emprego explícito do referencial teórico conhecido. 

Ainda que nos colocássemos à disposição para auxiliá-los na redação desta proposta, 

nos pareceu que a dificuldade diante do desafio causava certa inibição em admiti-la 

e, sobretudo, em enfrentá-la. Diante desta aparente barreira, decidimos nos reunir 

individualmente como os docentes e ajudá-los a delinear a proposta, o que pareceu 

ter sido essencial para a evolução do grupo. Assim é que, exceto um dos cinco do-

centes que fizeram as intervenções pedagógicas, todos partiram para elas com certo 

planejamento prévio.  

Os projetos dos docentes, como recomendava a metodologia estabelecida, par-

tiram de uma problemática para então chegar a um objetivo a ser atacado na inter-

venção, que cada um planejou e justificou, conforme haviam sido orientados, segun-

do o referencial teórico que já conheciam – ainda que de maneira bastante introdu-

tória. Apenas um único docente não chegou a fazer referência explícita ao referencial 

teórico no seu relato das intervenções. Este caso ilustra a propriedade de um plane-

jamento prévio das intervenções e seu acompanhamento pedagógico como forma de 

favorecer uma qualidade dos resultados alcançados, seja junto aos estudantes ou em 

termos de desenvolvimento pedagógico do docente. 

 

A execução 

A dificuldade de expressão escrita reapareceu durante a elaboração, pelos do-

centes, dos relatos tratando de suas intervenções. Uma vez encerrado o período de 

aulas, o primeiro texto chegou a nossas mãos após dois meses e quatro outros após 

três meses. Fatos como este, associados aos três períodos de férias acadêmicas a-

travessados fizeram com que a pesquisa de campo se estendesse por 18 meses, 

desde seu planejamento à execução e avaliação permanente de ações e resultados.  

As dificuldades até aqui relatadas devem ser entendidas como: de um lado, 

barreiras do sistema, de todo um paradigma universitário, à formação docente; de 

outro, efeitos da curva de aprendizagem pedagógica, ainda muito íngreme no início 

de uma formação para professores da engenharia. Ou seja, ainda que um docente 

tenha interesse em desenvolver-se pedagogicamente, enfrentará dificuldades inter-

nas e externas a ele, de variados tipos e intensidades. 

A liberdade de intervenção dada a cada docente mostrou-se não apenas coe-

rente com a idéia de emergência, com preceitos do pensamento construtivista e com 
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o estágio ainda inicial da formação pedagógica dos professores. Acreditamos que um 

conjunto de fatores deve ter contribuído para o delineamento de cada intervenção, 

sendo que a conjugação de dois deles, compreensão/significado dos novos conceitos  

e problemas experimentados na prática docente, parecem apresentar um papel de 

relevo.  

Quanto à exploração do referencial teórico, percebemos que alguns dos concei-

tos didático-pedagógicos trabalhados (avaliação, aprendizagem e estratégias de en-

sino-aprendizagem) estão entre os mais utilizados pelos docentes nas intervenções 

que fazem. Contudo, é inegável que as idéias da complexidade são apropriadas, al-

gumas vezes sutilmente. A percepção do Pensamento Complexo enquanto instru-

mento de religação dos saberes e de reforma do pensamento, como defendido por 

Morin, não aparece, entretanto, no discurso dos professores. Isto pode ser uma indi-

cação de que este horizonte pode não estar ao alcance de grande parte dos docen-

tes da engenharia, pelo menos em um período relativamente curto como o de nossa 

pesquisa de campo. Mas o que vimos, ouvimos e lemos, a partir do que foi produzido 

pelos docentes, comprova a pertinência epistemológica e valor pedagógico do Pen-

samento Complexo enquanto paradigma de pensamento. Ainda , esta pesquisa cons-

tata o valor prático de seus princípios, que se mostraram úteis na reconstrução de 

práticas docentes que passaram a incorporar características como: relações entre 

partes e todo; retroatividade; dialogia. 

 

5.2.4. Da formação teórica à (formação) prática: salto qualitativo 

Os resultados apresentados no quarto capítulo ilustram um salto qualitativo se 

os comparamos com os aqueles mostrados no terceiro capítulo. É necessário e possí-

vel justificar tal avanço: 

- as etapas teórica e prática da formação estão defasadas em seis meses, o que 

permite aos docentes a progressiva reflexão sobre suas práticas e assimilação dos 

novos conceitos pedagógicos que, oriundos das leituras, reaparecem, com freqüên-

cia, nas reuniões que se sucedem; 

- no início da formação prática, os docentes foram incentivados a retomar os textos, 

seja na elaboração da proposta de intervenção quanto durante sua implantação e 

redação do relatório final; 
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Figura 5.2. O processo de transformação dos conceitos e das práticas pelos docentes 
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- durante a fase de planejamento e implantação das intervenções nos encontráva-

mos individualmente com os docentes para auxiliá-los no processo de levar à prática 

os conceitos discutidos no semestre anterior. Este apoio favoreceu, claramente, tanto 

a expressão escrita dos docentes quanto a assimilação dos conceitos. É nesta fase 

que se deu o salto da teoria para a prática, na forma de propostas. Na fase teórica 

da formação, por outro lado, as propostas, compreensivelmente, ainda não apareci-

am já que os docentes encontravam-se mergulhados na revisão de suas concepções. 

Estes resultados que acabamos de sintetizar, os apresentamos em forma gráfi-

ca na figura 5.2. 

 

5.3. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PELOS DOCENTES 

Ao final do formulário de avaliação da formação prática (Apêndice 10) os do-

centes puderam avaliar, também, o programa de formação como um todo (ativida-

des teóricas e práticas). Como já havíamos dado oportunidade para que eles avalias-

sem, separadamente, cada etapa da formação, nesta avaliação final lhes solicitamos 

que procurassem sintetizar o que representava o percurso de formação, envolvendo 

pelo menos os 12 últimos meses. Passemos aos resultados desta avaliação. 

 

Acredito muito que o trabalho me induziu a mudança mais  rapidamente  sobre 

as práticas pedagógicas... essa atividade foi de fundamental importância para apro-

fundar a necessidade que estava sentindo de realizar mudanças nas  minhas  disci-

plinas. Essa atividade, portanto, me permitiu refletir e questionar a forma passiva das 

aulas. Eu já estava começando as mudanças,  mas a partir das reuniões,  fiquei con-

vencido que permitindo aos alunos uma atuação mais ativa é uma  forma  melhor do 

que reproduzir os conhecimentos que os alunos vão esquecer após a realização das 

provas. [Bóris] 

 

Muitas de nossas inquietações sobre docência, particularmente na engenharia, 

surgiram anteriormente ao início deste trabalho, fruto das experiências vividas no 

ambiente acadêmico e de reflexões individuais. O caminho percorrido ao longo deste 

trabalho, sob orientação do coordenador, nos induziu a sistematizar e aprofundar 

estas reflexões em bases teóricas mais consistentes, e planejar intervenções mais 

consequentes em nossas práticas docentes. O resultado mais importante alcançado 
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até o momento foi a percepção de que a complexidade intrínseca à realidade requer 

uma mudança de paradigma do pensamento, da parte de todos os envolvidos no 

processo educacional. [Cláudio] 

 

Por ser professor novato, com pouca experiência, avalio que adquiri aprendiza-

gem bastante grande no fazer docente, durante todo este ano em que foram realiza-

das: discussões filosóficas relacionadas a textos da área de educação, elaboração da 

proposta de intervenção em disciplinas ministradas, aplicação da mesma e relato das 

experiências. Posso me considerar privilegiado por ter tido esta oportunidade de, ao 

lado de colegas mais experientes, discutir as práticas docentes. O grupo formado 

pelo coordenador, denominado Docência em Engenharia, despertou em mim o inte-

resse pelos temas relacionados ao ensino e aprendizagem. As atividades ocorreram 

concomitantemente às discussões promovidas pelo Projeto CASa, sendo que ambas 

contribuíram para o meu crescimento como docente. Hoje, eu considero não ser 

mais o docente que ingressou em 2009, creio ter melhorado, e parte disso devo a-

gradecer ao coordenador desta pesquisa, e vamos em frente pois ainda há muito que 

aprender e discutir sobre as atividades da carreira docente. [Júlio] 

 

Sem entrar em muitos detalhes sobre o programa de formação, os docentes 

deixam claro, acima de tudo, sua sede por capacitação didático-pedagógica. Segun-

do os depoimentos, o trabalho desenvolvido foi bem sucedido em lhes favorecer um 

desenvolvimento inicial da capacidade de planejar e realizar intervenções que super-

em os problemas que encontram no exercício da docência em engenharia. 



 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
do passado próximo ao devir 

 

 

 

 

 

O SENTIDO DESTA PESQUISA77 

Para além dos resultados apresentados e discutidos, a elaboração desta tese 

me permitiu construir e reconstruir significados e sentidos para a atividade docente. 

A mais importante das descobertas foi, talvez, compreender que o desenvolvimento 

da competência pedagógica favorece profundas mudanças na relação entre o 

docente e as atividades de ensino-aprendizagem. Ao conhecer possibilidades de 

transformação profunda em suas práticas, o professor de engenharia tende a 

assumir uma postura mais generosa na relação com os estudantes que, agora, já 

não aparecem como o centro dos problemas pedagógicos, mas como o sentido de 

toda intervenção e desenvolvimento docentes. De variadas formas, a aprendizagem 

pedagógica favorece a qualidade do clima nos cursos de engenharia: ao descobrir 

novas possibilidades para canalizar seu compromisso com o educando, o docente, 

que punia porque não via alternativa, descobre que pode intervir de forma 

construtiva e com afeição. Identifiquei esta mudança de postura tanto em muitos dos 

docentes acompanhados como em meu próprio processo de aprendizagem 

pedagógica. 

De minha parte, tenho hoje um claro e seguro sentimento de competência 

construída no curso de doutorado. Se cheguei à PUC-SP com um conjunto de 

conhecimentos e experiências que propiciaram os desenvolvimentos posteriores, foi 

durante o curso que encontrei as condições adequadas à consolidação de uma 

competência científica e ao delineamento do referencial teórico que propiciaram as 

descobertas relatadas nesta tese. E foi a confiança na formação adquirida que me 

permitiu avançar com determinação no processo de formação teórico-prática do 

grupo de docentes em engenharia. Acredito que o sucesso da experiência de 

formação a partir de uma perspectiva complexa, a despeito de suas imperfeições e 

                                                   
77

 Dada a natureza marcadamente pessoal destas últimas considerações, sua redação retoma a primeira pessoa do 

singular utilizada na Introdução a esta tese. 
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exigências de aperfeiçoamento futuro, deveu-se à segurança adquirida em minha 

própria travessia, de docente sem ciência a profissional reflexivo e fundamentado em 

conceitos pedagógicos. Hoje, me parece que o percurso realizado com esta pesquisa 

tem o profundo significado da conquista de uma competência jamais permitida pelos 

cursos tradicionais pelos quais havia passado: pois não formavam verdadeiros 

engenheiros, no máximo pesquisadores e estes, ao se depararem com a realidade 

educacional, mostravam-se claramente desnorteados, reproduzindo um terrível ciclo 

vicioso em que a autonomia dos estudantes raramente é alcançada. Esta pesquisa 

tem para mim o rico significado de ruptura deste ciclo. É uma conquista imensa e 

que poderá favorecer transformações semelhantes nas futuras gerações de 

estudantes, na medida em que vem acompanhada de produção de conhecimento, 

condição para sua reprodução e regeneração. 

 

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

Os resultados desta pesquisa me encorajam a empreender dois grupos de 

ações: um deles visando enriquecer o referencial teórico-metodológico desta 

proposta de formação para a docência na engenharia; outro com o objetivo de 

fortalecer a formação pedagógica dos docentes em engenharia do CT-UFC. 

Quanto ao referencial teórico utilizado, as avaliações realizadas pelos docentes 

e minha auto-avaliação indicam a necessidade de, por exemplo: 

 enriquecer sua complexidade: incorporando novas dimensões dos processo 

didático-pedagógicos e explicitando os laços complexos que os articula; 

 incorporar contribuições de autores, como Moraes (2003, 2004a, 2004b) e 

Maturana (2001, 2002), que têm dado contribuições relevantes para a 

fundamentação de uma pedagogia de natureza complexa (multidimensional, 

multirelacional, não linear). 

No campo da ação de formação dos docentes que atuam nos cursos de 

engenharia da UFC, vejo também algumas possibilidades: 

 continuar o trabalho com os docentes participantes da presente pesquisa, que 

demonstraram interesse em prosseguir na aprendizagem pedagógica; 

 acrescentar novas variáveis didático-pedagógicas às reuniões teóricas, como: 

função social do ensino; as relações interativas em sala de aula; planejamento de 

uma disciplina (ZABALA, 1998; MASETTO, 2003); 
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 aprofundar o estudo e as aplicações da abordagem construtivista à aprendizagem 

escolar (COLL et al., 2006); 

 promover estratégias de ensino-aprendizagem como: ensino com pesquisa, ensino 

com projetos, aprendizagem baseada em problemas; 

 incorporar as TIC às estratégias de formação docente (VALENTE; PRADO; 

ALMEIDA, 2003; VALENTE; BUSTAMENTE, 2009) e de ensino-aprendizagem 

discente; 

 preparar material que facilite a compreensão, pelos docentes, da proposta 

formativa desde seu início; 

 intensificar o acompanhamento dos docentes durante a etapa prática da formação 

com o objetivo de facilitar a apropriação da teoria na reconstrução das práticas; 

 explorar novas situações didático-pedagógicas problemáticas e planejar ações 

interventivas; 

 promover reuniões de socialização e sistematização das ações já implantadas; 

 iniciar a formação com um novo grupo de docentes, agora dedicando um 

semestre inteiro para planejar as ações de intervenção e outro para implantá-las – 

na experiência discutida nesta tese, o planejamento e execução das intervenções 

ocorreram eu um único semestre, o que pode ter inibido a produção de resultados 

por alguns dos docentes; 

 pesquisar outro percurso de formação, partindo de problemas concretos trazidos 

pelos docentes como referência para, a partir daí, buscar a literatura (BERBEL, 

1994, p. 58); 

 utilizar novas metodologias qualitativas com o objetivo de enriquecer as 

possibilidades da formação para a docência em engenharia – estudos de caso, 

pesquisa etnográfica, pesquisa-ação, por exemplo). 

Finalmente, vemos também perspectivas para a produção e difusão de 

conhecimentos no campo da Docência em Engenharia, dentro e fora do Brasil: 

 divulgando os resultados desta pesquisa por meio de publicações em congressos e 

revistas; 

 criando, no CT-UFC um linha de pesquisa em Docência na Engenharia; 

 colaborando com grupos de estudos e pesquisas, assim como com programas de 

pós-graduação na UFC e em outras IES. 
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APÊNDICE 1:  
teses de doutorado no Brasil 

sobre Educação em Engenharia 
 

 

 

 

 

As teses indicadas no quadro A1 foram identificadas no Banco de Teses da CA-

PES (2006), que, à época de nosso acesso, abrangia as teses e dissertações defendi-

das no Brasil entre os anos de 1987 e 2004. 

O procedimento de busca envolveu o emprego de duas palavras, sendo uma re-

lacionada ao campo da educação e outra ao campo da engenharia. Os termos técni-

co ou técnica, assim como de tecnológico ou tecnológica foram empregados de acor-

do com o que julgamos mais adequado em cada busca – usamos, por exemplo, en-

sino técnico e educação tecnológica. 

As palavras-chave surgiram do cruzamento de termos pertencentes a cada um 

dos seguintes grupos: 

 grupo 1: educação, ensino, formação, paradigma, docência, docente, professor; 

 grupo 2: engenharia, engenheiro, tecnologia, tecnológico(a), técnica(o). 

Como resultado, foram utilizados as seguintes palavras-chave, aqui separadas em 

blocos que possuem o mesmo termo do grupo 2: 

 

 

1. GRUPO 2: Engenharia 

1.1.  ensino engenharia 

1.2.  educação engenharia 

1.3.  formação engenharia 

1.4.  paradigma engenharia 

1.5.  docência engenharia 

1.6.  docente engenharia 

1.7.  professor engenharia 

 

 

2. GRUPO 2: Engenheiro 

2.1. ensino engenheiro 

2.2. educação engenheiro 

2.3. formação engenheiro 

2.4. paradigma engenheiro 

2.5. docência engenheiro 

2.6. docente engenheiro 

2.7. professor engenheiro 
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3. GRUPO 2: Tecnologia 

3.1. ensino tecnologia 

3.2. educação tecnologia 

3.3.  formação tecnologia 

3.4.  paradigma tecnologia 

3.5. docência tecnologia  

3.6. docente engenheiro 

3.7. professor tecnologia 

 

4. GRUPO 2: Tecnológico(a) 

4.1. ensino tecnológico 

4.2. educação tecnológica 

4.3. formação tecnológica 

4.4. paradigma tecnológico 

4.5. docência tecnológica 

4.6. docente tecnológico 

4.7. professor tecnológico 

5. GRUPO 2: Técnico(a) 

5.1. ensino técnico 

5.2. educação técnica 

5.3. formação técnica 

5.4. paradigma técnico 

5.5. docência técnico 

5.6. docente técnico 

5.7. professor técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada busca foram selecionados, dentre os títulos apresentados, aqueles 

que tratavam de questões educacionais/pedagógicas mais amplas no campo da Edu-

cação em Engenharia. Nosso objetivo consistia em identificar pesquisas de doutora-

do, portanto com maior potencial acadêmico, e que abordassem a formação dos en-

genheiros de forma mais amplas, não se limitando, por exemplo, ao ensino de uma 

disciplina. O resultado desta busca é apresentado no quadro A1 que segue. 
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Quadro A1. Teses publicadas no Brasil sobre a Educação em Engenharia 
 

Ano Autor Título IES Programa UF 

1997 Emmanuel Paiva de Andrade O ensino de engenharia e a tecnologia UFRJ Eng. de Produção RJ 

1997 Dorival Ferreira O ensino de engenharia e os avanços tecnológicos UNESP Educação SP 

1997 Maria Salett Biembengut Qualidade no ensino de matemática na engenharia: uma proposta curricu-
lar e metodológica 

UFSC Eng. de Produção SC 

1998 Walter Antonio Bazzo Ensino de engenharia: novos desafios para a formação docente UFSC Educação SC 

1998 Flávio Eitor Barbieri O ensino tecnológico na sociedade global da informação UNICAMP Educação SP 

1998 Edson Rocha de Almeida Qualidade no ensino de engenharia: a experiência do Instituto Militar de 
Engenharia 

UFRJ Eng. de Produção RJ 

2000 Vanderli Fava de Oliveira Uma proposta para melhoria do processo de ensino/aprendizagem nos 
cursos de engenharia civil 

UFRJ Em. de Produção RJ 

2000 Jose Augusto N. Kamel Para uma engenharia de produção substantiva UFRJ Eng. de Produção RJ 

2000 Leandro José Komosinski Um novo significado para a educação tecnológica fundamentado na in-

formática como artefato mediador da aprendizagem 

UFSC Eng. de Produção SC 

2002 Rogerio Bartolomei Pensando o ensino do futuro sob perspectivas humanizadoras: a enge-

nharia civil como pretexto 

UNICAMP Educação SP 

2002 Anna Cristina B. D. de Carva-
lho 

Procedimento para Auxiliar o Processo Ensino/Aprendizagem na Engenha-
ria 

USP Eng. Mecânica SP 

2002 Eduardo Marques Arantes A reengenharia do ensino das engenharias: da construção do discurso 
oficial à construção de reformas curriculares 

UFMG Educação MG 

2002 Irlan Von Lisingen Engenharia, tecnologia e sociedade: novas perspectivas para uma forma-
ção 

UFSC Educação SC 
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Quadro A1. Teses publicadas no Brasil sobre a Educação em Engenharia (continuação) 
 

Ano Autor Título IES Programa UF 

2002 Cristiana Abud da Silva Fusco O ensino de uma disciplina básica de matemática (geometria analítica e 
cálculo vetorial) num curso de engenharia 

PUC-SP Educação (Currícu-
lo) 

 

SP 

2002 Suzana Rodrigues Torres A formação dos docentes da engenharia e processos de mudanças: con-
tribuições para a formação de professores 

PUC-SP Educação –
(Psicologia) 

SP 

2002 Sinval Zaidan Gama Novo perfil do engenheiro eletricista no início do século XXI PUC-Rio Eng. Elétrica RJ 

2003 Virginia Maria Salerno Soares A reflexividade permanente na projetação: uma contribuição para o ensi-

no de metodologia de pesquisa na engenharia 

UFRJ Eng. de Produção RJ 

2003 Mara Fátima Lazzaretti Bitten-

court 

Educação para a ciência, tecnologia e desenvolvimento social: a formação 

dos engenheiros mecânicos da Unicamp 

UNICAMP Educação SP 

2003 Marta Santos da Silva H. Lobo Ensino de engenharia: relações entre aprendizagem e produção num cen-
tro de tecnologia têxtil 

UFRJ Eng. de Produção RJ 

2004 Jorge Luiz Knupp Rodrigues O professor do ensino superior, suas características e suas competências 
um profissional da educação 

PUC-SP Educação SP 

2004 Ines Beatriz Yajima Habara Ensino da competência de compreensão do vivido para ensino de enge-
nharia: uma abordagem intercultural e colaborativa 

UFRJ Eng. de Produção RJ 

2004 Maria Auxiliadora A. dos San-
tos Sá 

Trajetórias docentes avanços, recuos e desvios na vida profissional de 
professores engenheiros 

PUC-SP Educação (Psicolo-
gia) 

SP 

2004 Nídia Pavan Kuri Tipos de personalidade e estilos de aprendizagem: proposições para o 
ensino de engenharia 

UFSCar Eng. de Produção SP 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 2: 
fomulário de divulgação da pesquisa 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA EM ENGENHARIA 
 

Orientador:  
Prof. João José Evangelista Rabelo  
M.Eng. Mecânica (Projetos), UFSC; Doutorando em Educação (Currículo), PUC-SP 
 

1. PROPOSTA DE FORMAÇÃO 

1.1. Justificativas 
● pessoais 
● institucionais/acadêmicas 
● sociais e ambientais 
● éticas e morais 

 
1.2. Objetivos 
● Teóricos: desenvolver a capacidade de pensar e agir de forma sistêmica em con-
textos educacionais (currículo, ensino/aprendizagem, avaliação)  

● Práticos: elaborar um projeto (individual ou em grupo) segundo o interesse de ca-
da docente, podendo constituir-se de artigo, mini-proposta curricular e até mesmo 
de mini-proposta pedagógica. 
 

1.3. Tipo de atividades 
● leituras 
● discussões presenciais e em ambientes virtuais 
● elaboração de sínteses conceituais 

● execução de projetos 
● outras, propostas pelo grupo 
 
1.4. Cronograma 
● Atividades presenciais: set/2009 a nov/2009, com uma reunião semanal  

● Reunião final para discutir resultados e avaliar as atividades: data a definir 



 

 

 



APÊNDICE 3:  
estimativa de tempo docente despendido  

com avaliações tradicionais 
 

 

 

 

 

Temos visto muitos colegas realizarem três avaliações parciais e um exame fi-

nal, cada uma delas, a princípio, com sua respectiva segunda chamada, perfazendo 

assim um total de até oito avaliações para cada disciplina. Os números podem nos 

ajudar a compreender o que isto significa em termos de horas de trabalho e fadiga. 

Considerando que cada um destes exames envolve atividades de elaboração, monta-

gem e fotocópias, não se gastará muito menos que 2 horas com estes. Além disso, é 

preciso elaborar a solução ou gabarito a ser utilizado na correção dos exames, o que 

deve envolver mais 2 horas. Acrescente-se a isso a aplicação do exame (mais 2 ho-

ras), sua correção (para uma turma de 30 alunos é preciso cerca de 4 horas para 

comentar as soluções e pontuar cada exame). Finalmente, a resolução em sala de 

aula, uma exigência na UFC, com o objetivo de que os alunos possam discutir com o 

professor as dificuldades que encontraram (1 hora). No quadro abaixo, tudo isto é 

quantificado. 

 

Quadro A3. Estimativa do tempo despendido com um exame escrito 
numa típica disciplina de engenharia 

Tempo necessário: da elaboração à devolução dos resultados aos alunos 

Atividade  Número de horas envolvidas 

Elaboração do exame 2 

Resolução/Gabarito 2 

Aplicação 2 

Correção  4 

Devolução e discussão 2 

TOTAL (por exame) = 12 horas 
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Chegamos ao número de 12 horas, o que pode se traduzir em um dia de muito tra-

balho para tratar daquele exame – um cálculo certamente conservador. Lembrando 

que serão cerca de oito provas em um só semestre, chegamos a um total de 8 dias 

de intenso trabalho docente para realizar a avaliação em uma disciplina. Para um 

docente responsável por três disciplinas, será preciso reservar cerca de 24 dias ou 5 

semanas de seu semestre de trabalho, apenas para os exames. Em um semestre 

com 18 semanas, isto representa 27,8%. De nossa experiência, podemos assegurar 

que este resultado não está distante do que de fato ocorre.  



APÊNDICE 4: 
questionário de caracterização do grupo 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

 

1. Identificação 

Nome:                                             Departamento:   

 

2. Formação acadêmica 

Graduação:                                      Instituição:                                   Ano:  

Mestrado:                                        Instituição:                                   Ano:  

Doutorado:                                      Instituição:                                   Ano:  

Pós-doutorado:                                Instituição:                                   Ano:    

  
3. Experiências profissionais 

Instituição:                                      Atividade:                                    Período: 

Instituição:                                      Atividade:                                    Período: 

Instituição:                                      Atividade:                                    Período: 

 

4. Experiências de formação pedagógica 

Instituição 1:                                    Período: 

Descrição e avaliação: 

 

Instituição 2:                                    Período: 

Descrição e avaliação: 

 

Instituição 3:                                    Período: 

Descrição e avaliação: 
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5. Quanto a suas experiências mais recentes como docente 

Relacione os cinco principais problemas, em ordem de prioridade decrescente, da 

relação ensino/aprendizagem. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. Temas pedagógicos 

Liste 5 temas, em ordem decrescente de prioridade, sobre os quais gostaria de a-

prender neste programa. Por que os considera importantes? 

                    Temas                                                   Justificativas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

7. Sobre este programa de formação 

Agora, registre suas expectativas (realistas) de desenvolvimento individual, e do 

grupo de docentes, para os próximos meses, quando estaremos trabalhando para 

fortalecer nossa competência (teórica e prática) para o exercício da docência em en-

genharia. 



APÊNDICE 5:  
respostas ao Questionário 1 

 

 

 

 

 

As informações que seguem refletem as mudanças na composição do grupo ao 

longo de mais de 18 meses. Somente foram consideradas as respostas dos professo-

res que responderam ao Questionário 1 à época da primeira reunião e que participa-

ram, no mínimo, da parte teórica da formação. Para os itens 1 e 2, contudo, que 

contém apenas informações factuais, são fornecidos os dados de todos os que in-

gressaram na pesquisa após a distribuição do questionário. 

 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Docente Diplomas Trabalho 

 
Artur 

Graduação: Engenharia de Produção Mecânica / UFC / 2005 
Mestrado:   Engenharia Mecânica / USP – São Carlos / 2008 

● UFC (ensino): 2009-hoje 

 
Bóris 

Graduação: Engenharia Mecânica / UFC / 1984 

Mestrado:   Informática / UFPB – Campina Grande / 1996 
Doutorado: Engenharia de Produção / UFSC / 2002 

● CEAG / EIT / UFC (programação 

e análise de sistemas): 1985-2002 
● UFC (ensino): 2002-hoje 

 
Cláudio 

Graduação: Engenharia Mecânica / UFC / 1995 

Mestrado:   Engenharia Mecânica / UFSC / 1998 
Doutorado: Eng. e Ciências do Petróleo / UNICAMP / 2004 

● UFC (ensino): 1999-hoje 

 
Flávio 

Graduação: Engenharia Civil / UFC / 1990 

Mestrado:   Eng. de Transportes / U. do Tennessee (EUA) / 1991 
Doutorado: Eng. de Transportes / U. do Tennessee (EUA) / 1994 

● UFC (ensino): 1995-hoje 

 

Júlio 
Graduação: Farmácia e Bioquímica / UFSC / 1998 

Mestrado:   Tecnologia de Alimentos / UNICAMP / 2003 
Doutorado: Tecnologia de Alimentos / UNICAMP / 2007 

● EMBRAPA (pesquisa): 2008-2009 

● UFC (ensino): 2008-hoje 

 
Manoel 

Graduação: Engenharia Mecânica / UFU / 1993 

Mestrado: Engenharia Mecânica / UFU / 1994 
Doutorado: Engenharia Mecânica / UFSC / 2002 

● UFC (ensino): 1995-hoje 

 
Marcos 

Graduação: Administração de Empresas / UECE / 1987 

Mestrado: Administração / UFPB / 1994 
Doutorado: Engenharia de Produção / UFSC / 2005 

● UNIFOR (ensino): 1995-2005 

● UFC (ensino): 2005-hoje 

 
Rubens 

Graduação: Engenharia Mecânica / UFC / 1997 

Mestrado:   Engenharia de Produção / UFSC / 1999 
Doutorado: Engenharia de Produção / UFSC / 2005 

● ESMALTEC (engenharia): a-

go/97-mar/98 
● GESTEC (engenharia): 2003-
2006 
● UFC (ensino): 2006-hoje 

 



256 

 

2. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

Docente Experiência 

Artur Projeto CASa / UFC / 2009-hoje    (atividades variadas) 

Bóris Didática do Ensino Superior / UFC / 2002   (curso de 60 horas-aula) 

Cláudio Didática do Ensino Superior / UFC / 1999   (curso de 60 horas-aula) 

Flávio Didática do Ensino Superior / UFC / 1995   (curso de 60 horas-aula) 

 
Júlio 

Progr. de Iniciação à Docência e Disciplina, Didática do Ensino Sup. / UNICAMP / 2002 
Projeto CASa / UFC / 2009-hoje    (atividades variadas) 

Manoel Didática do Ensino Superior / UFC / 1996   (curso de 60 horas-aula) 

Marcos78 Informação não disponível 

Rubens Didática do Ensino Superior / UFC / 1997   (curso de 60 horas-aula) 
Projeto CASa / UFC / 2006-hoje    (atividades variadas) 

 

3. CINCO PRINCIPAIS PROBLEMAS RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Docentes 

Problemas elencados  
(ordem decrescente de importância) 

 

 

Artur 

1. Desinteresse dos alunos; 
2. Pouco tempo para preparação de aulas mais sofisticadas, que possibilitem melhor explora-

ção de recursos e métodos diversos; 
3. Instrumentos de avaliação deficientes (Desenvolvimento de melhores instrumentos de 
avaliação); 
4. Baixo rendimento das aulas, medido pela relação quantidade de conteúdos aprendi-
do/quantidade de conteúdo exposto. 

 
 
 
 

Bóris 

1. Problema teoria/prática: participação dos alunos quando a disciplina não requer cálculos – 
novos conhecimentos; 

2. Avaliação: provas + trabalhos (práticas mas os alunos só trabalham nas últimas semanas); 
3. Dilema tempo X conteúdo da disciplina (trabalhos práticos, os alunos deixam para trabalhar 
nas últimas semanas); 
4. Horário da disciplina: aluno já teve 4 horas de aula e terão mais duas horas, ou seja, é a 
sexta hora seguida; 
5. Número de disciplinas realizadas pelos alunos. 

 
 
 

Cláudio 

1. Falta de metodologias de ensino e aprendizagem atualizadas e com maior embasamento 
conceitual e prático; 

2. Acesso limitado/restrito a TIC voltadas para o ensino/aprendizagem; 
3. Baixo nível de formação cultural/educacional/tecnologia -> pouca leitura/experiência; 
4. Conteúdos superdimensionados para carga horária das disciplinas -> velho paradigma: 
quanto mais conteúdo, melhor! 
5. Pouca valorização social/institucional das atividades relativas ao ensino/aprendizagem. 

 
 

Rubens 

1. Falta participação dos alunos em atividades extra-sala; 
2. Necessidade (obrigatoriedade) de ministrar disciplinas fora da minha área de atuação; 

3. Turmas muito grandes (50-60 alunos); 
4. Falta de cultura (costume), por parte dos alunos, em estudar a matéria antes da aula; 
5. Alunos com muitas faltas e sem tempo em função de trabalho/estágio. 

                                                   
78

 Em algumas das reuniões, o docente fez referência a cursos e/ou atividades pedagógicas, mas não respondeu 
às perguntas encaminhadas em formulário impresso e por email.  
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4. CINCO TEMAS PEDAGÓGICOS DE MAIOR INTERESSE 

Docentes 
Temas elencados e justificativas 

(ordem decrescente de importância) 

 

 

Artur 

1. Novos métodos de ensino e aprendizagem (melhorar o rendimento das aulas e interesse dos 

alunos); 
2. Formas de avaliação (mais precisão e decidir se o aluno aprendeu o que se esperava que 
aprendesse); 
3.  Discussão acerca do engenheiro do Século XXI (que profissional a sociedade necessita?); 

4. Discussão sobre as novas mídias e sobre sua utilização em sala (o mundo mudou e o ensino 
na universidade deve acompanhar as mudanças). 

 
 
 

Bóris 

1. Estratégia de ensino e aprendizagem (como melhorar a participação dos alunos); 

2. Tipos de avaliação: escolher a melhor forma (ser justo nos critérios de avaliação); 
3. Conteúdo X Tempo; 
4. Técnicas e métodos de ensino (alguns exemplos deles são fundamentais para o ensino e 
aprendizagem; 
5.  Motivação (fazer com que os alunos se motivem). 

 
 
 

Cláudio 

1. Novas metodologias de ensino aprendizagem; 

2. TIC no ensino/aprendizagem; 
3. Novas concepções curriculares; 
4. Motivação para o aprendizado; 
5. Formas/técnicas de avaliação. 

 

 
 
 

Rubens 

1. Avaliação da aprendizagem (definir/aplicar melhores métodos); 

2. Metodologias que despertem o interesse dos alunos (estimular os alunos para a aprendizagem 
dos conteúdos apresentados em sala e participação de atividades); 

3. Relação conteúdo-tempo (como definir o tempo necessário para abordar adequadamente 
cada tema); 
4. Relação ensino-aprendizagem (entender o processo de aprendizagem com o objetivo de me-
lhorar a relação entre alunos e conteúdos); 
5. Relação presença-chamada (é realmente necessário fazer chamada e exigir freqüência?). 

 

 

5. EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO A ESTE PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Docentes Expectativas 

Artur 
Compreender melhor meu papel como professor e formador de profissionais de engenharia. 

Discutir com meus colegas os problemas que percebemos e nos incomodam, e desenvolver 
estratégias para contorná-los. 

Bóris 
Refletir sobre formas de melhorar as estratégias de ensino-aprendizagem através do uso de 
métodos em que os alunos participem de forma mais atuante. 

 

 
Cláudio 

Discutir o que fazemos hoje em relação ao ensino/aprendizagem dos estudantes. À luz destas 

discussões e dos novos referenciais teóricos a serem vistos, chegarmos a propostas concretas 

de como proceder, individual e coletivamente, para avançar em direção a uma formação verda-
deiramente superior. 

Rubens Melhorar meu desempenho como professor, facilitando o processo de aprendizagem e formação 
discente, tornando as aulas mais interessantes e produtivas. 

 



 



APÊNDICE 6: 
categorias e subcategorias de análise da formação teórica 

 

 

 

 

 

1. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE DA REUNIÃO 3 

As discussões na reunião 3 se desenrolaram em torno da noção de paradigma e 

de suas implicações no campo da formação em engenharia. Como resultado, não foi 

difícil identificar nas falas muitas das categorias que seguem (1 a 3), na forma de 

suas respectivas subcategorias. Outras categorias (4 e 5) e suas subcategorias, ainda 

que nem sempre apareçam de forma explícita nos diálogos, decorrem da noção de 

paradigma e de questões a ela associadas e, embora não tenham sido estabelecidas 

a priori, se mostraram potencialmente valiosas para analisar as reuniões. 

 

(1) Paradigma  ->  esta categoria apareceu sob forma de subcategorias variadas: 

(1.1) Conceito, característica, exemplo 

- conceito: representação lingüística, abstrata, para o objeto paradigma; 

- característica: traço, propriedade de um paradigma; 

- exemplo: fenômeno que pode ser considerado paradigmático. 

(1.2) Postura indesejável em relação a um paradigma: posicionamento acrítico 

frente a um paradigma. 

(1.3) Postura desejável em relação a um paradigma: posicionamento crítico fren-

te a um paradigma. 

 

(2) Paradigma docente na engenharia  ->  indagados sobre a existência de um para-

digma para a docência nas engenharias, os docentes apresentaram: 

(2.1) Característica: traço, propriedade do paradigma docente; 

(2.2) Crítica: argumento de rejeição ou questionamento do paradigma docente. 

(2.3) Defesa de novo paradigma: argumento a favor de um novo paradigma do-

cente. 
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(3) Paradigma discente na engenharia  ->  para os professores os estudantes tam-

bém possuem um paradigma: 

(3.1) Característica: traço, propriedade do paradigma discente;  

(3.2) Crítica: argumento de rejeição ou questionamento do paradigma discente. 

(3.3) Defesa de novo paradigma: argumento a favor de um novo paradigma dis-

cente.   

 

(4) Resistência à mudança de paradigma  ->  a referência à mudança de paradigma 

traz à tona as dificuldades e resistências:  

(4.1) Oferecida pelo professor: caracterização de resistência oferecida pelo do-

cente 

(4.2) Oferecida pelo aluno: caracterização de resistência oferecida pelo aluno 

(4.3) Oferecidas pela instituição ou sociedade: caracterização de resistência ofe-

recida pela instituição ou enraizada na sociedade 

(4.4) Pela falta de certos conhecimentos: resistência apoiada na falta de conhe-

cimentos 

 

(5) Forças para mudança de paradigma  ->  se há um paradigma problemático, de-

veremos encontrar forças que favorecem sua mudança:  

(5.1) A partir dos professores: fator presente no docente que favorece mudança  

(5.2) A partir dos alunos: fator presente no discente que favorece mudança 

(5.3) A partir da instituição ou sociedade: fator presente na instituição ou socie-

dade que favorece mudança 

(5.4) A partir de certos conhecimentos: conhecimentos que favorecem mudança 

 

2. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE DAS REUNIÕES 4 E 5 

A categoria 6 e subcategorias 6.1 a 6.3 emergem da transcrição da reunião 4. 

Apenas marginalmente, algumas falas enquadram-se na categoria 7 e suas subcate-

gorias (7.1 a 7.3): na medida em que se discute o paradigma tradicional, é inevitável 

que referências sejam feitas ao paradigma emergente.  

A leitura da transcrição da reunião 5 sugeriu o emprego destas mesmas catego-

rias e subcategorias, o que é compreensível dada a simetria dos temas, já presente 

nas categorias e subcategorias acima. 
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(6) Paradigma de pensamento tradicional  ->  o tema do texto e da reunião apare-

ceu sob três perspectivas: 

(6.1) Característica ou exemplo 

- característica: traço, propriedade do paradigma tradicional; 

- exemplo: situação que caracteriza a presença do paradigma tradicional.  

(6.2) Crítica: argumento de rejeição ou questionamento de um princípio do para-

digma. 

(6.3) Implicações na docência/discência em engenharia: presença do paradigma 

em postura, prática ou posição defendida por professor ou aluno. 

 

(7) Paradigma de pensamento emergente 

(7.1) Característica ou exemplo 

- característica: traço, propriedade do paradigma emergente; 

- exemplo: situação que caracteriza a presença do paradigma emergente.  

(7.2) Crítica79: argumento de rejeição ou questionamento de um princípio do pa-

radigma. 

(7.3) Implicações na docência/discência em engenharia: presença do paradigma 

em postura, prática ou posição defendida por professor ou aluno. 

 

3. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE DA REUNIÃO 6 

A categoria única (8) e suas subcategorias emergiram, em parte (8.1 a 8.3), da 

transcrição das discussões e em parte (8.4 e 8.5) decorreram da noção de paradig-

ma (de PPP e de currículo), cuja mudança implica em resistências muito fortes mas 

que, simultaneamente, encontra apoio em contradições e paradoxos, que agem co-

mo forças favoráveis ao avanço do novo paradigma. 

 

(8) Projeto Político Pedagógico e Currículo  ->  o tema que orientou as discussões 

suscitou a definição das subcaterogias: 

(8.1) Defesa de prática/concepção vigente: ainda que os PPPs e currículos dos 

cursos de engenharia apresentem problemas graves, algumas práticas (esforço 

coletivo na elaboração dos atuais PPPs do CT – UFC, programas PET, participa-

ção de grupos de estudantes em competições como o Minibaja e Aerodesig) se 

                                                   
79

 No caso do paradigma emergente, as críticas ou questionamentos resultaram, em certa medida, de uma com-
preensão ainda parcial de seu significado.  
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apresentam como conquistas a serem preservadas e fortalecidas, daí sua defesa.  

(8.2) Crítica a prática/concepção vigente: argumento de rejeição ou questiona-

mento de prática/concepção em vigor. 

(8.3) Prática/concepção recomendável: caracterização de prática/concepção de-

sejável. 

(8.4) Resistência/desafio a mudança de prática/concepção: caracterização de 

barreira a mudança na concepção e prática de PPP e currículo. 

(8.5) Oportunidade a mudança de prática/concepção: fator favorável a mudança 

na concepção e prática de PPP e currículo.  

 

4. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE DA REUNIÃO 7 

A categoria única (9) e suas subcategorias emergiram, em parte (9.1 a 9.3), da 

transcrição das discussões e em parte (9.4 e 9.5) decorreram da noção de paradig-

ma (de aprendizagem), cuja mudança implica em resistências muito fortes mas que, 

simultaneamente, encontra apoio em contradições e paradoxos, que agem como for-

ças favoráveis ao avanço do novo paradigma. 

 

(9) Aprendizagem  ->  o objeto das discussões suscitou a definição das subcategori-

as de análise: 

(9.1) Defesa de prática/concepção vigente: argumento de defesa de práti-

ca/concepção em vigor. 

(9.2) Crítica a prática/concepção vigente: argumento de rejeição ou questiona-

mento de prática/concepção em vigor. 

(9.3) Prática/concepção recomendável: caracterização de prática/concepção de-

sejável. 

(9.4) Resistência/desafio a mudança de prática/concepção: caracterização de 

barreira a mudança na concepção e prática de aprendizagem. 

(9.5) Oportunidade a mudança de prática/concepção: fator favorável a mudan-

ça na concepção e prática de aprendizagem. 

 

5. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE DA REUNIÃO 8 

A categoria única (10) e suas subcategorias emergiram, em parte (10.1 a 10.3), 

da transcrição das discussões e em parte (10.4 e 10.5) decorreram da noção de pa-

radigma (de avaliação), cuja mudança implica em resistências muito fortes mas que, 
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simultaneamente, encontra apoio em contradições e paradoxos, que agem como for-

ças favoráveis ao avanço do novo paradigma. 

 

(10) Avaliação  ->  o objeto das discussões suscitou a definição das subcategorias de 

análise: 

(10.1) Defesa de prática/concepção vigente: argumento de defesa de práti-

ca/concepção em vigor. 

(10.2) Crítica a prática/concepção vigente: argumento de rejeição ou questio-

namento de prática/concepção em vigor. 

(10.3) Prática/concepção recomendável: caracterização de prática/concepção 

desejável. 

(10.4) Resistência/desafio a mudança de prática/concepção: caracterização de 

barreira a mudança na concepção e prática de avaliação. 

(10.5) Oportunidade a mudança de prática/concepção: fator favorável a mu-

dança na concepção e prática de avaliação. 

 

6. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE DA REUNIÃO 9 

A categoria única (11) e suas subcategorias emergiram, em parte (11.1 a 11.3), 

da transcrição das discussões e em parte (11.4 e 11.5) decorreram da noção de 

paradigma (de estratégias de ensino-aprendizagem), cuja mudança implica em 

resistências muito fortes mas que, simultaneamente, encontra apoio em con-

tradições e paradoxos, que agem como forças favoráveis ao avanço do novo 

paradigma. 

 

(11) Avaliação  ->  o objeto das discussões suscitou a definição das subcategorias de 

análise: 

(11.1) Defesa de prática/concepção vigente: argumento de defesa de práti-

ca/concepção em vigor. 

(11.2) Crítica a prática/concepção vigente: argumento de rejeição ou questio-

namento de prática/concepção em vigor. 

(11.3) Prática/concepção recomendável: caracterização de prática/concepção 

desejável. 

(11.4) Resistência/desafio a mudança de prática/concepção: caracterização de 
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barreira a mudança na concepção e prática de estratégias de ensino-

aprendizagem. 

(11.5) Oportunidade a mudança de prática/concepção: fator favorável a mu-

dança na concepção e prática de estratégias de ensino-aprendizagem. 



 

 

 

 

APÊNDICE 7:  
questionário de avaliação individual 

da formação teórica 
 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 
 

NOME: 
____________________________________________________________________ 

Agora você dedicará algum tempo para avaliar as atividades teóricas que reali-
zamos no primeiro semestre de 2010. Alguns dos objetivos são: identificar conquis-
tas, falhas, dificuldades na realização dos estudos. 

Os três objetos da avaliação são: o coordenador, o grupo e você (auto-
avaliação).  
 

COORDENADOR 

-pertinência do enfoque (paradigma, complexidade) e dos temas pedagógicos: 
 
 
-relevância dos textos: 

 
 
-utilização do tempo: 
 

 
-intervenções: 
 
 
-outros aspectos: 

 
 
_____________________________________________________________________ 

GRUPO 

-participação/envolvimento: 
 
 
-aprendizagem: 

 
 
- dificuldades: 
 

 
-outros aspectos:  
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AUTO-AVALIAÇÃO 

-participação/envolvimento: 
 
 
 

 
-aprendizagem: 
 
 

 
 
- dificuldades: 
 

 
 
 
-outros aspectos:  
 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Como poderíamos melhorar este trabalho no futuro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 8: 
categorias e subcategorias de análise da formação prática 

 

 

 

 

 

Os resultados das intervenções foram analisados com o objetivo de compreen-

der como refletem a apropriação, pelos docentes, das leituras e discussões na elabo-

ração e implantação de novas ações didático-pedagógicas. Por conseguinte, decidi-

mos pela seleção a priori  de categorias e subcategorias encontradas nos textos e 

discussões. Como resultado, foram definidas três categorias de análise (didático-

pedagógica; princípios do Pensamento Complexo; metodologia), com as respectivas 

subcategorias: 

 

(1) Didático-pedagógica  ->  compreende os conceitos e idéias mais diretamente re-

lacionados com os aspectos do ensino e da aprendizagem, divididos nas subcategori-

as: 

(1.1) Currículo: conceito, planejamento, práticas 

(1.2) Aprendizagem 

(1.2.1) Conteúdos: conceituais, procedimentais, atitudinais 

(1.2.2) Psicologia da aprendizagem: conhecimentos prévios, auto-

regulação, reconstrução de representação pessoal 

(1.3) Avaliação: conceito, práticas 

(1.4) Estratégias de ensino-aprendizagem: objetivos, variáveis envolvidas, plane-

jamento, prática 

 

(2) Princípios do Pensamento Complexo  ->  sintetizam algumas das principais idéias 

do Pensamento Complexo enquanto racionalidade emergente 

(2.1) Sistêmico/organizacional: aplicação para enriquecer a prática docente 

(2.2) Hologrâmico: aplicação para enriquecer a prática docente 

(2.3) Retroativo: aplicação para enriquecer a prática docente 

(2.4) Recursivo: aplicação para enriquecer a prática docente 
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(2.5) Dependência/autonomia (auto-organização): aplicação para enriquecer a 

prática docente 

(2.6) Dialógico: aplicação para enriquecer a prática docente 

(2.7) Inserção de quem conhece em seu conhecimento: aplicação para enrique-

cer a prática docente 

 

(3) Metodologia  ->  diz respeito à metodologia utilizada por cada docente no plane-

jamento e execução de suas intervenções 

(3.1) Emprego de referências bibliográficas: referência a autores para embasar 

uma ação pedagógica 

(3.2) Elaboração de um projeto de intervenção: concepção de plano que orienta 

intervenção pedagógica 



 

 

APÊNDICE 9: 
exemplo de planejamento inicial de trabalho em equipe 

 

 

 

 

 

CEM/CT/UFC 
TE158 Transmissão de Calor 

Prof. Cláudio 
 

 

TRABALHO DE EQUIPE 

 

Objetivo 

Proporcionar aos estudantes uma oportunidade de experimentar e refletir sobre 

os fenômenos de transferência de calor, com a construção de um aparato experi-

mental, a realização de ensaios e medições experimentais, e a comparação dos re-

sultados obtidos com predições de modelos matemáticos, formulados a partir dos 

conteúdos teóricos estudados. 

 

Metodologia 

As equipes: 

Os estudantes se reunirão em equipes de no máximo 5 (cinco) integrantes e e-

legerão um coordenador, que será responsável por articular o trabalho da equipe e  

comunicar a sua composição ao professor. 

Cada equipe deverá conceber, construir e ensaiar um aparato capaz de arrefe-

cer 100 ml de água, inicialmente @ 90 ± 5°C, o máximo possível no intervalo de 2 

minutos. Cada equipe deverá elaborar também um relatório, na forma de artigo cien-

tífico, contendo: 

 descrição do aparato, sua geometria e seu funcionamento, os fenômenos de 

transferência de calor envolvidos etc.; 

 revisão da teoria de transferência de calor aplicável; 

 modelagem matemática da transferência de calor ocorrida no aparato; 

 curvas estimadas de arrefecimento (temperatura) da água e calor trocado em 
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função do tempo, no intervalo considerado; 

 procedimento de ensaio. 

O relatório deve ser entregue ao professor no dia do ensaio. Após o ensaio, ca-

da equipe elaborará um adendo ao seu relatório, comparando os resultados observa-

dos no ensaio com as curvas inicialmente estimadas, comentando eventuais discre-

pâncias e apresentando suas conclusões finais. 

 

O aparato: 

Deverá ser inteiramente concebido e montado pelos estudantes. Pode conter 

partes e componentes fabricados por terceiros. Sua forma construtiva deve possibili-

tar a fácil fixação de um termômetro de bulbo (Ø 10mm) na vertical, de modo que o 

bulbo fique totalmente submerso na água a ser arrefecida. 

 

Segurança: 

O aparato não deve, em nenhuma hipótese, possuir extremidades pérfuro-

cortantes, utilizar substâncias inflamáveis ou que liberem gases ou vapores tóxicos, 

ou qualquer outra característica que exponha os membros da equipe e demais es-

pectadores a riscos de explosão, choque elétrico e queimaduras etc. 

 

Setup80: 

A ordem das equipes para o ensaio será sorteada. A primeira equipe terá 5 

(cinco) minutos para setup do seu aparato, deixando-o na condição inicial exigida, 

pronto para o ensaio. As demais equipes deverão fazer o setup do seu aparato, dei-

xando-o pronto para ensaio assim que a equipe anterior terminar. 

Antes de iniciar o ensaio, o coordenador de cada equipe indicará ao professor o 

membro responsável pela condução do ensaio – somente ele poderá intervir direta-

mente no aparato. Os demais membros poderão participar orientando o colega. 

Em seguida, o aparato e seu procedimento de ensaio serão inspecionados pelo 

professor para verificação da segurança. Caso o aparato ou seu procedimento de 

ensaio não atendam a todos os requisitos de segurança exigidos, o ensaio será sus-

penso e a equipe terá que sanar a(s) falha(s) de segurança verificada(s), até o tér-

                                                   
80

 Em engenharia, representa o tempo necessário para deixar uma montagem em condições de uso. 
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mino do ensaio da última equipe sorteada, para somente então realizar seu ensaio. 

Caso as falhas persistam, o ensaio do aparato será definitivamente cancelado. 

Condição inicial:  

Todo o aparato deve encontrar-se inicialmente à temperatura ambiente. 

 

Ensaio: 

1. O aparato será carregado com 100 ml de água @ 90 ± 5 °C; 

2. O termômetro será posicionado no aparato de modo que o bulbo fique totalmente 

submerso na água; 

3. Após o registro da leitura inicial do termômetro, o cronômetro será disparado e o 

aparato acionado; 

4. A temperatura da água deve ser registrada a cada 15 (quinze) segundos; 

5. Atingido o tempo de 2 (dois) minutos, o cronômetro será paralisado e a leitura 

final do termômetro registrada; 

6. O volume de água contida no aparato será conferido e comparado com o 

inicialmente carregado. 

Observação: Entende-se por acionamento do aparato toda e qualquer alteração do 

seu estado que proporcione o arrefecimento continuado da água. 

Caso o volume final de água seja inferior ao inicial, a equipe será penalizada 

com a redução de suas pontuações, referentes ao aparato e ao ensaio, na mesma 

proporção da redução do volume de água. 

 

Avaliação 

O desempenho geral da equipe será avaliado com base nos itens indicados a 

seguir: 

 

Item avaliado Peso (wi) 

Relatório na forma de artigo*: conteúdo, correção ortográ-

fica e gramatical, formatação e qualidade gráfica 

40% 

Aparato: concepção, construção, segurança 30% 

Ensaio: procedimento, execução, participação da equipe 30% 

* inclui o adendo após o ensaio com comentários e conclusões finais 
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A cada item será atribuído um conceito e a pontuação correspondente, de a-

cordo com a escala abaixo: 

 

Conceito Pontuação (pi) 

Excelente 4 

Bom 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 

Não observado 0 

 

Cada item avaliado possui um peso relativo no conceito final da equipe, calcu-

lado pela expressão: 

 

Conceito final da equipe =∑
i=1

N

w i⋅ p i  

 
O conceito final da equipe (CFE) será convertido para uma escala de 0 (zero) a 

10 (DEZ) por interpolação linear, constituindo a nota final da equipe (NFE). 

 
 

 
 
 
  

 

Após a divulgação da NFE, cada equipe deverá multiplicar sua NFE pelo número 

de seus membros e pactuar a partilha do resultado, indicando a nota final individual 

(NFI) de cada membro. O coordenador terá então 2 dias úteis, a contar da divulga-

ção da NFE, para comunicar ao professor as NFI de sua equipe; caso contrário, todos 

terão notas correspondentes à NFE. 

Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo professor, após con-

sultar os coordenadores das equipes. 

As equipes que conseguirem o maior arrefecimento da água no tempo con-

siderado ou o melhor ajuste (maior R²) entre as predições numéricas e os 

resultados experimentais poderão acrescentar 0,5 ponto ao seu CFE 



 

 

 

APÊNDICE 10:  
questionário de avaliação individual da formação prática  

e do programa teórico-prático de formação  
 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 
 

 
NOME: 
_____________________________________________________________________ 

 
As atividades práticas 

 
Agora você dedicará algum tempo para avaliar as atividades realizadas no se-

gundo semestre de 2010. Alguns de seus objetivos são: identificar conquistas, falhas 
e dificuldades na realização das intervenções. 

Podemos considerar dois objetos a serem avaliados: o coordenador e você 
(auto-avaliação).  
 
 

COORDENADOR 
 

-pertinência do enfoque (elaboração de proposta segundo metodologia previamente 
definida, seguida de sua execução): 

 
 
 
-apoio do coordenador na discussão/esboço da proposta: 
 

 
 
-apoio do coordenador na implantação das intervenções: 
 

 
 
-tempo estabelecido para as intervenções (20/agosto a 14/dez dezembro de 2010): 
 

 
 
-outros aspectos que julga importante relatar: 
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AUTO-AVALIAÇÃO 

 
- elaboração da proposta de intervenção (dificuldade e/ou facilidade, dedicação e 
eventual procura de apoio no coordenador, importância/aprendizagem): 
 

 
 
 
- elaboração da intervenção (dificuldade e/ou facilidade, dedicação e eventual procu-

ra de apoio no coordenador, importância/aprendizagem): 
 
 
 

 
- elaboração do relato sobre a intervenção realizada (dificuldade e/ou facilidade, de-
dicação e eventual procura de apoio no coordenador, importância/aprendizagem): 
 
 

 
 
-outros aspectos:  
 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Além dos pontos fracos já identificados, o que mais poderíamos fazer para melhorar 
este trabalho no futuro? 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
O programa teórico-prático de formação 

 
Agora vamos voltar nossa atenção ao início das atividades, em setembro de 

2009 (para alguns, março de 2010). Foram pelo menos 12 meses até chegarmos 
aqui. Procure mostrar, de forma sintética, o que representou para você este percur-
so. 
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