
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DOUTORADO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

 

 

LUIZ CARLOS AIRES DE MACÊDO 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOSTOS DA COMPLEXIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO NO CURSO DE BACHARELADO EM 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

 

TESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTA GROSSA 

2020 



 

 

 

4.0 Internacional 

 

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, 
para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) 
autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. 

Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra 
não são cobertos pela licença. 

LUIZ CARLOS AIRES DE MACÊDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOSTOS DA COMPLEXIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO NO CURSO DE BACHARELADO EM 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Assumptions of complexity in science and technology teaching: a case study 

in the Bachelor of Science and Technology Course 

 

 

Tese apresentada como requisito parcial à 
obtenção do título de Doutor em Ensino de Ciência 
e Tecnologia, do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciência e Tecnologia, da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná.  

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves  

 

 

 

PONTA GROSSA 

2020 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR


30/01/2021 -

https://utfws.utfpr.edu.br/aluno06/sistema/mpCADEDocsAssinar.pcTelaAssinaturaDoc?p_pesscodnr=194216&p_cadedocpescodnr=3501&p_cad… 1/1

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Ponta Grossa

 
 

LUIZ CARLOS AIRES DE MACEDO

PRESSUPOSTOS DA COMPLEXIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO
NO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Trabalho de pesquisa de doutorado apresentado como
requisito para obtenção do título de Doutor da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Área de
concentração: Ciência, Tecnologia E Ensino.

Data de aprovação: 15 de Dezembro de 2020

Prof Marcos Cesar Danhoni Neves, - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof.a Eloiza Aparecida Silva Avila De Matos, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof.a Josie Agatha Parrilha Da Silva, Doutorado - Universidade Estadual de Ponta Grossa (Uepg)

Prof.a Nilceia Aparecida Maciel Pinheiro, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof.a Shalimar Calegari Zanatta, Doutorado - Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

Documento gerado pelo Sistema Acadêmico da UTFPR a partir dos dados da Ata de Defesa em 15/12/2020.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta pesquisa... 

 

... a todos que sonham e trabalham para a construção de uma sociedade com mais 

igualdade social, paz e oportunidade para todos. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

A todos os meus familiares que de forma direta ou indireta contribuíram para a 

realização dessa pesquisa; 

 

À Universidade Federal Rural do Semi-Árido e à Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná pela oportunidade deste doutorado. 

 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia que tão bem me acolheram durante o tempo que passei neste programa; 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves, pela paciência, 

dedicação e contribuição a esta pesquisa e por todas as conversas que tivemos, 

sempre muito prazerosas e que já fazem falta; 

 

Aos membros da banca, que também contribuíram para este trabalho; 

 

A todos os meus companheiros deste programa de doutoramento pelas conversas e 

experiências trocadas, obrigado por tudo, amigos! 

 

A CAPES pelo apoio e incentivo fornecido através da bolsa PRODOUTORAL; 

 

A Força organizadora de tudo, que sem perceber trabalhava comigo na construção 

deste texto; 

 

Todos vocês que fizeram parte disso, meus sinceros agradecimentos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo  

de diversas maneiras; o que importa é modificá-lo” 

Karl Marx 



 

 

RESUMO 

Buscamos neste trabalho analisar os aspectos do ensino de ciência em um curso de 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFERSA Campus Caraúbas (RN) na qual 
em seu projeto pedagógico prima por ser um curso em consonância com a 
educação em ciência e tecnologia para este novo século. Realizamos uma pesquisa 
bibliográfica para caracterizar concepções sobre o que seria um ensino de ciência 
para este novo século, escolhemos o autor Edgar Morin e seus ideais como 
representante de uma nova tendência de ensino de ciência. A partir deste, 
buscamos extrair deste autor as concepções que apontem para um novo ensino de 
ciência, apresentando-os como nossos pressupostos da complexidade. A 
metodologia consiste no estudo de caso do referido curso através da análise 
documental no Projeto Pedagógico do Curso e na análise dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso dos alunos formandos na busca de entendimentos sobre como 
o aprendizado reflete as questões do Projeto Pedagógico de ensino do curso e da 
Complexidade segundo nossos pressupostos da complexidade. Como resultado, 
definimos o que seriam os pressupostos da complexidade para um aprendizado de 
ciências nos ideais de Morin e os pressupostos de como poderia vir a ser um 
currículo complexo nestes mesmos ideais e técnicas de análises da complexidade. 
Concluímos que o currículo atual do curso analisado expressa um aprendizado de 
ciências no modelo clássico, com poucos indícios de um aprendizado complexo e 
pouco condizente aos ideais que aqui defendemos para o ensino de ciência neste 
novo século. 

Palavras-chave: Ciência - Estudo e ensino. Complexidade (Filosofia). Sociologia do 
conhecimento. Educação e Estado. Ensino superior e Estado. Conhecimento e 
aprendizagem. Morin, Edgar, 1921-. 

 



 

 

ABSTRACT 

We seek in this work to analyze the aspects of science teaching in a Bachelor of 
Science and Technology course at UFERSA Campus Caraúbas (RN) in which in its 
pedagogical project it stands out for being a course in line with science and 
technology education for this new century . We carried out a bibliographic research to 
characterize conceptions about what science teaching would be for this new century, 
we chose the author Edgar Morin and his ideals as a representative of a new science 
teaching trend. From this, we seek to extract from this author the conceptions that 
point to a new teaching of science, presenting them as our assumptions of 
complexity. The methodology consists in the case study of the referred course 
through the documentary analysis in the Course Pedagogical Project and in the 
analysis of the Graduation Course Work of the graduating students in search of 
understandings about how the learning reflects the issues of the Pedagogical Project 
of teaching the course and of Complexity according to our assumptions of 
complexity. As a result, we defined what the assumptions of complexity would be for 
learning science in Morin's ideals and the assumptions of what a complex curriculum 
might look like in these same ideals and techniques of complexity analysis. We 
conclude that the current curriculum of the analyzed course expresses science 
learning in the classic model, with little evidence of complex learning and little 
consistent with the ideals we defend here for teaching science in this new century. 

 

Keywords: Science - Study and teaching. Complexity (Philosophy). Sociology of 
knowledge. Education and State. Higher education and State. Knowledge and 
learning. Morin, Edgar, 1921- 
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INTRODUÇÃO 

O século XX pode ser contextualizado como marcado por um misto de 

acontecimentos, uma era de catástrofes, de extraordinário crescimento econômico e 

de transformações sociais que trouxeram mudanças profundas na sociedade 

humana, mais que qualquer outro período histórico que venha a ser comparado. 

Esse é um resumo deste século incrível, definido por Hobsbawm (2003) como “O 

breve século XX”, com uma curta era de ouro entre uma crise e outra que remeteu a 

htumanidade a um futuro desconhecido e problemático, mas não necessariamente 

apocalíptico, mostrando em sua obra, que a única certeza que a história pode nos 

dizer sobre o futuro, é a de que, enquanto houver humanidade, haverá história. 

Hobsbawm (2003) destaca que o fato de não sabermos o que nos espera no 

século XXI não nos impede de afirmar que este tenha sido moldado a partir do 

século XX. Isso pode nos remeter a uma perspectiva de continuidade histórica, onde 

o futuro pode ser determinado a partir do passado. Devemos lembrar dos atentados 

às Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América (EUA), demonstrando a célebre 

frase de Karl Marx de que “tudo que é sólido, desmancha-se no ar”, em uma guerra 

fabricada contra o terrorismo, em uma nova ameaça à paz entre os povos, não 

considerando as lições do século passado (MARX; ENGELS, 1998). 

Ao citarmos alguns acontecimentos relevantes de ciência e tecnologia 

(C&T)1 ao longo do século XX, temos: as duas grandes guerras, dentre outras de 

menores proporções; acentuado avanço científico, mudanças na forma do 

conhecimento e do saber, a superespecializações das ciências, novas áreas do 

saber; grandes avanços tecnocientíficos; as diversas mídias: cinema, rádio, televisão 

e internet; a diminuição das distâncias entre as diversas partes do mundo: carros, 

aviões, foguetes, exploração espacial; as conexões: o mundo conectado, as 

pessoas conectadas, os computadores, celulares, tablets; as organizações políticas: 

globalização, ONGs; os avanços na medicina: vacinas, tratamento para novas 

doenças, penicilina, transplantes, clonagem, engenharia genética, dentre outras não 

                                            
1 Embora ciência e tecnologia possam parecer apenas um termo, mais à frente trabalharemos ambos 
os termos separados. Oliveira (2002) mostra que a unificação destes termos como um só tem origem 
na crença iluminista que definia a ciência como a busca do conhecimento para desvendar os 
segredos da natureza e a sua aplicação prática, a tecnologia, como o domínio da natureza a partir do 
conhecimento científico. 
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citadas que moldaram nosso presente, nossa forma de pensar e agir, a nossa 

sociedade atual.  

A ciência foi uma importante aliada e decisiva para a segunda grande 

guerra, que teve como evento final o lançamento das duas bombas atômicas sobre 

as cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. As bombas atômicas 

ficaram marcadas como uma expressão científica e tecnológica que assegurou a 

vitória dos norteamericanos e aliados, impondo medo ao restante do mundo. 

Inspirados por esse evento, os Estados Unidos e demais países industrializados se 

lançaram em empreendimentos científicos e tecnológicos, através de programas de 

fomento às pesquisas científicas, com o objetivo de desenvolverem tecnologias cada 

vez mais poderosas que servissem para manter a supremacia desses países, 

fazendo da ciência uma questão de estado, de estratégia e de política nacional no 

século XX (PALACIOS; GALBARTE; BAZZO, 2005). 

A crença no poderio da ciência, comprovada na tecnologia da guerra e pós-

guerra, refletiu a importância política de se seguir o modelo linear de 

desenvolvimento, modelo este que prega que mais ciência gera mais tecnologia e 

esta, por sua vez, gera mais riquezas, o que resultaria então em mais bem-estar 

social. Este modelo se torna “a concepção clássica das relações entre ciência e 

tecnologia” (PALACIOS; GALBARTE; BAZZO, 2005, p.120).  

Em outra perspectiva, as rodas da economia mundial ao longo do século XX 

giraram em função da inovação, dos constantes lançamentos provenientes de 

pesquisas científicas, na qual as pesquisas eram alimentadas com dinheiro 

proveniente das grandes empresas capitalistas, uma certa filosofia do capitalismo2, 

alicerçada segundo os ideais do modelo linear de desenvolvimento, com forte apoio 

dos governos nos grandes países. Mamigonian (1982, p.39) explica a união do 

capitalismo com a ciência, onde “a medida que a indústria foi descobrindo que a 

ciência podia ser cada vez mais uma força produtiva, foi submetendo a produção de 

conhecimentos científicos [...]”. 

                                            
2 Importante pesquisador da área econômica e política, austríaco, Joseph Schumpter (1883-1950), 
considerado um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX, defende em 
seu modelo de desenvolvimento econômico que o capitalismo seria dependente das inovações para 
sua sobrevivência e a inovação como um processo de destruição criadora, onde a cada ciclo de 
inovação geraria maior lucro. Prosperando a economia, os ciclos de inovação chegariam então a um 
ponto tão alto que não seria mais possível inovar, gerando então a recessão e esta levaria a uma 
crise de todo o sistema econômico, que poderia resultar no fim do capitalismo (MORICOCHI; 
GONÇALVES, 1994). 
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Dessa forma, não só o sistema capitalista financeiro se beneficia da ciência 

e da tecnologia, mas também a política e a sociedade, o que justifica a crença no 

sucesso do modelo linear de desenvolvimento. Sobre isso, Morin (2008, p.19) 

aponta que a ciência ao longo do tempo muda seu papel na sociedade, de forma 

que “hoje, a ciência tornou-se poderosa e maciça instituição no centro da sociedade, 

subvencionada, alimentada, controlada pelos poderes econômicos e estatais”. Este 

apontamento reflete bem a ciência em nossa sociedade atual e mostra que ela sofre 

pressões por parte da sociedade, dos governos e do sistema financeiro nos dias 

atuais. 

No pós-guerra, o modelo linear se mostra um sucesso na sociedade que 

anseia e deseja as invenções tecnológicas proporcionadas pela ciência, iludida pela 

máxima de que o papel da ciência seria desenvolver uma vida melhor e mais 

confortável ao cidadão. Isso começa a mudar a partir da década de 1970, onde a 

própria sociedade começa a se questionar sobre esse modelo linear. Diante dos 

grandes avanços científicos e tecnológicos vivido no período pós-segunda guerra 

mundial, a sociedade pôde observar alguns efeitos negativos provenientes do 

intenso uso das tecnologias, como por exemplo: o impacto social na forma de 

consumismo e os consequentes impactos ambientais decorrentes, atenuação das 

desigualdades econômicas e sociais, o futuro incerto da humanidade proporcionado 

pelos avanços tecnológicos na área militar, dentre outros motivos que levantaram 

vários questionamentos sobre a real necessidade de absorção constante da 

tecnologia pela sociedade (DIAS SOBRINHO, 2014).  

Tal percepção social veio acompanhada de duras críticas à ciência por parte 

da comunidade acadêmica. Houve pressões para que os governos criassem 

mecanismos para controlar a ciência nos países desenvolvidos, sendo mais intenso 

nos EUA e Reino Unido, resultando na criação de políticas de controle da ciência 

com a participação social na década de 1970 (PALACIOS; GALBARTE; BAZZO, 

2005). 

A partir disso, C&T começaram a serem discutidas de forma mais profunda e 

se tornam propulsoras de uma sociedade que se “politiza” sobre este assunto. A 

politização de C&T vai refletir em mudanças do currículo na educação, em especial 

no ensino superior e secundário de vários países como os EUA, Inglaterra, países 

baixos, dentre outros. Uma nova postura de intervenção dos governos para tentar 

controlar as atividades científicas e tecnológicas desenvolvida nestes países foram 
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implementadas e surge um movimento de cunho ativista com a denominação de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que teve como um dos objetivos principais: 

promover o interesse da sociedade em relacionar a ciência com as aplicações 

tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana de uma forma crítica (AULER; 

DELIZOICOV, 2001). 

Como reflexo dos movimentos ativistas de CTS, a sociedade começa a se 

preocupar também com a questão do ensino de Ciência e Tecnologia, refletindo em 

mudanças curriculares no ensino de ciência, na qual deveriam trabalhar as questões 

ligadas a CTS como uma opção de contextualização para um melhor entendimento 

do impacto da ciência no cotidiano das pessoas e a politização sobre C&T na 

sociedade. Embora o movimento CTS não tenha tido, em sua origem, propósitos 

educacionais, conforme aponta Araújo e Silva (2012), o movimento apresentava 

convicções sobre a necessidade do homem em repensar suas necessidades frente 

a ciência, a tecnologia e a sociedade, mas tais convicções não influenciaram a 

educação da época. Somente após um tempo, é possível perceber as ideias CTS 

sendo inseridas nos currículos educacionais, refletindo em valores éticos e sociais, 

finalidades e implicações de C&T defendidas pelo movimento CTS emergindo como 

propostas educacionais (ARAÚJO; SILVA, 2012). 

O impacto das questões CTS para a formação do cidadão despertou o 

interesse em mudar o ensino tradicional de ciências. Como forma de mudança 

desse ensino, surgem propostas, como a de alfabetização científica e tecnológica 

e/ou letramento científico, que buscam alterar a concepção de ensino de ciência 

pura para uma nova forma de ensino onde questões CTS são discutidas juntamente 

com o conteúdo científico. Para Auler e Delizocov (2001), a alfabetização científica e 

tecnológica se faz necessária em uma democracia, pois tenderia a ampliar a 

participação das pessoas nos processos que envolvam decisões em C&T, na qual 

normalmente são tomadas por tecnocratas3, permitindo entendimentos científicos e 

tecnológicos ao cidadão para que este possa questionar e opinar sobre as decisões 

políticas de C&T e os impactos destas em suas vidas. A intenção ao abordar a 

concepção CTS no ensino trás, como um dos objetivos, o de provocar o interesse da 

                                            
3 “Os tecnocratas são os experts (técnicos) responsáveis pela aplicação das novas tecnologias na 
administração do poder de Estado, ou seja, das técnicas empregadas no âmbito das ações 
governamentais com o objetivo de se alcançar a eficiência na racionalização dos recursos financeiros 
aplicados nos vários setores das políticas estatais” (FERREIRA JR.; BITTAR, 2008, p.351). 
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ligação entre a produção científica e as aplicações tecnológicas no dia a dia das 

pessoas, tornando-as letradas cientificamente, dotando-as da capacidade de avaliar 

os impactos de C&T na sociedade (MENESTRINA, 2008). 

Embora o movimento CTS tenha trazido duras críticas à ciência nos anos 

1970, Chaimovich (2000, p.138) nos relata que “é suficientemente conhecida a 

constatação dupla de que a ciência e a tecnologia não causam desenvolvimento 

socialmente justo e de que, sem um sistema adequado de ciência e tecnologia, é 

impossível, hoje, pensar em desenvolvimento”. Assim, embora o movimento CTS 

tenha suas razões e esteja correto em muitas de suas críticas, não temos hoje como 

viver sem a C&T. Um ponto importante é que essa discussão não esteja somente no 

plano dos especialistas, mas também de cidadãos que devem ser educados para 

terem a capacidade de avaliar esse importante componente do conhecimento em 

suas vidas. Neste aspecto, CTS se configura como uma proposta de abordagem 

científica de forma mais consciente e social.  

Com relação ao ensino de ciência sobre as concepções do movimento CTS, 

este também chega com atraso ao nosso país, pois as primeiras discussões só se 

dão, de fato, nos anos 1990 por meio de trabalhos de dissertações, teses, e outras 

publicações sobre o tema, embora é possível identificar algumas discussões na 

mesma linha na década de 1970 (SANTOS, 2007). O ensino de ciência com CTS 

traz a possibilidade de capacitar o aluno para a compreensão crítica do mundo na 

qual ele está inserido. As escolas que optam pelo ensino de ciência com CTS têm 

de levar em consideração que os conteúdos científicos devem abranger também as 

dimensões social, cultural, econômica e política (SILVA; CICILLINI, 2010).  

Com relação ao ensino de ciência, temos a instituição da universidade como 

importante promotora e desenvolvedora da ciência em nosso país. O 

desenvolvimento da ciência no Brasil é tardio e um dos fatores apontados por 

Chaimovich (2000) é o de não termos uma produção organizada de ciência, estando 

essa sob a responsabilidade das universidades. Não podemos esquecer o fato de 

que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, buscando corrigir as 

desigualdades sociais por meio do estabelecimento de políticas de cotas para os 

negros nas universidades nesta primeira década do século XXI, ainda que 

questionada por alguns cidadãos (HERINGER, 2002); além disso, o nosso país 

também foi o último dos países latino-americano a fundar uma universidade 

(TRINDADE, 2000). 



23 

 

Contudo, a universidade evoluiu ao longo do período. Nas palavras de 

Ramos (2016, p.37) “a transição entre os séculos XX e XXI põe em pauta a 

problemática que testa a tradição acadêmica onde a sua identidade é questionada e 

sua função social é desafiada”. Isso significa que a universidade deve evoluir para 

acompanhar as mudanças necessárias para este novo século, acompanhando a 

evolução social, assumindo mais papéis sociais, além da produção e disseminação 

do conhecimento. Quezada (2013) nos aponta que esta instituição deve prezar pelo 

envolvimento com a sociedade, pois esta financia suas atividades, citando como 

novos papéis a serem desenvolvidos por essas instituições: a massificação do 

ensino superior, a melhora no acesso ao mercado de trabalho, a valorização da 

informação, o desenvolvimento de competências cognitivas do indivíduo e sua 

preparação para o convívio em uma Sociedade da Informação. Já Almeida Filho e 

Coutinho (2011) nos apresentam uma visão sobre a diferenciação da função da 

educação universitária e a função da universidade, e como tais funções contribuem 

com a importância social destas. Para eles, a função da educação estaria ligada 

diretamente a formação do sujeito como produtores de aplicações, técnicas, práticas 

reprodutoras de conhecimento e ideologias resultando em habilitação para uma 

carreira profissional; ao passo que a função da universidade seria a 

responsabilidade pela formação intelectual, produção do conhecimento, promoção 

de culturas humanísticas, artísticas e científica assim como a certificação das 

carreiras profissionais. 

Sobre as pressões que a instituição da universidade sofre, destacamos que 

muitas organizações transnacionais tidas como multilaterais e que defendem a 

competitividade econômica mundial, apontam a educação como o caminho a ser 

trilhado e corroboram com ideia de maior valorização do conhecimento para o 

mercado, associando a Sociedade do Conhecimento com a Economia do 

Conhecimento. Uma vez que essa ideia é aceita e incorporada na cultura da 

universidade, isso pode levar ao empobrecimento do seu valor social, a 

desconfiguração desta instituição como o local onde podemos repensar a sociedade 

e buscar resolver os grandes dilemas sociais, compreender a complexidade do 

mundo atual e formar cidadãos preparados para mudar a realidade (DIAS 

SOBRINHO, 2014). 

Nessa transição entre os séculos XX e XXI recebemos como herança muitos 

problemas a serem resolvidos para que possamos evoluir ou mesmo sobreviver 



24 

 

como humanidade. Isso requer uma mudança de concepção social em várias 

dimensões, mas em especial frente ao papel da C&T em nossas vidas. Diversos são 

os problemas, em número e complexidade, que passam a exigir uma formação 

acadêmica capaz de fornecer ao futuro formando a capacidade de enfrentamento 

para a resolução destes. Uma resposta possível a esse problema nos é dado pelo 

movimento CTS e seu apelo para uma formação científica e tecnológica mais crítica 

e com viés humanístico, sem desconsiderar o fato de que a ciência e a tecnologia 

podem ter papel determinante na solução dos diversos problemas atuais. Porém, 

apesar da CTS nos alertar para tais problemas, esta não nos fornece os caminhos 

que possibilitem isso. 

Não há como pensar em uma nova sociedade descartando o papel do 

conhecimento, pois este deve ter presença garantida, aponta Gadotti (2000). Porém, 

o conhecimento atual, separado de forma disciplinar, fechado em si, altamente 

especializado, já nos mostrou seu potencial ameaçador aos seres humanos e isto se 

dá por não considerar todos os aspectos relacionais do próprio conhecimento, pois 

se limita a si mesmo, gerando certa “cegueira do conhecimento”, pois não nos 

permite enxergar as consequências do conhecimento sobre os diversos aspectos da 

realidade. De modo que 

[...] a especialização abstrai, retira o objeto de seu contexto para estudá-lo, 
rejeitando suas interações com o ambiente, o insere no compartimento da 
disciplina, cuja as fronteiras destroem a sistematicidade (relação de uma 
parte como um todo) e a multidimensionalidade dos fenômenos (MORIN, 
2003, p.69). 

Uma educação para o futuro é descrita por Morin (2000, p.47) como uma 

educação “centrada na condição humana”, voltada ao ser humano e para o ser 

humano, sendo este ser humano caracterizado como um ser complexo, 

multidimensional, que se relaciona com outros seres, com tudo em sua volta e com o 

cosmos. Para o referido autor, a educação do futuro deve ser voltada para o futuro 

do ser humano como um projeto maior e universal de forma a proporcionar uma 

sociedade mais humanizada, diferente da que vimos no século XX. 

Não há como ignorarmos os benefícios da ciência e nem suas 

consequências. O ensino de ciência é determinante para nosso futuro como espécie. 

Morin então nos convida a trabalharmos sobre a ótica do pensamento complexo 
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para tratarmos as questões da ciência e da vida. Complexus significa aquilo que é 

tecido junto, “[...] o pensamento complexo é um pensamento que busca distinguir 

(mas não separar), ao mesmo tempo que busca reunir” (MORIN, 2003, p.71). 

Essa forma de pensar se faz necessário na medida em que, 

[...] quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, mais existe 
incapacidade de se pensar sua multidimensionalidade; quanto mais progride 
a crise, mais progride a incapacidade de se pensar a crise; quanto mais os 
problemas se tronam planetários, mais eles se tornam esquecidos (MORIN, 
2003, p.71). 

Assim, o conhecimento científico sendo abordado segundo pressupostos do 

pensamento complexo poderia ajudar o ser humano a pensar cada vez mais de 

forma sistêmica as relações do conhecimento com o mundo, orientando a ciência e 

a tecnologia a estarem mais relacionadas com as questões sociais complexas. Isso 

auxiliaria no processo de evolução de nossa sociedade atual, criando uma nova 

cultura científica mais humanizada e esta, por sua vez, refletiria em uma nova 

atitude social no sentido de que esteja mais preocupada com as questões humanas. 

Compreendemos a importância de CTS para o ensino de ciência, mas 

acreditamos que será preciso ir além da preocupação em relacionar a Ciência com a 

Tecnologia e a Sociedade, que também é uma relação complexa. Dessa forma, 

entendemos a complexidade como uma abordagem que pode englobar CTS no 

ensino de ciência e pode ir além, pois traz consigo a perspectiva de ligação entre os 

saberes dispersos do conhecimento científico, essencial para o entendimento dos 

problemas neste século XXI.  

Para uma nova sociedade, é preciso uma nova ciência! Para que isso seja 

possível é preciso um processo de mudança paradigmática da ciência. Diversos 

autores defendem a necessidade de uma mudança na forma de se pensar o 

conhecimento científico, uma revolução do pensamento científico. A ciência pós-

moderna necessita de novos paradigmas e o cientista novo, paradigmático, passa a 

incluir em sua epistemologia três novas dimensões: a complexidade: representada 

pela mudança de foco do observador, onde este passa a perceber além do 

fenômeno propriamente dito, uma teia de fenômenos interligados contendo relações 

complexas; a instabilidade: os sistemas estão em constantes mudanças, evolução e 

auto-organização e suas reações instáveis que não podem ser previstas nem 
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controláveis; e a intersubjetividade: na qual não se pode distinguir o observador do 

sistema observado, pois o observador reconhece sua própria participação na 

construção da realidade (VASCONCELLOS, 2003 apud MACHADO; CHAVES, 

2016). 

Os cursos universitários voltados para a atividade científica raramente têm 
oferecido aos estudantes a oportunidade de explicitação e reflexão sobre a 
questão do paradigma de ciência que orienta a produção e a aplicação do 
conhecimento científico em sua área, sejam as ciências físicas e biológicas, 
sejam as chamadas ciências humanas e sociais (VASCONCELLOS, 2005, 
p.2). 

Gadotti (2000, p.5) ao falar sobre os paradigmas para um ensino neste 

terceiro milênio destaca que “os paradigmas holonômicos pretendem restaurar a 

totalidade do sujeito, valorizando a sua iniciativa e a sua criatividade, valorizando o 

micro, a complementaridade, a convergência e a complexidade”. Isso nos remete a 

necessidade de termos mudanças na forma de produção e ensino do conhecimento 

científico. Nisso, corroboramos em partes com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na qual aponta que mudar a 

realidade social atual e quebrar este modelo vigente socialmente só é possível com 

a democratização do ensino em C&T, pois esta pode contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população, para o aumento do nível educacional e cultural, 

com cuidados ao meio ambiente e recursos naturais, com a criação de mais 

oportunidades de empregos e maior qualificação da população, aumento da 

competitividade econômica e redução dos desiquilíbrios regionais (UNESCO, 2003). 

Sobre esta necessidade de mudança social para que possamos avançarmos 

no tempo como humanidade, destacamos a reflexão proferida por Hobsbawm (2003, 

p.562), na qual destaca: 
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[...] vivemos num mundo conquistado, desenraizado e transformado pelo 
titânico processo econômico e tecnocientífico do desenvolvimento do 
capitalismo, que dominou os dois ou três últimos séculos. Sabemos, ou pelo 
menos é razoável supor, que ele não pode prosseguir ad infinitum. O futuro 
não pode ser uma continuação do passado, e há sinais, tanto externamente 
quanto internamente, de que chegamos a um ponto de crise histórica. As 
forças geradas pela economia tecnocientífica são agora suficientemente 
grandes para destruir o meio ambiente, ou seja, as fundações materiais da 
vida humana. As próprias estruturas das sociedades humanas, incluindo 
mesmo algumas das fundações sociais da economia capitalista, estão na 
iminência de ser destruídas pela erosão do que herdamos do passado 
humano. Nosso mundo corre o risco de explosão e implosão. Tem de 
mudar. 

Destacamos nessa breve introdução que nosso trabalho entende as 

preocupações dos diversos envolvidos no processo de educação, em especial na 

educação de nível superior, compreendemos a importância de C&T para nossa 

sociedade e não corroboramos com o modelo linear de desenvolvimento, nem com o 

capitalismo que vivemos neste momento. Corroboramos com uma educação 

superior onde à formação profissional capacite o cidadão para atuar na sociedade, 

de forma crítica e preceitos humanitários.  

Aceitamos o fato de não podemos prever o futuro, o futuro é imprevisível; de 

que a Ciência e Tecnologia moldaram o século XX e se enraizaram na sociedade, 

moldando a sociedade do século XXI. Não acreditamos ser concebível um futuro 

onde o conhecimento e a C&T não estejam presentes; acreditamos que herdamos 

grandes problemas como também boas ideias para solucioná-los; aprendemos que 

o mesmo remédio que cura, também pode matar! Acreditamos que a educação, e 

em especial a educação superior, é um processo determinante para a mudança da 

atual realidade social. Assim, para evitarmos os erros do século XX e criarmos uma 

nova sociedade neste século que se inicia, se faz necessário mudar as concepções 

sobre C&T em uma educação que tenha por finalidade a humanização. 

  

1.1  JUSTIFICATIVA 

Apresentamos na introdução um pouco das ideias que permearam a 

proposta deste trabalho, porém, sem falar diretamente sobre o objeto que este 

trabalho se refere. Desse modo, justificamos aqui de onde nasce a motivação para 

esta pesquisa e descrevemos um pouco sobre o objeto deste trabalho, o que 

fizemos e como fizemos  na sequência desta pesquisa. 
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Iniciamos definindo a instituição da universidade na qual nosso objeto de 

estudo foi gestado. A instituição, inicialmente denominada de Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró (ESAM), foi fundada no ano de 1967 como instituição de 

ensino superior na cidade de Mossoró (RN). Tornou-se referência no ensino das 

Ciências Agrárias e se transformou, no ano de 2005, em Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA), ampliando sua área de atuação em diversos campos do 

saber4. 

No ano de 2008, a UFERSA se beneficiou do Programa de Apoio a Planos 

de Restruturação das Universidades Federais (REUNI), expandido sua área de 

atuação para outras cidades do semiárido norte rio-grandense. Como proposta de 

curso para atender as exigências pedagógicas do REUNI em seu processo de 

expansão, implementou o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) em todos os 

seus campis5.  

Minha história6 nesta instituição como docente se inicia no ano de 2010, 

quando fui convocado para assumir o cargo de professor efetivo para a disciplina de 

Informática Aplicada à Engenharia no curso de BCT da UFERSA Campus Caraúbas 

(RN). Neste período, tinha a dupla função de ensinar e implementar o curso. 

Participei do processo de criação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do BCT e 

trabalhei toda a questão política que permeava o curso naquela ocasião. 

Construir o curso e fazer parte deste como formador, contribuindo para a 

formação científica dos alunos que escolheram este curso, me fez questionar muitos 

dos objetivos propostos no projeto pedagógico e sua execução frente o processo de 

aprendizagem dos alunos. Com a vivência e a experiência no curso, me questionava 

sobre os objetivos propostos quanto à formação dos futuros cientistas, a 

problemática que envolve a questão de C&T nos dias de hoje, as aspirações dos 

ideais humanitários previstos na política do REUNI frente à realidade do aprendizado 

no dia a dia em sala de aula.  

Minha formação foi técnica, na área de Ciências da Computação e 

Informática e minha atuação profissional antes da docência pode me render o rótulo 

de autêntico “tecnocrata”. Foi no processo de construção do Projeto Pedagógico, em 

                                            
4 História da UFERSA. Disponível em: https://reitoria.ufersa.edu.br/nossa-historia. Acesso em: 8 abr. 
2020. 
5 Nas cidades de: Angicos (2008), Caraúbas (2010), Pau dos Ferros (2013) e Mossoró (sede desde 
1967 como ESAM e 2005 como UFERSA), todos no estado do Rio Grande do Norte. 
6 Escrita em primeira pessoa, justificativa pessoal ao trabalho. 
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contato com os ideais do REUNI que me instigou a mudança de percepção e que 

me levou a buscar mais informações sobre essa política ao qual cultivei o gosto, um 

reencontro na verdade, com os ideais de uma política de cunho humanista para 

C&T. Questionei-me sobre a formação tecnicista e se realmente desejaria continuar 

nesta área, ao passo que percebia que me faltava a formação mais voltada aos 

problemas da docência, meu novo trabalho. Para ser melhor na docência, estudar 

minha conduta e entender todo o processo que permeia o aprendizado são aspectos 

que podem ser citados como fatores motivadores principais que me fizeram optar 

por realizar minha inscrição no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência 

e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus 

Ponta Grossa, ingressando na turma de 2017.  

O Programa de Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia da UTFPR 

condiz com minha atuação profissional em um curso de Ciência e Tecnologia. A 

proposta inicial seria exatamente a de estudar o curso ao qual sou docente através 

de seu projeto pedagógico frente a questão do ensino dessa natureza para este 

novo século. A ideia logo foi incrementada por meu orientador, o professor Danhoni, 

na qual sugere uma abordagem do curso frente a ciência pós-moderna e indica o 

autor Morin como bibliografia base do estudo. Mais que aceito a ideia, as 

concepções de Morin sobre o ensino de ciência se fundiram a esse trabalho em 

consonância com minha ideia inicial de estudos neste programa de doutoramento, 

estudar mais sobre os ideais humanitários que apontassem para a concepção de um 

ensino em Ciência e Tecnologia que favorecessem a concepção de uma nova 

sociedade na teoria em confronto com a prática. Diante disso, a pergunta inicial 

desta pesquisa foi: como estamos formando nossos cientistas segundo o que 

propõem o curso de BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) e quais as 

características da complexidade podemos encontrar incorporado na formação do 

aluno?  

Dessa forma, a pergunta inicial que impulsiona essa pesquisa teve origem 

em meu anseio pessoal profissional e subjetivo, e objetiva uma melhoria e 

readequação do ensino capaz de propiciar uma educação socialmente justa, onde o 

formando possa ter uma formação que lhe garanta uma boa qualidade de vida e que 

eles possam contribuir para a criação de um novo modelo social mais humano. 

 



30 

 

1.2  OBJETIVOS 

Acreditando nos ideais discutidos, na necessidade de uma educação mais 

humanizada e sua importância para a construção de uma sociedade melhor; na 

importância da C&T nos dias atuais, como fundamental a esse processo; na 

necessidade de uma abordagem crítica para o ensino de C&T; no papel essencial da 

universidade para a construção social; no ensino de ciência pela abordagem 

interdisciplinar e complexa como mais alinhada a todas as questões aqui discutidas, 

proponho como objetivos: 

 

1.2.1  Geral 

Analisar características da Teoria da Complexidade incorporadas na 

formação científica do aluno no curso de BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) 

conforme proposto à sua formação e presentes nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCCs) dos alunos formandos. 

 

1.2.2  Específicos 

1) Comparar aproximações e distanciamentos do Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) da UFERSA 

Campus Caraúbas (RN) com características da abordagem da Teoria da 

Complexidade quanto à formação dos alunos;  

2) Verificar até que ponto a abordagem complexa e curricular está presente 

na formação do cientista no curso do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia (BCT) da UFERSA Campus Caraúbas (RN), segundo a 

percepção dos mesmos a partir de um estudo nos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCCs);  

3) Analisar a situação do ensino de ciência e tecnologia (C&T) na UFERSA 

Campus Caraúbas (RN) quanto à abordagem do ensino de ciência para o 

século XXI, o currículo proposto e a Teoria da Complexidade e propor 

reflexões sobre, que possam contribuir com a melhoria do ensino deste 

curso frente as perspectivas de ensino de ciência. 
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4) Construir uma abordagem metodológica para se trabalhar o ensino de 

ciência conforme os ideais da Teoria da Complexidade propostos por 

Morin como insumo, a partir das reflexões do estudo. 

 

1.3 HIPÓTESES 

Partindo dos objetivos, levantaremos como hipótese principal a de que, 

embora a proposta de formação do BCT seja inovadora e desenhada para o 

enfrentamento dos desafios do século XXI, o curso formará cientistas que 

demonstrarão poucas características da Teoria da Complexidade proposta por 

Morin. 

Nossa hipótese secundária é, então, a de que o pensamento de Morin sobre 

o ensino de ciência para o século XXI é um pensamento que engloba as questões 

CTS e vai além, caracterizando-se como um conjunto de ideais desejáveis para a 

formação do cientista cidadão neste novo período. 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Na sequência deste trabalho, discutimos alguns assuntos ligados à área e 

ao objeto de estudo deste trabalho no Capítulo 2, do tipo revisão bibliográfica e que 

tem como objetivo buscar entender melhor os assuntos que permeiam o tema deste 

trabalho; o Capítulo 3 também foi uma revisão bibliográfica, porém voltada 

especificamente à discussão das ideias do antropólogo, sociólogo e filósofo francês 

Edgar Morin e sua concepção para a ciência e a sociedade, assim como suas ideias 

relacionadas à questão da educação; no Capítulo 4 discorremos sobre o desenho 

metodológico que pautou a coleta e análise dos dados; no Capítulo 5 apresentamos 

os dados e as análises sobre o PPC do BCT e documentos relacionados, cruzando 

as informações, analisando-as segundo a literatura e a complexidade, tendo como 

objetivo levantar pontos para análises no capítulo seguinte; No Capítulo 6 temos a 

análise dos TCCs, apresentando as considerações frente ao currículo e a 

complexidade; e, por fim, no Capítulo 7 apresentaremos as considerações finais 

deste trabalho frente aos seus objetivos e hipótese desejados. No último capítulo, 

nas Referências, estão listadas todas as obras citadas ao longo desta pesquisa. 
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Optamos por apresentar, em cada capítulo, uma introdução e uma 

conclusão, esclarecendo pontos e abordagens importantes. Essa estratégia visa 

proporcionar maior fluidez ao trabalho e descentraliza as conclusões na medida em 

que vamos tecendo as considerações sobre os principais assuntos que abordamos 

em cada seção. 
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CAPÍTULO 2 - CONSTRUINDO ENTENDIMENTOS PERTINENTES 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os temas que 

possuem ligação com este trabalho. Esperamos levantar as questões relevantes 

para o entendimento destes temas nos dias de hoje e apresentar uma perspectiva 

crítica na realidade atual e no contexto deste estudo, para que, ao final, tenhamos a 

compreensão necessária sobre estes temas. 

Iniciamos discutindo a ciência, tecnologia e a sociedade em uma perspectiva 

histórico-crítico para depois entrarmos na questão da educação. A educação, grande 

área deste trabalho, é discutida em um contexto geral, e especializada através da 

temática do ensino onde apresentamos suas concepções, técnicas, métodos e 

determinações. Especializamos ainda mais quando abordamos a área do ensino de 

ciência e tecnologia, tópico importante que caracteriza o nosso objeto de estudo. 

Abordamos também a questão política, pois esta é importante quanto a 

determinação do nosso objeto de estudo, destacando as principais políticas que se 

relacionam à esta pesquisa e vão se fazer presente em sua constituição. Encerrando 

as discussões gerais deste capítulo com a caracterização do nosso objeto de 

estudo, o curso de Ciência e Tecnologia. 

 

2.1 CIÊNCIA 

Após o período pós-guerras e durante a Guerra Fria, a ciência passa a ser 

uma questão de prioridade para muitos países que se inspiraram nas tecnologias 

desenvolvidas durante esse período, em especial, nas relacionadas ao poderio 

militar, como os diversos tipos de bombas atômicas, frutos de um intenso 

investimento financeiro em projetos de C&T na época. Destaca-se, como exemplo, o 

Projeto Manhattan, esforço dos EUA que culminou no desenvolvimento das bombas 

atômicas e iniciou a era da tecnologia atômica, a um custo de dois bilhões de 

dólares e a maior concentração de cientistas já reunidas em torno de um só tema. 

Tem-se um exemplo de esforço humano em prol de uma única causa: vencer uma 

guerra (MERÇON; QUADRAT, 2004). Dessa forma, a segunda metade do século XX 

pode ser considerada, segundo Granger (1994, p.11), como a “Idade da Ciência”, 

devido ao fato de que a partir desse período podemos observar grandes 

desenvolvimentos sem precedentes na história da ciência, foi um “[...] desabrochar 
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de novos saberes com repercussões nunca antes atestadas na vida individual e 

social dos homens”. 

A consequência disso foi a presença maior da ciência em nossa sociedade, 

caracterizando os tempos atuais, sendo tratada como questão política. Hoje, 

vivemos permeados por ciência com seus benefícios e malefícios e o conhecimento, 

dito científico, valorizado e desejado na sociedade. Ao ouvirmos dizer que um 

produto é cientificamente comprovado, tendemos a entender que tal produto merece 

confiança, pois foi testado e comprovado quanto à eficácia que propõe, um grau de 

certeza e veracidade proveniente da crença na ciência. Para muitos, uma verdade 

quase inquestionável. Essa é a visão comum da ciência, já que a ciência é 

reconhecida por seu alto grau de certeza em uma informação, advinda da sua 

estrutura de saber contendo as teorias, os métodos, as técnicas, os produtos, o 

reconhecimento e a valorização destes por pares, outros cientistas, na qual destaca 

a ciência como um saber diferente dos demais tipos de conhecimento humanos 

(CHIBENI, 2004). 

A ciência é uma forma de conhecimento humano! Um fato interessante que 

podemos observar durante o desenvolvimento de uma criança é sobre sua 

necessidade de aprender, pois esta anseia por conhecer tudo, fazendo 

questionamentos na busca de entender os fatos e coisas ao seu redor ao longo de 

sua infância. Isso nos leva a questionar sobre a nossa relação com o saber: será 

que a necessidade de saber é natural? Se assim é, podemos afirmar que a 

necessidade de conhecimento é natural em nossa espécie. O homem tem de 

entender o mundo ao seu redor, tem o desejo de conhecer. 

No campo da antropologia, ao longo da história, o homem acumula o 

conhecimento do mundo e repassa-o aos seus descendentes. Essa estratégia 

garante que a próxima geração viva melhor com relação a geração anterior, 

considerando que o conhecimento é estratégico para a sobrevivência na natureza, 

conforme descreve Harari (2012) em seu livro “Sapiens: uma Breve História da 

Humanidade”. Esta obra demonstra que, embora a espécie humana tenha surgido 

há quase 200 mil anos atrás, as sociedades como conhecemos, os registros da vida 

antigamente e seus conhecimentos registrados sobre a forma da escrita datam de 

pouco menos de cinco mil anos atrás. Antes disso, os homens repassavam seus 

conhecimentos de forma oral e muitos destes conhecimentos devem ter se perdido 

no tempo por falta de registros mais consistentes. 
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Na nossa história, no período clássico da humanidade, destacamos as 

civilizações antigas, os gregos da Grécia antiga (séculos VIII e VI a.C.) que 

trabalharam uma forma de conhecer denominando-a como razão7 e instituíram o 

pensamento racional. Esta civilização buscava uma forma de conhecimento de 

mundo que superassem os mitos e as opiniões, até então formas de conhecimentos, 

e desenvolveram um conhecimento racional através da instauração de uma ciência 

baseada no conhecimento racional. Essa nova forma de conhecimento seria capaz 

de atingir a verdade por meio da demonstração, da constituição de provas, 

superando as formas anteriores da aparência da verdade (doxa) e da instalação de 

toda a verdade (mito). Os grandes pensadores da Era Clássica faziam ciência 

através das observações e anotações da natureza, criando um conjunto de 

conhecimentos em várias áreas do saber, em destaque Aristóteles (384-322 a.C.), 

considerado o primeiro enciclopedista, que sintetizou a filosofia da época, a Física, a 

Biologia, a Lógica, a Metafísica, a Ética e a Política, dentre outros conhecimentos; 

criou uma escola para difundir os conhecimentos e a forma de como podemos 

chegar o conhecimento, o Liceu; dentre tantas outras contribuições ao 

conhecimento, afirmando que a ciência deve ser baseada na definição e 

demonstração (NEVES, 2006). 

Chauí (2005) nos traz que, para os filósofos, o conhecimento racional não 

significa a oposição ao conhecimento ilusório, aparente, que não condiz com a 

realidade ou verdade (tal como: a opinião, as emoções, as paixões e demais 

sentimentos, nos quais distorce, de alguma forma, a realidade); a crença religiosa 

também não é um conhecimento racional, pois nesta, a verdade é fornecida pronta, 

não dependendo de nossa capacidade de raciocínio; o conhecimento místico, que 

abandona a racionalidade e rompe a atividade intelectual também não é racional. 

Então, podemos inferir que o conhecimento racional é um conhecer mediado pela 

razão, discursivo e passível de demonstração, como a Matemática e a Lógica.  

A lógica racional, proposta na filosofia clássica, pode ser vista como uma 

primeira tentativa de estabelecer uma base segura para a construção do 

conhecimento, pois estabeleceu alguns princípios lógicos para sua formulação, tais 

como: princípio da identidade, que garante que algo é realmente algo na qual se 

                                            
7 Razão é tida como a capacidade intelectual de pensar e falar de forma correta e clara expressando 
o pensar e o dizer de como as coisas são. É uma maneira de tornar compreensível uma realidade, 
expressando esta por suas características reais (CHAUÍ, 2005). 
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constitui, pois a partir de sua descrição, podemos conhecê-lo; princípio da não 

contradição, que vai afirmar a identidade ao negar que algo possa ser diferente do 

que é; e o princípio do terceiro excluído, na qual temos que o conhecimento é 

testado quanto a um dilema e só será uma ou outra resposta do dilema 

estabelecido, excluindo ai uma terceira possibilidade (CHAUÍ, 2005). Um 

conhecimento formulado sobre essas premissas seria, na concepção dos filósofos, o 

conhecimento logicamente testado e, portanto, verdadeiro. 

Com a racionalização do pensamento, surge uma grande questão filosófica: 

a busca da razão como causa e motivo para todos os acontecimentos. Chauí (2005) 

vai apontar isso como o princípio da razão suficiente, na qual descreve como sendo 

a busca de motivos ou causas que geram um fenômeno, pois nada seria sem uma 

causa. Isso exprime uma relação de conexão entre as coisas, fatos e 

acontecimentos, porém, de uma forma direta de relações, ou seja, a causalidade 

direta. Para Vasconcellos (2012) essa forma de conhecimento já traz consigo 

algumas consequências, como: exclusão do sujeito e objeto, pois tudo deve ser 

submetido a razão; exclusão das sensações e percepções do conhecimento; e a 

eliminação do tempo e da história, visto que se busca apenas a essência do 

fenômeno a se conhecer. 

Os conhecimentos apresentariam então características na qual as permitem 

que sejam agrupadas. Foi isso que pensou o filósofo Aristóteles quando concebeu a 

primeira divisão do conhecimento, conforme apresentamos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - A divisão do saber segundo Aristóteles 

Nomenclatura Descrição 

Ciências produtivas 

Estudam as práticas produtivas ou técnicas que visam a 
produção de um objeto ou técnica. Aqui temos: Arquitetura, 
Economia, Medicina, Pintura, Poesia, Teatro, Oratória, Arte da 
Guerra, Caça, Navegação. 

Ciências práticas 
Estudam as práticas humanas enquanto ações que terão nelas 
seu próprio fim. Temos: a Ética e a Política. 

Ciências teoréticas, 
contemplativas ou teóricas 

Estudam as coisas que existem independentes dos homens e 
suas ações, que podem ser contempladas pelos homens. São 
derivadas da natureza e das coisas divinas. Como exemplo, 
temos: Física, Biologia, Psicologia, Matemáticas, Astronomia, 
Metafísica, Teologia. 

Fonte: Baseado em Chauí (1995, p.48-49) 

 

Passado o período clássico da história, temos o período da Idade Média 

(século V ao XV) na qual pode ser caracterizado pela ascensão do cristianismo e o 
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domínio da igreja sobre todos os aspectos da vida, da política, da econômica e da 

educação, na qual prevaleciam os ensinamentos e decisões baseados na religião. 

Chassot (2004a) nos traz que pouco conhecemos sobre a Idade Média. Houve 

poucos avanços no conhecimento, reflexo do dogmatismo religioso que impedia 

muitos dos avanços no conhecimento durante esse período. Disso, aponta o autor, 

tivemos com o evento do Renascimento um importante movimento cultural de 

redescoberta da antiguidade, da filosofia clássica e de novos mundos geográficos 

descobertos através das grandes navegações, a descoberta das Américas, a 

ascensão da cultura humanística e a luta por maior liberdade de pensamento no 

meio social como inicio da ciência como a conhecemos. 

Sobre o Renascimento, Morin (2005b) vai considerar como um período na 

qual não haviam muros entre as artes, ciências e filosofia e os intelectuais 

humanistas do período se interessavam por tudo. Foi assim o nascimento de uma 

nova pluralidade cultural, intelectual, livre do clero e das universidades clássicas, 

aponta o referido autor.  

Com o Pós-Renascimento, temos outro movimento cultural importante: o 

movimento do Iluminismo, na qual o homem passa a pensar por si e a repensar as 

opiniões dos outros, marcando o triunfo em cima do despotismo, da superstição e da 

ignorância. O “século das luzes” é regido na ciência pelo empirismo e racionalismo 

de Descartes. O conhecimento é reunido nas grandes enciclopédias e difundido pelo 

mundo. Surge então a Revolução Industrial, na qual a indústria se une a ciência e 

vice-versa (CHASSOT, 2004a). 

A ciência nasce a partir dessa retomada do homem ao centro do universo e 

a religião perde espaço para a racionalidade, inicialmente um retorno da filosofia 

clássica. Muitos foram os nomes e as ideias que podem ser destacados como pais 

na gestação da ciência como a conhecemos. Vasconcellos (2012) destaca o papel 

de alguns dos principais pensadores da ciência moderna conforme apresentamos no 

Quadro 2.  



38 

 

Quadro 2 - Principais pensadores da ciência moderna e suas contribuições 

Pensador Contribuição 

Francis Bacon 
(1561-1626) 

Filosofo inglês precursor da filosofia empírico-positivista, propôs o método 
indutivo (observação e experimentação) como uma nova forma de estudar os 
fenômenos naturais e produzir o conhecimento.  

Galileu-Galilei 
(1564-1642) 

Físico italiano que introduziu o método experimental nas ciências da natureza, 
criando uma física não contemplativa. Realizou demonstrações empíricas em 
lugares públicos, inventou o telescópio e verificou as leis dos movimentos dos 
planetas, comprovando as ideias de Copérnico sobre o movimento dos 
planetas em torno do sol. Fez da Matemática o novo modelo de racionalidade 
e despertou o interesse da ciência pela técnica, unindo-as. 

René Descartes 
(1596-1650) 

Pensador francês, físico e matemático, considerado como pai da ciência 
moderna (pai do racionalismo), reconhecido por seu paradigma cartesiano, 
separa o mundo espiritual do material, o homem entre corpo e mente. Separa 
a filosofia como domínio do sujeito, da meditação interior da ciência, como 
domínio das coisas, da medida e da precisão. Propõem como método de 
raciocínio a dúvida, onde a verdade surgiria ao lado da dúvida e não de 
verdades preestabelecidas.  

Isaac Newton 
(1642-1727) 

Físico e matemático inglês que elabora a primeira grande síntese da física, 
também contribuindo com a Matemática. Buscou explicar a física através da 
mecânica, instaurando o paradigma newtoniano na qual o mundo funcionaria 
tal qual uma máquina, dentre diversas outras contribuições a ciência. A 
ciência moderna deixa de ser edificada com a Matemática e passa a ser 
edificada pelas ciências naturais, sendo a física o modelo de paradigma que 
estabelece a visão de mundo.  

Augusto Comte 
(1798-1857) 

Filosofo francês que fundou a escola do positivismo, a busca do 
conhecimento da natureza através da observação e da experiência expressa 
pelas leis que regem os fenômenos. Estabelece que o objetivo da ciência é 
conhecer e fazer previsões. Criou a sociologia, onde tentou explicá-la através 
das leis da física.  

Fonte: Vasconcellos (2012, p.60-62) 

Cada um desses nomes e seus trabalhos contribuíram para a nossa ciência, 

tanto na forma de como fazemos a ciência, quanto para o acúmulo do conhecimento 

e sua evolução. O pensamento de Bacon foi determinante para a ciência, pois 

pregava uma nova forma de conhecimento, diferente do ensinado pelas escolas 

medievais da época, sendo um dos percussores do método científico indutivo, na 

qual pode ser resumido nos seguintes passos: 1) experimentação, como sendo a 

fase de investigação de um fato a partir da observação e registro sistemático; 2) 

formulação das hipóteses, como uma tentativa de explicar o fenômeno observado, 

que seria a análise dos resultados da fase anterior; 3) repetição das experiências, na 

busca de colher mais fatos sobre o fenômeno, podendo ser realizado em outras 

situações ou por outros cientistas; e 4) a repetição da experiência para teste da 

hipótese, que seria a busca de novas evidências que confirme ou refute as 

hipóteses, sendo a confirmação experimental validada por predições a respeito do 

fenômeno e das leis descobertas. Essa concepção de produzir conhecimento com a 
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validade científica ainda se faz presente, sendo muito utilizada nos dias atuais 

(GALVÃO, 2007). 

Para Japiassu (2007) os trabalhos de Galileu e Descartes vão além do 

progresso do conhecimento, pois permitiram mudanças de perspectivas do homem 

sobre o mundo, indo de um cosmos hierarquizados pela religião, finito, a um cosmos 

infinito e homogêneo na qual a ciência é quem pode decifrá-lo. Essa questão da 

explicação do cosmos é interessante, visto que tenta fornecer uma resposta para a 

antiga pergunta: onde estamos? Na visão de Platão, o cosmos era tratado pelos 

antigos filósofos como ordenado, sendo organizado a partir do caos por um ser 

divino chamado Demiurgo, tornando-se ordenado matematicamente, finito 

(JAPIASSU, 2007). A concepção de cosmos ordenado era uma das crenças base da 

ciência clássica, na qual a partir das ciências naturais, o homem poderia descobrir 

as leis que o organizam e, a partir disso, poderia controlar. 

Tudo parecia caminhar para um reinado absoluto do pensamento científico 

com a cultura no século XVIII, o cientificismo. As ideias de Newton sobre um 

universo mecânico e previsível dominavam todos os aspectos do pensamento 

“moderno”, uma racionalidade cultural. A paisagem industrial dos grandes centros, 

inversa à paisagem dos campos da era feudal era o novo real e o progresso seria o 

futuro da humanidade. A ciência trouxe a modernidade e uma nova forma de viver e 

de entender o mundo, ignorando as outras formas de conhecimento. Por um lado, 

estava instaurada a cultura científica, por outro geraria uma série de desconfortos e 

ceticismos quanto à essa nova forma imperialista de entender todos os aspectos da 

vida, inclusive a religião8. Silver (2003) retrata que a ciência cria os filósofos naturais, 

que tendem a explicar a natureza na visão da ciência, inspirado inicialmente pela 

obra de Newton. Como movimento oposto, anti-racionalismo, tivemos o movimento 

denominado de Romantismo, uma busca do abandono da razão e clemência pela 

volta das emoções no pensamento humano, em especial nos aspectos culturais e 

artísticos ao final do século XVIII. 

                                            
8 Surge o movimento deísta no qual busca afirmar a existência de Deus através da razão científica, 
misturando elementos religiosos com o conhecimento racional. Dentre os principais representantes 
que ajudaram no entendimento dessa forma de pensar temos Descartes, Newton e Voltaire. Os 
deístas acreditavam na existência de um criador de tudo, que criou inclusive a física, e que este não 
intervia no mundo, pois o mundo obedeceria as leis naturais. O deísmo era a filiação religiosa não 
oficial da maioria dos pensadores iluministas (SILVER, 2003). 



40 

 

O progresso contínuo proporcionado pela ciência no século XIX faz com que 

o positivismo domine o pensamento como método e doutrina. O positivismo se 

apresenta como a certeza rigorosa na descrição dos fatos a partir das experiências, 

como o único sentido válido para o conhecimento, na busca da construção teórica, 

seguindo um método. A doutrina estaria atrelada ao fato de que, a partir do 

conhecimento, poderia prever os acontecimentos. Isso mudou um pouco a ciência, 

pois fez com que fosse abandonada a questão da causalidade e passasse a buscar 

leis, relações e constantes que existem nos fenômenos. Esse foi o positivismo 

implementado por Comte, um dogmatismo físico que chama de positivo um objeto 

sujeito ao método de observação e experimentação, gerando ceticismo quanto ao 

metafísico (RIBEIRO, 2017). 

O positivismo instaura na ciência uma forma matemática de pensar sobre os 

fenômenos, isentando a ciência de refletir sobre as causas e efeitos advindos de um 

fenômeno ou objeto de estudo. Isso vai excluir de vez a questão filosófica da ciência, 

isentando a ciência de reflexão e instaurando a crença da neutralidade científica. Na 

filosofia clássica, o homem atingiria seu estado ideal quando este estivesse em 

sintonia com o cosmos. No positivismo, o homem passa a atingir o estado de 

espírito ideal quando se encontra com a ciência (CHAUÍ, 1995). 

Esse otimismo científico-tecnológico levou ao estabelecimento de outras 

crenças, conforme cita Chauí (1995) na qual, a partir da ciência poderíamos 

acreditar no conhecimento e na tecnologia para o controle da natureza, da 

sociedade e dos indivíduos. Ora, os saberes científicos da tecnologia poderiam ser 

utilizados para a melhoria de vida na sociedade, rumo a uma vida justa e feliz; a 

sociologia proporcionaria o funcionamento seguro da sociedade, evitando as 

revoluções, revoltas e desigualdades; a psicologia poderia descrever como funciona 

a psique humana, explicando as causas dos comportamentos a fim de que fossem 

controlados. Tudo poderia ser explicado pela ciência e consequentemente 

controlado, previsível. 

Assim, Chassot (2004,a) destaca que no século XIX se dar a consolidação 

da ciência, passando a fazer parte do cotidiano da humanidade, a física começa a 

trabalhar a eletricidade e já fornece algumas soluções práticas, apontando o futuro 

dessa matriz energética. Destacam-se: Charles Darwin (1809-1882), com sua Teoria 
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da Evolução das Espécies, que na época abalou a sociedade9 por confrontar-se com 

a ideia criacionista derivada das histórias da Bíblia e ainda hoje abala nossa 

sociedade, inspirando diversos outros cientistas e trazendo muitos conhecimentos 

essenciais às ciências naturais; e Karl Marx (1818-1833), trazendo uma concepção 

filosófica para entender a sociedade após a Revolução Industrial, abalando o 

capitalismo em sua base e trazendo novas perspectivas para o entendimento da 

sociedade pelas relações de trabalho. Quanto a isso, destaca o autor, o Marxismo 

apresenta uma visão revolucionária para a compreensão da sociedade e seus 

efeitos foram de uma forma de entendimento social a formas de dominação social no 

tempo, influenciando diversos outros pensadores ainda nos dias de hoje. 

No final do século XIX e início do século XX, a ciência deu um grande salto e 

causou uma nova Revolução Industrial. As descobertas desse período nos campos 

da física e da química mudaram toda a perspectiva da humanidade. Albert Einstein 

(1879-1955) mudou a forma de se fazer ciência com uma nova forma de se pensar o 

espaço e o tempo com sua Teoria da Relatividade. Heisenberg (1901-1976) propõe 

a incerteza sobre a velocidade e localização do elétron em um átomo e Schrödinger 

(1877-1961) que formulou a Mecânica Quântica, dentre outros nomes que 

trabalharam as questões microscópicas da natureza, abalaram a ciência fazendo ruir 

a ideia de um mundo mecânico previsível e possibilitaram uma ampliação sem 

precedentes no conhecimento científico que resultou em uma virada tecnológica 

(CHASSOT, 2004a). 

Nos deparamos não com uma ciência, mas várias ciências neste breve 

percurso histórico. As ciências evoluíram com o tempo e hoje temos “diversas” 

ciências com algumas metodologias de classificação destas quanto ao objeto e os 

métodos utilizados para obtenção do conhecimento. A classificação das ciências é 

um assunto da Filosofia da Ciência, se mostrando como uma atividade autônoma 

determinada por razões teóricas e especulativas dos autores que as propõem.  

                                            
9 Quase dois séculos depois, nos dias de hoje, a sociedade ainda tende a rejeitar essa teoria em 
nome de uma educação alinhada a concepção criacionista pregada pelas religiões cristãs. Nas 
escolas ditas como confessionais, nas aulas de ciências restringem as discussões sobre a teoria 
evolucionista do Darwin, suprimindo sua importância e valorizando a concepção criacionista como a 
“correta”. Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-adotam-criacionismo-
em-aulas-de-ciencias,290169. Acesso em: 5 jan. 2020. 
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Dentre as classificações possíveis, temos as classificações propostas por 

Comte, Ampère, Spencer dentre outros que tentam justificar sua categorização para 

as ciências (POMBO, 1998). 

No Quadro 3 apresentamos uma classificação apresentada por Marconi e 

Lakatos (2003) quanto as ciências. Esta classificação busca uma relação aos 

fenômenos manifestados e a compreensão destes quanto as explicações do objeto 

ou tema de estudo e as metodologias empregadas. 

 

Quadro 3 - Classificação das ciências 

Factuais 

Naturais 

Física 

Química 

Biologia e outras 

Sociais 

Antropologia 

Direito 

Economia 

Política 

Psicologia Social 

Sociologia 

Formais 

 

Lógica 

Matemática 

 

Fonte: Marconi e Lakatos (2003, p.81) 

A CAPES adota um modelo de classificação das ciências por área do saber 

em três grandes colégios de conhecimento nas quais abarcam nove grandes áreas, 

que por sua vez são compostos por áreas mais específicas do saber. O Quadro 4 

apresenta parte dessa classificação, a dos colégios, grandes áreas e específicas de 

cada área: 

 

Quadro 4 - Áreas dos saberes da CAPES 

Colégios Grandes Áreas Áreas do saber 

Ciências da Vida 

Ciências Agrárias 

Agronomia; 

Recursos 
Florestais e 
Engenharia 
Florestal; 

Engenharia 
Agrícola; 

Recursos 
Pesqueiros e 
Engenharia de 
Pesca; 

Medicina 
Veterinária; 

Ciência e 
Tecnologia 
dos 
Alimentos. 

Ciências Biológicas 
Biologia Geral; 

Morfologia; 

Farmacologia; 

Imunologia; 

Oceanografia; 

Botânica; 
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Fisiologia; 

Biofísica; 

Bioquímica; 

Microbiologia; 

Parasitologia; 

Ecologia; 

Zootecnia. 

Ciências da Saúde 

Medicina; 

Nutrição; 

Odontologia; 

Farmácia; 

Saúde Coletiva; 

Enfermagem; 
Educação 
Física. 

 

Humanidades 

Ciências Humanas 

Filosofia; 

Teologia; 

Sociologia; 

Antropologia; 

Arqueologia; 

História; 

Geografia; 

Educação; 

Ciências 
Políticas. 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Direito; 

Administração 

Turismo; 

Economia; 

Arquitetura e 
Urbanismo; 

Desenho 
Industrial;  

Planejamento 
Urbano; 

Demografia; 

Museologia; 

Ciências da 
Informação; 

Comunicação; 

Serviço 
Social. 

Linguística, Letras 
e Artes 

Linguística; Letras; Artes; 

Ciências Exatas, 
Tecnológicas e 
Multidisciplinar 

Ciências Exatas e 
da Terra 

Matemática; 

Probabilidade e 
Estatística; 

Ciências da 
Computação; 

Astronomia; 

Física; 

Química; 

Geociencias. 

Engenharias 

Civil; 

Sanitária; 

Transportes; 

Minas 

Materiais 

Química; 

Nuclear; 

Mecânica; 

Produção; 

Biomédica; 

Aero espacial; 

Elétrica; 

Naval e 
Oceânica. 

Multidisciplinar 
Interdisciplinar; 

Ensino; 

Materiais; 

Biotecnologias; 

Ciências 
Ambientais. 

Fonte: Áreas de Conhecimento da CAPES (BRASIL, 2020) 

Podemos perceber que a denominação das áreas do saber, muitas vezes, 

coincide com a denominação dos cursos de graduação ofertados em instituições de 

ensino superior. Partindo dessa constatação, escolhemos uma área específica e 

vemos os tópicos relativos a ela. O Quadro 5 apresenta isso para o caso do curso de 

Engenharia Civil; os tópicos que estão dentro dessa área específica podem possuir 

a mesma nomenclatura das disciplinas e nesta estarão contidos os diversos saberes 

científicos: 



44 

 

Quadro 5 - Tópicos de conhecimentos da Engenharia Civil 

Engenharia Civil 

Construção Civil  

Materiais e Componentes de Construção 

Instalações Prediais  

Estruturas  

Estruturas de Concreto  

Estruturas de Madeiras  

Estruturas Metálicas  

Mecânica das Estruturas  

Geotécnica  

Fundações e Escavações  

Mecânicas das Rochas  

Mecânica dos Solos  

Obras de Terra e Enrocamento  

Pavimentos  

Engenharia Hidráulica  

Hidráulica  

Hidrologia  

Infra-Estrutura de Transportes  

Aeroportos; Projeto e Construção  

Ferrovias; Projetos e Construção  

Portos e Vias Navegáveis; Projeto e Construção  

Rodovias; Projeto e Construção 

Fonte: Áreas de Conhecimento da CAPES (BRASIL, 2020) 

Os quadros que apresentamos sobre a classificação da CAPES refletem 

uma característica do saber científico: a dificuldade de estancar conhecimentos 

sobre um mesmo objeto em uma disciplina, pois, por exemplo, a ciência na disciplina 

de física pode compor diversos outros conhecimentos em outras disciplinas do 

saber. Isso mostra também a dificuldade de criarmos uma classificação para os 

saberes diante da diversidade de saberes que temos nos dias atuais. 

 

2.1.1  Crítica a Ciência Moderna 

Ao questionarmos sobre a capacidade da ciência quanto a verdade, Logan 

(2012) nos traz que a ciência moderna tenta descrever de forma simples, lógica e 

racional a natureza, destacando a fala de Einstein sobre uma teoria científica na qual 

“deve ser o mais simples possível, mas não simples demais”. A ciência busca a 

explicação mais simples possível para um fenômeno e, seguindo essa lógica, a 

descrição dos fenômenos naturais como uma forma de conhecimento é uma 
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redução seguida de simplificações da natureza, do real, de modo a facilitar o 

entendimento.  

Temos que a ciência pode ser fundamental e aplicada. Quando a ciência é 

fundamental, ela busca a compreensão e explicação do real e quando é aplicada ela 

busca controle sobre o real, sendo importante para as aplicações da tecnologia, um 

dos pilares de nossa sociedade atual (MORAIS, 2009). 

Morin (2005b) destaca que a partir do século XIX se multiplicam as 

sociedades científicas e a ciência se instala nas universidades. No século XX, a 

ciência se implanta no coração das indústrias e posteriormente no Estado, de modo 

que hoje: 

[...] a ciência está integrada ao Estado, à indústria, ao exército. O 
conhecimento científico domina cada vez mais o desenvolvimento social, 
econômico e técnico, mas se torna cada vez mais integrado a política, 
administrativa, social, econômica e tecnicamente (MORIN, 2005b, p.72). 

Isso demonstra que o capitalismo e a política se apropriaram de diversas 

maneiras do conhecimento obtido pela ciência e usaram-na como forma de poder e 

dominação em favor de suas causas, impactando diretamente na vida das pessoas, 

na sociedade e no meio ambiente. Diante disso, “o que vai caracterizar nossa 

ciência é o desejo de dominar, explorar e manipular” quando esta é usada como 

uma forma de poder (JAPIASSU, 2007, p.33). Isso tira a postura filosófica neutra da 

ciência e a torna uma forma de poder, sendo incorporada por outros grupos, que não 

os cientistas, na qual vêem a ciência e suas aplicações como vantajosas a seus 

interesses.  

O conhecimento científico tem como base o método científico e a 

necessidade de aceitação como válido por parte da comunidade científica quanto ao 

conhecimento produzido. Acontece que tanto o método científico como a 

comunidade científica que valida o conhecimento são questionados. Chalmers e 

Fiker (1993) afirmam que não temos um método que possibilite que as teorias 

científicas possam ser provadas como verdadeiras, provavelmente verdadeiras ou 

mesma conclusivamente desaprovadas, o que põem em questão a veracidade das 

afirmações científicas adquiridas através do método. O autor também tece críticas à 

ciência pelo fato de que os grandes momentos da ciência, que tiveram nomes de 

protagonistas como Galileu, Newton, Darwin e Einstein e suas descobertas, não 
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foram feitos através de um método científico. Neste ponto temos também a crítica 

deste autor sobre a questão da comunidade científica e suas concepções que 

valorizam a questão do método, talvez por isso alguns dos protagonistas das 

maiores descobertas da ciência tenham tido rejeições quanto à aceitação de suas 

ideias por não fazerem ciência conforme o método, como o próprio Einstein com sua 

Teoria da Relatividade. 

Para Logan (2012) o método científico é a forma de estabelecimento de 

veracidade de uma proposição científica, através do uso da observação, 

generalização e formulação de hipóteses para serem verificadas as previsões por 

verificação empírica. Dessa forma, o que vai diferenciar a ciência das outras formas 

de saber é a questão de ter um método científico.  

A crítica de Feyerabend (1989) sobre o método científico questiona a 

descrença quanto a capacidade de se produzir o conhecimento a partir deste, pois o 

método é rígido, “engessado” e seria preciso fazer ciência sem seguir um método 

específico, uma espécie de anarquismo metodológico e em sua concepção esse 

anarquismo seria o que poderia conduzir a ciência à grandes descobertas. Ainda 

segundo o autor, a ordem significa continuidade, e é a desordem, o não método ou o 

anarquismo metodológico, que na verdade, pode gerar o progresso. 

[...] o papel da ciência não é provar ou mesmo explicar os fenômenos da 
natureza, mas antes descobrir padrões que relacionam um conjunto de 
fenômenos com outro. A matematicização de modelos e metáforas 
científicas é o processo de submetê-los a operações matemáticas provou 
ser uma técnica de sucesso e descobrir esses padrões, especialmente 
quando são feitas previsões que podem ser observadas e medidas 
(LOGAN, 2012, p.207).  

Além da questão do método científico e a geração de conhecimento a partir 

dele, temos que a ciência tenta por seus modelos matemáticos prever fenômenos 

naturais, gerando a crença que realmente isso é possível. Sim, seria possível, porém 

tais previsões e hipóteses serão algo válido apenas se puderem ser testadas e 

validadas nas condições na qual elas foram elaboradas, em seu contexto. Dessa 

forma, cada nova proposição tem que ser validada a cada novo contexto de 

aplicação. Isso demonstra o quão frágil é a ciência frente as generalizações que 

propõe.  
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Destaca Logan (2012) que as proposições científicas que vão embasar um 

estudo científico não são, necessariamente, do domínio da linguagem da ciência e 

sim do domínio da Matemática e da Lógica que foram utilizadas para descrever os 

modelos e fazer previsões. Assim, no domínio da Matemática e da Lógica, o 

conhecimento pode ser verdadeiro, mas pode divergir da realidade por, muitas 

vezes, ter de reduzir e simplificar a natureza com o objetivo de entendê-la. Assim, “a 

verdade científica é sempre equivocada e depende do resultado de futuras 

observações, descobertas e experiências. Nunca é absoluta [...]”, justamente por 

ignorar muitos dos aspectos do real criando um ambiente propenso à sua validação 

(LOGAN, 2012, p.201). 

Uma das questões sobre a veracidade do conhecimento científico é o fato 

desta passar pelo crivo da comunidade científica. A comunidade científica então tem 

o poder de validar, questionar e de eleger o conhecimento, podendo fornecer status 

a determinados conhecimentos científico conforme desejo ou intenção subjetiva. Tal 

fato estremece a premissa da objetividade do conhecimento científico, pois  

[...] a ciência deve parte de sua alta estima ao fato de ser vista como a 
religião moderna, desempenhando um papel similar ao que desempenhou o 
cristianismo na Europa em eras antigas. É sugerido que a escolha entre 
teorias se reduz a opções determinadas por valores subjetivos e desejos 
dos indivíduos (CHALMERS; FIKER, 1993, p.20). 

Neves (2002) faz uma reflexão sobre quanto conhecimento a ciência 

desperdiçou em nome de sua crença e nos remete aos escritos de Newton sobre a 

alquimia, rejeitados em diversas universidades por ter conteúdo religioso na qual iria 

de encontro a corrente positivista da época, mesmo que tal estudo continha diversos 

ensaios químicos relevantes para a época. O autor aborda também a questão dos 

paradigmas e o fato destes sufocarem muitas das possibilidades de conhecimentos 

e de questionamentos sobre os conhecimentos atuais. E é assim que a comunidade 

científica ignora um conhecimento em detrimento à sua crença, “a ciência é como 

uma igreja, onde os seguidores devem acreditar e seguir” (NEVES, 2002, p.80). Em 

tempos de negacionismo da ciência e das fake news, a discussão epistemológica 

deve estar sempre dentro do campo da ciência: episteme! E não doxa! Ou seja, não 

se deve confundir discussões sobre a natureza das teorias e paradigmas científicos 
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com opiniões. Mais do que nunca se faz necessário delimitar este campo entre a 

razão (e o logos!) e as trevas do negacionismo da ciência. 

Thomas Kuhn é quem melhor descreve o conhecimento científico e suas 

revoluções (KUHN, 1997) através do conceito de paradigmas, na qual um paradigma 

pode significar, dentre os vários significados possíveis, um entendimento comum a 

uma questão por uma comunidade de cientistas (VASCONCELLOS, 2012) e as 

revoluções do conhecimento científico se daria através das revoluções científicas, as 

mudanças de paradigmas. Para Kuhn, um paradigma estabelecido começa a 

desestabilizar a partir de ruídos, fatos e entendimentos contrários aos paradigmas, 

que corroem este ao ponto de ruir e ser substituído por um novo paradigma que vai 

explicar melhor o fenômeno contemplando aspectos que o anterior não cobria. Kuhn 

também chama atenção para a importância do contexto histórico e social do 

conhecimento científico e estabelece as revoluções científicas como grandes 

mudanças de paradigmas. 

No texto de Smith (2014) é feito um apontamento a três grandes mitos 

científicos, usando a palavra mito como sinônimo de paradigmas vigentes e 

questiona-os este frente a descobertas científicas recentes10, sendo: 1) paradigma 

Newtoniano, onde o mundo é concebido de forma mecânica, como uma máquina 

composta por diversas partes interligadas por forças, um mundo previsível em suas 

partes mínimas aos movimentos dos planetas. Apesar de grande sucesso, tal 

paradigma veio abaixo com a mecânica quântica e sua imprevisibilidade; 2) o 

paradigma Darwiniano, na qual define a origem da vida por organismos primitivos 

que evoluem ao longo dos anos de forma gradual, onde a evolução se dá a partir de 

pequenas mutações aleatórias que causam a evolução dos organismos mais aptos e 

a perpetuação das espécies. Nesta teoria, temos sempre que atribuir as espécies a 

uma outra que as antecedem. Porém, relata o texto que várias espécies não 

possuem antecedentes em lugar algum, além disso, algumas mutações evolutivas 

são questionadas cientificamente sobre suas possibilidades; e 3) a cosmologia 

contemporânea, a tentativa de determinar a estrutura global do universo físico, o 

universo em expansão constante a partir do Big Bang ocorrido a 15 bilhões de anos 

                                            
10 Esta é uma obra que pode ser enquadrada como um trabalho tendencioso que busca relativizar a 
ciência frente aos demais conhecimentos, pois usa de fatos observados e relatados pelos cientistas 
recentemente, a própria ciência, para o descrédito da Teoria Darwiniana e defesa da Teoria do 
Criacionismo. Mantivemos no texto apenas por ser um exemplo interessante na perspectiva de 
quebra dos paradigmas e sobre a perspectiva evolucionista do conhecimento científico. 
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atrás. Tal teoria sofreu várias modificações com as observações astronômicas dos 

últimos anos, negligenciando fatos observados, na qual não poderia ter sido previsto 

segunda essa teoria e já se supõem galáxias com estimados 200 bilhões de anos, 

dez vezes mais que o tempo previsto na teoria do Big Bang, além de 

questionamentos sobre a matéria e da energia escura, usadas para dar suporte a 

essa teoria. 

Tais exemplos de grandes teorias paradigmáticas ainda hoje em vigência 

(apesar de algumas estarem em ruínas) nos remetem a considerarmos o 

conhecimento científico como um conjunto de conhecimentos histórico e socialmente 

construído, visto que o conhecimento ao longo da história sofre alterações e são 

aceitos por uma sociedade científica, que chancelam o conhecimento. 

Vasconcellos (2012) considerará as seguintes características como os 

paradigmas da ciência nos dias atuais. São eles: 

 

1) A crença da simplicidade microscópica: a crença de que um objeto 

complexo pode ser separado em partes na busca do elemento simples a 

ser entendido. Referindo-se ao método científico; 

2) A crença na estabilidade do mundo: uma crença de que o mundo é 

estável e podemos conhecer, prever e controlar os fenômenos. Refere-se 

ao mecanicismo Newtoniano; 

3) A crença na possibilidade de objetividade: é possível sermos objetivos 

quanto a construção do conhecimento verdadeiro e da realidade. 

Separação do sujeito e do objeto. 

 

Essa perspectiva apontada por Vasconcellos (2012) faz referência à 

necessidade de uma nova forma de conhecimento, uma forma mais completa que 

proporcione meios para um conhecer mais condizente com o saber real e possua 

mecanismos de aceitação dos saberes que superem os grandes paradigmas, na 

qual tais paradigmas citados são entraves a esta nova forma de conhecer.  

Outra questão reflexiva que Chalmers e Fiker (1993) nos chamam a atenção 

é quanto ao fato de que a teoria precede a observação, ou seja, toda a ciência é 

construída em cima de um conhecimento anterior. No alicerce dessa afirmação, 

podemos inferir que a ciência é construída em cima de afirmações tidas como 

verdades, como os paradigmas que citamos, mitos perpetuados da cultura científica. 
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Dessa forma, a ciência pode ser vista como sendo ela mesma um mito11. Seria uma 

verdade isso caso não fosse possível perceber que o conhecimento científico pode 

ser composto por um conhecimento legítimo da ciência frente ao cientificismo, que é 

refletido através do sucesso tecnológico que alimenta o progresso aos olhos da 

sociedade. 

Nesta questão mitológica, Japiassu (2007) vai considerar a religião, a 

filosofia e a ciência como parentes que, apesar de hoje parecerem distantes, já 

foram um dia muito próximo. Isso fica claro na tentativa que essas formas diferentes 

de conhecimentos buscam explicar a concepção de mundo. Assim, a ciência, por ter 

explicado e “provado” a concepção de mundo, fica com o crédito com relação a ser 

um conhecimento “verdadeiro” ou ao menos, como um conhecimento que pode ser 

confirmado por quem deseje. 

São várias as críticas à ciência, seus métodos e sua cultura e em especial o 

fato da própria ciência não conseguir ser provada por ela mesma. Nesse ponto a 

ciência volta à sua origem, a filosofia. Nas palavras de Chauí (1995, p.13): “verdade, 

pensamento, procedimentos especiais para conhecer fatos, relação entre teoria e 

prática, correção e acúmulos de saberes: tudo isso não é ciência, são questões 

filosóficas”. Essa colocação traz à tona a dependência da ciência quanto a uma 

análise sobre ela mesma, jogada para a filosofia, pois para se fazer ciência, os 

cientistas devem partir dessas premissas como resolvidas e verdadeiras, segundo 

prega a ciência, ao passo que ainda são questões mal resolvidas. 

É fato também que o conhecimento humano é cumulativo e desenvolvido ao 

longo do tempo. Se antes um conhecimento era apenas fruto do pensar humano, 

hoje este pode ser comprovado por métodos científicos, o que lhe confere uma 

validade quanto à sua representação do real, da verdade e é por isso que a 

discussão deste tópico por vezes é irrelevante. O mistério do saber humano ainda é 

incompreendido, mas as marcas de sua presença nos rodeiam, estão impressas na 

sociedade atual em suas diversas formas. 

Dessa forma, podemos enxergar a ciência como um conhecimento que nos 

apresenta uma forma de ver o mundo, um conjunto de paradigmas que vai nos 

                                            
11 Mito na visão deste autor não tem a ver com a questão do imaginário ou irreal, antítese do fato e a 
verdade era a ciência na visão dos iluministas, mas sim na convicção de mito como aproximação 
mais estreita da verdade absoluta que pode ser expressa em palavras, uma quase verdade a ser 
aceita, idolatria. 
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trazer uma dentre outras formas diferentes de ver o mundo, porém, validadas pela 

racionalidade, pela episteme e não pela doxa, ou seja, pelas opiniões destituídas de 

qualquer razão e eivadas de preconceitos e negacionismos de todo saber 

sistematizado. É a questão de ser um conhecimento factível, que pode ser 

reproduzido se seguirmos os métodos que geraram o conhecimento, ou seja, um 

conhecimento que pode ser verificável que a torna tão relevante. Além disso, a 

ciência não é tida como um conhecimento pronto e acabado, como os 

conhecimentos religiosos e mitológicos e sim como uma construção constante, onde 

novos saberes são acrescentados ou refutados aos saberes existentes (salvo 

aspectos de questões paradigmáticas), proporcionando o dinamismo do 

conhecimento. 

 

2.1.2  Ciência no Brasil 

A ciência floresce no Brasil a partir de uma associação científica, uma 

instituição que aparece durante a Primeira Guerra Mundial com a união de dez 

professores da escola Politécnica do Rio de Janeiro que fundam a Sociedade 

Brasileira de Ciências em 1916, que muda de nome em 1922 para Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), na qual se dedicava inicialmente apenas as ciências 

biológicas e médicas para, posteriormente admitirem outras ciências como a Física, 

Química, Matemática e Astronomia. A academia aceitava um número restrito de 

membros (apenas cem integrantes no início), de modo a preservarem altos padrões 

para a ciência nacional. Os membros deviam apresentar trabalhos de pesquisas 

notáveis com ao menos uma publicação científica anual inédita. A ABC foi 

determinante para a política científica do Brasil nesse período, apoiando a criação 

de novas instituições e de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico 

nacional em concordância com a política governamental (FERNANDES, 1990). 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)12 foi criada em 

1948 e se constituiu de forma inversa à ABC, pois tratava-se de uma organização 

ativista que defendia os interesses gerais da ciência, progresso e promoção da 

ciência, defendendo a independência da ciência brasileira. Formada por professores, 

                                            
12 A obra “Ciência para o Brasil: 70 Anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência” nos 
traz uma ótima perspectiva sobre as lutas políticas da SBPC em defesa da ciência nacional (NADER 
et al., 2019). 
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cientistas, não-cientistas e estudantes que compartilhavam entre si o espírito do 

progresso da ciência. Criou meios para a divulgação e popularização da ciência 

através de reuniões, periódicos de divulgação científica e congressos anuais em 

diferentes cidades, tendo também influência política como a criação da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FERNANDES, 1990). 

A SBPC e a ABC são exemplos de como a comunidade se organiza em 

torno da ciência, ora de maneira elitista e excludente, ora como comunidade 

científica aberta e sociável, e exprimem atitudes dos cientistas com a questão da 

ciência em nosso país. 

Dantes, Dias e Silva (1999) abordam uma narrativa sobre a questão 

científica e tecnológica no país nos anos 50 e 60, na qual a ciência nacional poderia 

ter investimentos no intuito de gerar tecnologias nacionais, porém, os governos da 

época preferiram a importação de tecnologias prontas para uso. Essa opção política 

sobre o desenvolvimento tecnológico em áreas como a indústria evitaria grandes 

investimentos para criar uma estrutura de C&T, sendo mais atraente, 

economicamente, importar a tecnologia de outros países do que desenvolver uma 

tecnologia nacional, pois isso exigiria muitos investimentos em pesquisas. 

A produção científica e tecnológica do Brasil passa então a ser questão 

política e ativa após a tomada de poder pelos militares no ano de 1964, tendo em 

vista que o Brasil não era competitivo por ter tecnologias defasadas na indústria. O 

regime militar apostou na ciência e na tecnologia para legitimar o regime militar, 

quando estabeleceu, em 1967, a Política Científica Nacional, que se seguiu ao longo 

do regime, trouxe de volta cientistas exilados nos anos 1970, aumentou os salários 

da categoria, garantiu recursos financeiros à trabalhos científicos e aumentou a 

formação científica com investimentos na educação para especialização científica, 

embora neste período, por questões ideológicas, também caçou, aposentou e 

expulsou cientistas com ideias contrárias ao regime. Durante este período, a ABC 

esteve junto ao regime militar e a SBPC tecia críticas ao regime, em especial às 

concessões de verbas superiores para a tecnologia e inferiores para a ciência, 

valorização da técnica (FERNANDES, 1990). 

Essa política causou uma separação da pesquisa científica com o 

desenvolvimento tecnológico (que se localizava preferencialmente nas instituições 

de pesquisa); a produção tecnológica, que era escassa e importada. A ciência e a 

tecnologia nesse período eram predominantemente adquiridas do exterior. A grande 
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maioria da produção científica nacional se dava nas instituições universitárias, o que 

ainda é a realidade nos tempos atuais. Entre os anos de 1980 e 1990, a ciência 

brasileira começa a ter maior importância frente às necessidades de modernização 

do setor produtivo nacional, fato este visto como uma possibilidade de saída da 

ciência dos muros das instituições universitárias para ser protagonista para a 

produção da tecnologia nacional (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 

2010). 

A pesquisa científica brasileira no início do século XX se resumia ao trabalho 

empírico nos laboratórios e pesquisas em alguns espaços dedicados como os 

institutos de pesquisas biomédicas, no Museu de História Natural, e na adoção de 

normas e regras internacionais para as pesquisas. Havia uma preocupação com as 

regras do fazer ciência empírica, até mesmo nas áreas das ciências humanas, pois 

as faculdades de filosofias e ciências congregavam as antigas humanidades e 

ciências naturais, conforme destaca o trabalho de Dantes, Dias e Silva (1999). Ainda 

segundo os autores, haviam poucas instituições de ensino e bibliotecas, a formação 

de cientistas era realizada em outros países e professores estrangeiros foram 

contratados para lecionarem nas primeiras universidades. Os autores ainda 

destacam que entre os anos de 1940 e 1960 a pesquisa científica ganha maiores 

atenções, quando em 1951 é criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento e 

Pesquisa (CNPq), órgão responsável por planejar e financiar as atividades de 

pesquisa no país. 

A ciência no Brasil foi, durante muito tempo, importada de outros países, 

mas hoje, as universidades brasileiras dominam a produção do saber científico no 

país. Esse movimento foi fruto da política educacional dos anos de 1970 em criar, 

nas universidades, os cursos de pós-graduação e financiamentos com dinheiro 

público para as pesquisas (ZANCAN, 2000). 

 

2.2  TECNOLOGIA 

Ao pensarmos em tecnologia como sendo artefatos materiais que nos 

rodeiam podemos afirmar que a tecnologia sempre esteve presente e praticamente 

nasce com a humanidade. Nos dias atuais a tecnologia está tão presente em todos 
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os aspectos de nossas vidas que passa despercebida, sendo ubíqua. A tecnologia é 

a própria vida moderna. 

Na visão de Alessio e Shimizu (2001) o homem surge na história juntamente 

com a técnica e esta pode ser entendida como o emprego do raciocínio na 

construção de um objeto útil, a habilidade de construir algo útil. Como exemplos de 

técnicas do primeiro período histórico da humanidade, podemos destacar: a 

linguagem, os utensílios de pedra, a cerâmica, a confecção, as armas e a 

agricultura. É no período clássico da humanidade, com a civilização greco-romana, 

que os autores apontam como sendo a origem do termo techné, definindo-o como o 

pensamento sobre uma ação, um pensar logicamente sobre algo, que se configura 

como o conhecimento especializado para a resolução de problemas práticos. 

Feenberg (2003) vai atribuir a palavra techné como a origem das palavras técnica e 

tecnologia usadas atualmente. Para Oliveira (2008), a técnica, techné e tecnologia 

podem ser vistas como três etapas do desenvolvimento histórico da técnica, por 

estas palavras denotarem um sentido para a perspectiva do homem e sua luta 

histórica para superar as imposições naturais. 

Na Idade Média, a técnica era vista como um conjunto de habilidades que 

uma pessoa teria e usaria para a construção de um artefato. Os artesões da Idade 

Média dominavam as técnicas, que eram passadas de pai para filho. Essa também 

foi a época gestacional da ciência moderna e é nesse período também que 

começamos a ver o emprego de instrumentos produzidos pela técnica, como 

ferramentas a serviço da ciência. Japiassu (2007) destaca o papel dos instrumentos 

técnicos e suas evoluções nesse período de Idade Média, como a luneta e o 

microscópio, que se tornaram cada vez mais precisos e foram determinantes no 

modo de fazer ciência e no aumento do corpo de conhecimento desta. 

No período pós-Idade Média (por volta de 1750) durante a Revolução 

Industrial, é notável o entrelaçamento do conhecimento científico com a técnica e os 

resultados econômicos e sociais que essa junção trouxe como consequência, 

fazendo surgir uma nova forma de olhar para a técnica sobre a perspectiva de 

mudança social. Japiassu (2007) destaca que foi nesse período de Revolução 

Industrial na qual a técnica se apresenta como aplicação da ciência e a máquina 

como expressão máxima do progresso técnico científico, que surge um novo 

contexto histórico social, uma sociedade que tentava se libertar dos senhores 

feudais, reis e opressões religiosas, com o desejo de liberdade e vida em condições 
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mais igualitárias, olhando para o capitalismo e sua promessa de igualdade, sendo a 

origem da união da ciência com a técnica. 

Para Álvaro Vieira Pinto (1909-1987)13 o termo tecnologia significa a ciência 

da técnica, pois esta é característica do ser humano, a tecnologia seria o emprego 

de instrumentos lógicos e/ou matérias para obter novas realizações (CORONEL; 

SILVA, 2010). Genericamente, podemos entender a palavra tecnologia como sendo 

um conjunto de conhecimentos obtidos através da ciência e seus métodos 

empregados para se produzir bens e serviços (OLIVEIRA, 2008). 

A tecnologia serve como instrumento da ciência através do emprego da 

técnica e de instrumentos para fins de obtenção de dados e comprovação de fatos 

científicos. Outro entendimento da relação entre a ciência e a tecnologia é 

destacada em Feenberg (2003, p.81) que relembra a ciência clássica definida por 

Descartes na qual o homem se tornaria “os mestres e senhores da natureza” e por 

Bacon, com sua expressão “conhecer é poder”, remete para a ciência como o 

entendimento dos fenômenos naturais e a tecnologia como uma forma de controle 

desses fenômenos. 

Como podemos definir em poucas linhas, a relação entre ciência e 

tecnologia não é tão simples como aparenta ser. Tem toda uma perspectiva histórica 

de construção dessa relação, podendo ser entendida também como uma relação de 

interdependência, na qual para se fazer ciência, podemos usar a tecnologia e esta 

traz consigo a ciência que a construiu. Essa relação é de causalidade cíclica que 

gera benefícios e garante a evolução constante para ambas. 

Logan (2012) vai definir como tecnologia um conjunto que engloba produtos, 

serviços, processos e sistemas inventados pela humanidade. Muito embora o autor 

considere que o homem tende a imitar a natureza em suas criações e tenha a visão 

da tecnologia como um organismo vivo, a tecnologia também é susceptível às leis 

da evolução propostas por Darwin. É uma forma interessante de visualizar o 

processo tecnológico e justifica sua afirmação definindo a nossa relação com a 

tecnologia como simbionte, pois esta depende dos humanos para sua produção e 

emergência (funcionalidades a partir da organização); visto que esta se apresenta 

como evolutiva, a tecnologia passa por evolução pelos mecanismos de 

descendência, pois uma tecnologia surge tendo outras anteriores como base; 

                                            
13 Importante filósofo brasileiro, foi professor na UFRJ e teve um livro publicado após a sua morte 
sobre o seu conceito de tecnologia. 
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modificações, que são mudanças que uma tecnologia sofre ao meio; e sobrevivem 

por seleção, na qual as mais bem adaptadas e de fácil uso são as que terão maiores 

chances de sobreviverem na sociedade. Por base nessa visão, uma tecnologia de 

sucesso seria uma tecnologia que evoluiu, sofreu modificações e hoje é aceita pela 

sociedade. Nessa perspectiva, uma tecnologia é dependente da sociedade. 

A tecnologia também pode ser analisada por sua essência, pois “a 

tecnologia não é material e sim simbólica, uma vez que ela representa o modo pela 

qual os materiais são organizados por meio da causalidade descendentes para 

alcançar funcionalidades” (LOGAN, 2012, p.159). Essa concepção de tecnologia é 

interessante, pois a coloca em outro patamar da simples função de instrumento da 

ciência, ou uma filha da ciência, e passa a ser um ente corporificado, com ciência 

própria, um conjunto do conhecer.  

A sociedade que se utiliza da tecnologia tende a acreditar que esta é neutra 

quanto à sua finalidade. Porém, a tecnologia pode trazer consigo um conjunto de 

interesses dos diversos envolvidos com sua produção e disseminação. Interesses 

por parte da ciência, da economia, da política, da própria tecnologia como corpo que 

pode esconder finalidades a uma tecnologia. Feenberg (2003) discute sobre a 

finalidade de uma tecnologia ser imposta, criada para um objeto, como algo criado a 

princípio, planejado, como se fosse possível prever todas as aplicações possíveis, 

funcionalidades e consequências destas antes que ela seja disseminada na 

sociedade. Este autor nos alerta para a questão de que uma nova tecnologia poderá 

ter suas funcionalidades e aplicações diferentes da qual foi proposta inicialmente 

para ela, assim como os impactos e consequências destas ao ambiente ao qual 

seria empregado também pode ser diferente do previsto, em um processo de 

mutação e adaptação da tecnologia no meio social ao qual sobreviverá. 

A sociedade então seleciona a tecnologia que permanece e as usam 

conforme desejam. Além disso, temos a questão do papel da tecnologia como 

elemento de inovação a serviço da economia de mercado, em um processo de 

construção ao longo da história.  

Cachapuz et al. (2005, p.41) destaca que: 
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[...] desde a Revolução Industrial os técnicos incorporaram de uma forma 
crescente as estratégias da investigação científica para produzir e melhorar 
os seus produtos. A interdependência da ciência e da tecnologia continua 
crescendo devido à sua incorporação nas atividades industriais e 
produtivas, e isso torna hoje difícil, e ao mesmo tempo, desinteressante 
classificar um trabalho como puramente científico ou puramente 
tecnológico. 

O viés econômico de C&T deixa muitas pessoas sem entender o porquê 

produzimos tanta tecnologia e necessitamos cada vez mais de ciência, de forma 

contínua, sem parar, pois não compreendem a força dos mercados econômicos que 

impulsionam esse processo. Chegamos ao ponto em que não sabemos porque nem 

para que tanta tecnologia disponível. Por traz da aparente neutralidade da tecnologia 

existem diversos interesses. Essa afirmação também pode ser aplicada a ciência, 

em especial, quando esta toma o caráter de aplicada, sendo fomentada para ter 

como fim aplicações de caráter tecnológico. 

A grande questão do investimento em uma ciência aplicada é a de que ela 

produz resultados mais interessantes ao poderio militar e civil, na perspectiva 

econômica. Assim, a técnica é estratégica para a manutenção da hegemonia das 

superpotências existentes hoje. Morin (2005b, p.127) vai nos trazer uma reflexão 

bastante interessante sobre isso, citando que “infelizmente, não é o saber mais rico 

ou mais verdadeiro que adquire o poder, mas o saber mais operacional (mágico ou 

técnico)”, fazendo alusão a importância do saber técnico, aplicado, como uma 

questão de estratégia para os governantes e bastante valorizada pela sociedade. 

A tecnologia como uma forma de poder toma corpo para Postman (1994), 

quando atribui a ela uma forma metafórica como um ente mitológico que está 

presente em nossa cultura. Na obra, este autor reflete sobre as consequências da 

tecnologia como cultura, na qual vai denominar de tecnopólio, onde toda a 

sociedade seria gerida através da tecnologia e as decisões a serem tomadas 

usariam critérios da cientificidade e da tecnologia, tendo sempre a tecnologia como a 

grande salvadora da humanidade. É uma metáfora cabível nos tempos atuais, onde 

decisões são tomadas por especialistas em suas áreas (os tecnocratas) que sempre 

acreditam estarem certos sobre suas ações. O autor chama atenção para decisões 

ideológicas tecnocratas olharem apenas para a solução técnica, que pode resultar 

no cerceamento das liberdades do indivíduo e ser tirana, como um deus mitológico, 
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visto que não levaria em consideração os aspectos humanos e sociais nas decisões 

e sim apenas aspectos técnicos e científicos.  

Diante de tanta tecnologia disponível ao homem, Ihde (2018) nos alerta que 

o controle da tecnologia será uma das grandes questões a serem resolvidas para o 

futuro, em especial as tecnologias que ameaçam a vida em nosso planeta. Talvez 

tenhamos avançado bastante em C&T de forma desigual quanto a evolução dos 

conhecimentos humanos e sociais, pois estamos atrasados quanto uma filosofia 

ética para C&T.  

O fato é que não temos como manter nossa estrutura social atual sem a 

tecnologia e que a tecnologia pode sim ser utilizada como resposta a muitos dos 

nossos problemas neste século XXI, mas isso não deve nos colocar em uma ditatura 

tecnocrata, mas em um uso consciente, com um propósito em prol da vida e da 

humanidade. Dessa forma, podemos comparar a tecnologia a um remédio, que 

também é uma tecnologia, na qual dependendo da dose pode curar ou matar. 

 

2.3  A SOCIEDADE 

É comum afirmarmos que o homem é um ser social, pois ele tende a se 

agrupar e conviver com seus semelhantes. Essa afirmação pode ser constatada por 

registros históricos do ser humano vivendo em bandos há milhares de anos atrás. A 

afirmação acima é discutida por Harari (2012), que justifica destacando o fato de 

sermos uma espécie de animal mamífero frágil, um animal insignificante com 

características inferiores aos demais animais e também ao fato que nossos 

descendentes nascem desprovidos de autonomia para a vida, dependente da mãe. 

Deste modo, viver em sociedade foi uma estratégia humana (e de muitas outras 

espécies) para sobreviver na natureza, pois poderíamos, a partir da divisão de 

tarefas, viver mais e de forma segura em um ambiente selvagem, uma vantagem 

para sobrevivermos e nos multiplicarmos. Assim, viver em sociedade é, 

primeiramente, uma estratégica de sobrevivência para o ser humano. 

Os primeiros agrupamentos humanos, as primeiras sociedades, se formaram 

da necessidade humana de sobrevivência. As aglomerações se davam por afeto, 

por núcleos familiares e pela cooperação social entre famílias, evoluindo para a 

convivência e cooperação baseadas nos mitos e crenças compartilhadas (HARARI, 
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2012).  A ciência que estuda as aglomerações sociais humanas e tenta explicar os 

fenômenos sociais é a sociologia, buscando traçar os fatos sociais como coisas14, 

procurando descobrir as explicações para isso (FORACCHI; MARTINS, 2008). 

Foracchi e Martins (2008) dizem que a sociedade é uma estrutura 

organizada que pode ser vista por duas faces diferentes: 1) como um conjunto 

organizado de indivíduos, a partir de crenças e sentimentos comuns aos membros 

dos grupos, embora os indivíduos possam possuir suas próprias crenças e 

convicções; e 2) como um sistema de cooperação solidária, com funções diferentes 

a serem desempenhadas pelos indivíduos, uma visão baseada na divisão do 

trabalho. Embora as duas faces também possam parecer apenas uma, é fato que 

para existir a sociedade deve haver uma consciência comum entre os indivíduos 

membros desta, ou ao menos, a existência do senso de uma (consciência), sendo a 

divisão do trabalho na sociedade que vai possibilitar o sucesso e sua manutenção. 

Os autores destacam que a sociedade é composta, também, por um conjunto de 

regras definidas que regem as relações e pelos seus aparelhos de repressão e 

coerção necessários para manter a estrutura do corpo social sobre o domínio, 

mantendo-a como estrutura organizada. 

Estudar a sociedade e as relações humanas não é uma tarefa simples, como 

aponta Lakatos e Marconi (1999), pois a sociedade é composta por diversas 

dimensões, tais como: cultural, econômica, política, jurídica, psicológica, dentre 

outras que vão tornar a sociedade um composto complexo de relações. 

Talvez o termo mais rico no qual podemos caracterizar e, às vezes, até 

categorizar uma sociedade, seja através do termo cultura. A cultura pode ter 

diversos significados em diferentes aspectos em que este termo pode ser 

empregado, podendo significar desde as ideias, aspectos da comunicação e 

aspectos comportamentais dos indivíduos da sociedade dentre outros aspectos 

particulares ou comuns a um grupo de indivíduos. 

                                            
14 Os autores Foracchi e Martins (2008) consideram como “coisas” algo que se opõe a ideia, como um 
objeto de conhecimento na qual a inteligência não penetra de maneira natural, que não podemos 
formular de maneira natural e que são susceptíveis às técnicas de observação e experimentação para 
que se possa compreender. 
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Ideias (conhecimento e filosofia); crenças (religião e superstições); valores 
(ideologia e moral); normas (costumes e leis); atitudes (preconceitos e 
respeito ao próximo); padrões de conduta (monogamia, tabu); abstração do 
comportamento (símbolos e compromissos); instituição (família e sistema 
econômico); técnicas (artes e habilidades) e artefatos (machado de pedra, 
telefone) (LAKATOS; MARCONI, 1999. p.133). 

Assim, ao definirmos uma sociedade por sua cultura estamos delimitando 

uma série de aspectos que as pessoas dessa sociedade poderão ter em comum e 

que pode ser diferenciada de outras. O fato é que os indivíduos de uma sociedade 

terão acesso à cultura da sociedade na qual eles fazem parte e poderão ser 

influenciados, ou não, de forma direta e/ou indireta por outra cultura, podendo se 

tornar membro dessa sociedade, assim como, formarem grupos dentro da sociedade 

por afinidade a algum aspecto em comum com outros indivíduos. 

Ser socializado quer dizer ser preparado para compor a vida social, uma 

consciência social, e fazer parte da divisão do trabalho, considerando que o 

indivíduo deve ser membro da sociedade e cooperar para o crescimento e a 

manutenção desta. 

Lakatos e Marconi (1999) destacam que a sociedade se estrutura através 

das organizações sociais e dentre elas temos as instituições sociais. As principais 

instituições sociais são a família, a igreja, o estado, a empresa e a escola. Os 

autores apontam como a diferença entre organização e instituição social é que as 

instituições são menos especializadas que as organizações, porém, mais universal 

em relação à sua área de atuação. 

O Estado pode ser entendido como uma forma de organização política que 

exerce a autoridade sobre o seu povo, por meio de uma forma de governo em um 

território delimitado e com o direito de regulamentar e exercer a força. Dentre as 

funções do Estado estão: garantir a soberania, ou seja, o direito de manter seu 

próprio governo; elaborar leis e administrar os negócios públicos sem a interferência 

de outros estados; manter a ordem, podendo usar o poder coercitivo para obrigar os 

cidadãos a agir de maneira desejável; e promover o bem-estar social, que significa 

proporcionar à população um estado de ordem e respeito às leis, promovendo a 

justiça e atendendo as necessidades humanas em todos os aspectos (físico, moral, 

espiritual, psicológico e cultural) (LAKATOS; MARCONI, 1999). 

O fenômeno sociedade é uma força que interfere na vida do indivíduo, ora 

restringindo-o através de regras e costumes, ora recompensando-o através de 
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ganhos materiais ou sentimentais. O indivíduo vive em sociedade e a sociedade 

molda o indivíduo em uma relação cíclica, reproduzida, passível de mudanças, mas 

difícil de ocorrerem devido a quantidade de indivíduos que a forma (MORIN, 2005).  

É difícil afirmar que existiu uma sociedade que não teve um processo de 

ensino aos seus indivíduos, mesmo os ensinamentos mais básicos às pessoas, 

necessários à sobrevivência e às regras do conviver na sociedade. É uma questão 

de sobrevivência aprender a viver em sociedade, tanto que algumas civilizações do 

passado deram muita importância ao ensino, embora esse fosse apenas para 

explicar o mundo e a vida através de contos míticos15, passados de geração em 

geração. Como exemplo, podemos citar a mitologia grega ou mesmo a mitologia 

nórdica.  A escola como um ambiente controlado para ensino formal de pessoas 

para o convívio social através da difusão dos conhecimentos socialmente aceitos 

data do período antigo, do início das grandes civilizações. Uma das mais famosas 

escolas da antiguidade foi a academia de Platão, uma estrutura semelhante a uma 

universidade com museu, bibliotecas, estatuto próprio, estrutura de alimentação e 

acomodação, que perdurou por quase 900 anos, indo do século IV a.C. ao século VI 

d.C. (NEVES, 2006). 

Na Idade Média16, o cristianismo assume o controle da sociedade, impondo 

seus mitos e histórias em uma narrativa de vida a serviço da religião. Nesse período, 

as escolas eram, em sua grande maioria, criadas e geridas pela igreja, sendo a 

educação para a sociedade pautada nos preceitos do clero, com conteúdo 

selecionado e ministrado por homens da fé para formar cidadãos tementes a Deus. 

Os ensinamentos tinham como base o trivium, com conhecimentos sobre artes, 

retórica, lógica e o quadrivium, que adicionava a gramática, com materiais didáticos 

e conteúdos escolhidos pela autoridade eclesiástica. É interessante destacar que a 

escola formal era apenas para pessoas pertencentes as “maiores” classes em uma 

sociedade, sendo exemplo de classes “menores” os artesãos e técnicos, que tinham 

uma educação familiar onde os conhecimentos da técnica eram passados de pais 

                                            
15 O mito é uma narrativa que é recebida como verdade que se alicerça na crença e na fé das 
pessoas que nele acredita (QUEIROZ, 2012). Harari (2012) aponta o mito como primordial para nossa 
evolução em sociedade, sem ele, seria impossível reunir tantos humanos em um agrupamento e este 
evoluir para uma sociedade mais complexa. Não distante disso, Já uma pessoa caracterizada como 
mito de certo será no imaginário de pessoas que tem apenas a fé como base de critério mental de 
raciocínio. Em tempos de mito, estaremos regredindo ao início da história? 
16 Convém destacar que a narrativa contida neste trabalho está sob a perspectiva da história da 
educação no ocidente em especial no continente europeu. Não é intenção deste trabalho esgotar 
esse tema e sim de compor uma visão geral. 
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para os filhos, em uma educação mantenedora das diferenças sociais (ARANHA, 

2006). 

Acontecimentos históricos17 como o Renascimento, que levou a humanidade 

a buscar explicações através da razão, em detrimento da religião, ressuscitando a 

filosófica clássica, o humanismo e movimento do Iluminismo que surge após, e pode 

ser caracterizado como um movimento que pregava o uso da razão sobre as ideias, 

em uma nova forma de pensar, racional, e prepararam um terreno fértil para o 

nascimento e florescimento da ciência. Neste terreno fértil, a ciência, tendo como 

raízes a razão e como frutos o progresso e o avanço social, impulsionaram a 

sociedade adiante na história. Neste ponto, emerge a crença social de que a ciência 

é boa para a sociedade e que o progresso é a evolução natural para a sociedade, 

devendo essa crença ser perpetuada através do ensino de ciência aos cidadãos 

(MORIN, 2005c). 

No século XVII, a ciência tem um impacto tão forte na sociedade que gera 

uma crise de consciência na sociedade europeia. A ciência sai de uma 

contemplação da natureza para um conhecimento ativo, um saber capaz de 

transformar. Copérnico altera a concepção de universo e este passa a ser infinito. A 

Terra não é mais o centro de um universo finito, causando um choque entre a fé e a 

ciência, uma quebra de concepção, uma mudança de ditames quanto à ordem 

social, anteriormente regidas duramente pelas instituições religiosas. Fé e dúvida, 

razão e religião, a dualidade cartesiana se instaura no seio da sociedade (ARANHA, 

2006).  

Convém destacar que a ciência, no Iluminismo, era uma atividade realizada 

por grupos de cientistas18 em certo momento histórico pré-Revolução Industrial, e se 

aliam à nova classe social emergente na época - os burgueses - em uma troca 

mútua de interesses. 

                                            
17 Outros acontecimentos históricos anteriores também foram importantes para este processo, em 
especial, a queda do sistema feudalista, as grandes navegações e o estabelecimento de colônias em 
outros países - aqui inclui o Brasil. A Revolução Comercial ascende o mercantilismo nos séculos XV e 
XVI, novos produtos à disposição da sociedade europeia vindo do “novo mundo”, a imprensa no 
século XV e a Reforma Protestante no século posterior minaram o poder do clero na sociedade 
(SANTOS, 2015). 
18 Um dos grupos mais famosos de cientistas era a Sociedade Lunar. Embora existissem muitos com 
esse mesmo nome, a finalidade desse grupo era a de se reuniar nas noites de lua cheia para discutir 
os avanços do conhecimento científico e tecnológicos, realizar experiências e demonstrações 
(GORRI; SANTIN FILHO, 2009 ) 
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No século XVIII, conhecido como o “século das luzes”19, a ciência e a 

técnica deram origem à sociedade moderna a partir do movimento denominado 

Revolução Industrial, que possibilitou a formação de cidades com grande densidade 

de pessoas, visto que a produção fabril mudava o cenário social (VELHO, 2004). 

Neste mesmo século20, a Revolução Burguesa, e no século seguinte, a Revolução 

Francesa, mudam a forma de governo social, uma vez que os burgueses construíam 

riquezas com o mercantilismo e a fabricação de mercadorias de forma cada vez 

mais eficientes, através da técnica. Detendo o poder econômico, estes reivindicaram 

também o poder social, pois se achavam prejudicados no modelo social daquela 

época e passaram a criar e defender seus próprios ideais de liberdade pautados na 

economia (ARANHA, 2006). 

O poder do conhecimento se mostra em seu grau máximo com a mudança 

da perspectiva social, pois a ciência proporcionou a melhoria das técnicas para a 

produção de produtos e, posteriormente, melhorou a produção de alimentos e 

diminuíram as taxas de mortalidade, o que fez a sociedade prosperar em termos 

numéricos, possibilitando o surgimento das grandes cidades e organizações sociais. 

Nessa primeira configuração social moderna já é perceptível a ciência imbricada na 

sociedade, ditando seus rumos em nome do progresso. A burguesia e o capitalismo 

mudando a ordem social, a união perfeita da ciência com técnica, com a economia e 

com o poder social.  

O que vai caracterizar as revoluções industriais é a forma de como o 

trabalho humano vai sendo substituído pelas máquinas, causando impactos na 

sociedade, em especial, na economia, na política e na vida social. Santos (2015) nos 

traz que não foi apenas uma revolução, caracterizando-as da seguinte forma21: a 

primeira Revolução Industrial ocorre principalmente na Inglaterra na segunda 

metade do século XVIII tendo como principal característica o uso de máquinas no 

processo fabril, em especial, os teares mecânicos, a máquina à vapor como 

substitutos da força humana e animal, a passagem do processo de fabricação 

artesanal em casas, para locais próprios de fabricação; a segunda Revolução 

                                            
19 Nessa conotação, “luz” significa: “o poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo” 
(ARANHA, 2006, p.172). 
20 Em termos de importância histórica, a Revolução Industrial inglesa transformou a economia ao 
passo que a Revolução Francesa transformou a política (SANTOS, 2015). 
21 A autora deixa claro que tal caracterização é feita no intuito de facilitar o entendimento sobre a 
evolução das relações de C&T da produção de bens com a sociedade no curso da história e destaca 
que alguns autores não vão considerar tal divisão como real. 
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Industrial é uma revolução que abrange todo o continente europeu e outros países, 

como os Estados Unidos, nos séculos XIX e XX, sendo caracterizada pela 

substituição do vapor pelo petróleo e posteriormente pela eletricidade em máquinas 

cada vez mais eficientes na fabricação, mudando a forma de trabalho no século XX, 

com destaque para o modelo Ford de produção. Grandes inventos, como o trem e o 

carro, são desse período, assim como o uso do aço na construção e o 

desenvolvimento da indústria química; já a terceira Revolução Industrial, em meados 

do século XX, é caracterizada pela energia nuclear e a automação do chão de 

fábrica. Todo esse período foi marcado por invenções e inovações na indústria, 

dando origem a sociedade moderna (SANTOS, 2015). 

A Revolução Industrial marca a era do capitalismo. O capitalismo pode ser 

descrito não só como um sistema econômico, mas como uma relação de produção e 

reprodução da vida social baseada em classes sociais, na qual os donos dos meios 

de produção e detentores do capital exploram os trabalhadores, que vendem sua 

força de trabalho para assegurar a sua subsistência, criando assim uma relação de 

dominação capitalista sobre uma crença de que os trabalhadores são livres, mas 

não, estes são reféns dos meios de produção, como antes eram no regime feudal 

(FONTES, 2008). O capitalismo inicia com o capitalismo de produção, organizando-

se nos moldes tradicionais, conceituando a propriedade privada, meios de produção, 

valores de troca, mercado e mão de obra para, em um segundo momento, romper 

as fronteiras nacionais e expandir os mercados, na busca de novas fontes de lucro, 

até atingir uma escala global. O capitalismo pode minimizar as diferenças sociais 

das classes, mas não é capaz eliminar as desigualdades sociais (CARVALHO, 

1988).  

A meta do capitalista é a acumulação constante das riquezas e isso gera o 

problema do capital excedente, pois os capitalistas começam o dia com um certo 

montante de dinheiro e terminam o dia com outro maior. Na maior parte desse 

tempo, os capitalistas estão pensando sobre como investir o lucro excedente e gerar 

mais lucro excedente no próximo dia em um processo que parece não ter um fim, 

criando os abismos entre os capitalistas e os não-capitalistas, as enormes 

desigualdades sociais (HARVEY, 2013). 

Para Carvalho (1988) há duas abordagens sobre a natureza cíclica da 

economia: a primeira aponta os ciclos como oscilações intermináveis intrínsecas a 

uma economia capitalista; sendo assim, a economia sempre está em algum desses 
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estágios: crise, depressão, recuperação, prosperidade e nova crise, na qual a 

identificação de cada ciclo é apenas uma conversão. Desse modo, os ciclos só 

poderiam ser eliminados com uma profunda alteração no sistema capitalista; a 

segunda são os modelos de propagação, na qual a adaptação da economia sai de 

sua regularidade ou tem o ciclo rompido, quando há um choque exógeno e a 

absorção desse choque é marcada por avanços e defasagens, caracterizando ondas 

na economia. Como exemplo de choque podemos ter a teoria de Schumpter22 sobre 

a inovação e seu papel no equilíbrio econômico23.  

As tecnologias desenvolvidas após a Revolução Industrial foram 

impulsionadas pela acumulação do capital e pela lógica do capitalismo de aumento 

contínuo na produção de bens a um baixo custo e maximização dos lucros, sempre 

disponibilizando novos produtos para que a sociedade possa consumir e satisfazer o 

desejo de bem-estar. A população abandona a vida nos campos e vai para as 

cidades em busca de trabalho, criando grandes aglomerações populacionais. As 

grandes cidades começam a se desenhar, a produção de bens aumenta e se 

diversifica a cada dia, as riquezas crescem nas mãos dos capitalistas e as distâncias 

diminuem com os transportes e as tecnologias de comunicação. O progresso era a 

ordem!  

A educação passa por alterações no pós-Iluminismo. As ideais racionais 

quebram o paradigma da educação baseada na religião e surge uma 

conscientização na qual pregava que “escola deveria ser leiga (não-religiosa) e livre 

(independente de privilégios de classe)” e isso, com a mudança na forma de poder, 

                                            
22 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) defende em seu modelo de desenvolvimento econômico que 
o capitalismo é dependente das inovações para sua sobrevivência, a inovação como um processo de 
destruição criadora, onde a cada ciclos de inovação geraria maior lucro prosperando a economia, os 
ciclos de inovação chegariam então a um ponto tão alto que não seria mais possível inovar, gerando 
então a recessão e esta levaria a uma crise de todo o sistema econômico e poderia resultar o fim de 
todo o sistema capitalista (MORICOCHI; GONÇALVES, 1994).   
23 Outra teoria interessante é a do John Maynard Keynes (1883-1946) que defendia que a economia 
capitalista não dotava de mecanismos que promovessem a manutenção do pleno emprego e, 
contestando o fato de que o desemprego é apenas uma característica de uma fase ruim de um ciclo 
econômico e estabelece o desemprego como o problema central de todo o sistema, tendo o estado 
de intervir, pois o capitalismo não se preocuparia com a economia das pessoas (CARVALHO, 1988). 
Ora, estamos em janeiro de 2020 ainda sentindo efeitos da crise gerada politicamente após as 
eleições de 2014 e que se agrava desde o ano de 2016. O governo atual pensa diferente,  acredita 
que o mercado pode por si gerar mais empregos e tirar o Brasil da atual crise, a mais longa da 
história, o liberalismo econômico predomina e assistimos atônitos as retiradas dos direitos 
previdenciários e trabalhistas do povo a cada nova proposta votada no Congresso Nacional. O 
emprego formal não apresenta melhoras ainda e a economia informal está quase tão importante 
como a formal (carteira e direitos trabalhistas - sendo extinto), assistimos a “Uberização” dos 
empregos. Estamos ao sabor da economia capitalista liberal novamente! 
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trouxe a questão da educação como uma questão social, devendo o Estado geri-la, 

acentuando essa concepção pós-Revolução Francesa. Neste período, a educação 

permaneceu separada por classes. Embora já tinham como ideal uma escola para 

todos os cidadãos24, havia uma escola para o povo e outra para a burguesia, onde 

para o povo era comum o ensino voltado para aprendizado de técnicas e ofícios, 

necessários a sociedade (ARANHA, 2006, p.174). 

Karl Marx (1818-1883) e seus estudos sobre a política e a sociedade é quem 

melhor definirá a economia e a política no século XIX, descrevendo o funcionamento 

da sociedade e criando teorias que refletem seu entender sobre a realidade social. 

Para Marx, o homem é um ser prático e social, sua força é o seu capital de trabalho, 

o qual ele vende, sendo remunerado por isso, em uma dinâmica própria do 

capitalismo que ditava o preço da mão de obra e que nem sempre reconhecia o 

valor da força de trabalho, ocasionando lutas de classe entre os que tinham os 

meios de produção e o trabalhador que vendia sua força. Em sua teoria, o homem, 

para poder existir, deve transformar constantemente a natureza para que haja a 

transformação da sociedade, ou seja, o trabalho, sendo o trabalho o fundamento do 

ser social e a luta de classes, o motor da história (TONET; LESSA, 2008).  

O Manifesto Comunista25 de Marx e Engels (1998) é uma obra que rompe a 

barreira das ideias ao pregar um ativismo através de uma revolução do proletariado 

na qual a classe oprimida dos trabalhadores tomaria os meios de produção da 

classe burguesa dominante. Os meios de produção seriam, a princípio, socializados 

com todos, em um movimento que aboliria a propriedade privada e a mudança da 

política social para um sistema comunista em que a história da luta de classes 

chegaria ao fim com o fim do sistema capitalista e das classes sociais. Marx destaca 

que o problema das desigualdades sociais está no capitalismo, nas relações sociais 

de compra e venda da força de trabalho, que produz as grandes desigualdades 

sociais entre os possuidores dos meios de produção e os possuidores da força de 

trabalho. Assim, a produção da desigualdade social é uma tendência crescente, e 

não decrescente, da reprodução do capital e isso reflete na impossibilidade de uma 

sociedade mais humanizada quando esta tem o capital como base (TONET, 2005). 

                                            
24 O ano neste momento é 2020! Ainda não temos escola para todos com qualidade, pois ainda 
temos escolas de acordo com as classes sociais, mantenedora das desigualdades. 
25 Cabe destacar que não houve na história o comunismo segundo os ideais de Marx e Engels, pois 
todas as iniciativas inspiradas por eles fracassaram no começo, ou se transformaram em regimes 
ditatoriais e tiranos, nunca atingindo o comunismo idealizado (SCHWARZ, 1999). 
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Neste ponto, fica claro que o humanismo da Renascença se rende a lógica 

racional da dinâmica econômica que rege a sociedade. O pensamento de Marx e 

Engels como crítica ao capitalismo, ao acúmulo de riquezas pelos burgueses e do 

poder emanado da acumulação do capital é uma contracorrente importante, 

revolucionária, que estremece os princípios do capitalismo. As ideias desses 

pensadores que impulsionaram as lutas de classe a partir do século XIX e foram 

determinantes para que o poder econômico não dominasse toda a sociedade atual, 

embora reconhecemos sua grande força na sociedade moderna. 

A sociedade moderna que se molda ao capitalismo e tem como início a 

Revolução Industrial apresentava como características: o desencantamento com a 

as certezas, em especial as advindas da religião pela adoção da racionalidade e a 

busca pela explicação racional para os fatos; nas relações econômicas, surgem as 

classes sociais bem definidas entre os capitalistas e os operários, cada uma com 

seus próprios estilos de vidas, forte dedicação ao trabalho e ao consumo 

desenfreado, alimentadas por uma cultura própria de manutenção da sociedade 

existente. A pós-modernidade26 surge no século XX como uma proposta de entender 

a sociedade, podendo ser caracterizada como: um movimento em que os processos 

de produção deixam de ser material, centralizado nas fábricas, e passa a ser 

descentralizados, mudando a concepção de produção de bens físicos para serviços, 

invertendo a lógica anterior de produção do modernismo, atuando em um mercado 

global, interconectado pelas tecnologias; no campo dos saberes, a ciência e 

qualquer outra forma de certeza é questionada quanto à sua validade, a informação 

é de fácil aquisição, quando não corretas, põe em cheque as certezas; a cultura 

passa a contemplar pequenos nichos sociais, ao invés de tentar focar em todos, e 

surgem novas classes dentro das classes através dos movimentos sociais, tais como 

os homossexuais, as mulheres, as ecologistas, dentre outras (TASCHNER, 1999). 

Quanto à tecnologia e suas relações sociais, Marcuse (1999) nos traz que a 

tecnologia é vista como uma forma de organizar e perpetuar as relações sociais, 

visto que o poder tecnológico também reflete o poder econômico. O capitalismo, que 

muda as relações sociais e cria a sociedade moderna tendo como sua concepção 

                                            
26 O conceito de pós-modernidade para a sociologia é indefinido, pois muitos autores vão considerar 
que ainda vivemos em uma modernidade, sendo o termo útil para explicar a superação dos anseios 
da sociedade moderna, esta que fracassa ao não atingir os objetivos por completo (TASCHNER, 
1999). 
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principal a produção de bens e serviços visando o lucro, vai encontrar na tecnologia 

uma aliada para aumentar os lucros, tecnologia proveniente da ciência. Porém, a 

tecnologia também vai se incorporar na sociedade, seja na forma de estabelecer 

novas relações ou na forma de produção de bens e serviços ao Estado, incluindo 

também as tecnologias bélicas. O uso da tecnologia por parte das indústrias e da 

sociedade se incorporam na forma de bens de produção e de consumo, ajudando a 

perpetuar a sociedade e a se tornar parte da cultura. 

Nesse mesmo período, temos a aceleração do processo de globalização, um 

conjunto de transformações sociais com dimensões que afeta a economia, a política, 

o social e o tecnológico, tendo o período do pós-guerra como atenuador desse 

fenômeno por conta do aperfeiçoamento das tecnologias da informação e da 

comunicação como ferramentas propulsoras deste fenômeno. Graças a esse 

fenômeno, podemos perceber uma tendência para a configuração de uma sociedade 

global e novas configurações políticas e econômicas (LAKATOS; MARCONI, 1999). 

No nosso país, no pós-guerras, vivemos a tensão causada pela influência política 

externa, afinidades ideológicas e culturais de dois lados em guerra, a União 

Soviética e os Estados Unidos, na qual prevaleceu a influência estadunidense com o 

golpe militar de 1964, nos impondo sua cultura desde então. 

Os norteamericanos do pós-guerra viviam em uma cultura consumista e em 

pleno desenvolvimento econômico e tecnológico. Este fenômeno marcante do 

consumismo vai caracterizar a sociedade moderna na perspectiva de Bauman 

(1998) sem sua concepção de sociedade de consumo, onde consumir é a ordem 

maior. Neste tipo de sociedade, explica o autor, todos os membros devem ser 

consumidores ávidos, devem consumir sem questionar o que se está consumindo 

em um processo de cada vez mais consumo, não importando a duração do prazer 

de consumir e sim a volatilidade do consumo, o desejo de consumir sempre 

presente no indivíduo que se satisfaz apenas pelo desejo de consumir e não pelo 

desejo de possuir algo, uma cultura de valorização do esquecimento, ao invés do 

aprendizado. Nesta sociedade, o consumidor é visto como um aventureiro por 

diversão e o caminho do consumir é mais interessante que a chegada em uma 

possível felicidade no ter algo que se desejou, sempre alimentando um desejo que 

apenas deseja. 

Japiassu (2006, p.5) destaca que “a sociedade atual adquiriu uma tremenda 

capacidade de abafar toda verdadeira divergência, seja silenciando-a, seja 
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convertendo-a num fenômeno comercializado como os outros”. Isso nos remete a 

ideia de uma sociedade altamente individualista, onde cada indivíduo tenta 

maximizar o próprio gozo, em busca de uma maior liberdade, onde tudo nessa 

sociedade é comercializável de forma igual a todos. 

Essa definição da sociedade e do indivíduo social em uma sociedade de 

consumo é o retrato de um capitalismo imbricado na sociedade, dominando a 

sociedade pelo aspecto econômico, pois para o capitalismo as relações de consumo 

é o que importa. A aquisição de bens e o acúmulo de capital é a consequência deste 

consumismo desenfreado. A concorrência passa a ser determinante para a 

economia e a competição acirrada para a venda de produtos produz cada vez mais 

uma sociedade de consumidores. As fábricas que antes eram entidades físicas 

locais passam a ser empresas produzindo serviços ou bens cada vez mais dispersos 

de suas localidades, muitas vezes, virtuais. Isso acarreta uma mudança no mercado 

de trabalho e trabalhadores fabris são cada vez mais raros nesse novo modelo de 

produção, resultando em uma drástica redução de empregos formais, onde o 

trabalho passa a ser imaterial, pois não pressupõe a produção e sim a invenção 

(SARAIVA; VEIGA-NETO, 2009). 

Uma forma de estudar a sociedade moderna é descrita por Bourdieu (1976), 

que amplia a ideia de Marx. Para ele, o capital não significa apenas o dinheiro, mas 

ativos culturais de valor que cada grupo social possa eleger como importante. Isso 

cria um campo de disputa com leis determinadas que regem sua organização na 

qual as pessoas lutam internamente (luta de classes) para angariarem maiores 

posições dentro do campo e se destacarem no grupo. Na sociedade, há vários 

grupos, vários campos, peguemos um específico de nosso interesse, os homens da 

ciência.  

A ciência deve ser socialmente aceita, o conhecimento científico produzido 

deve ser socializado aos demais cientistas, que podem acatá-lo ou refutá-lo. A 

divulgação científica é realizada através de publicações, na qual cada uma tem 

determinado valor, sendo muito importante para a comunidade científica, pois a 

partir destes valores, o cientista será reconhecido ou rejeitado entre os seus pares. 

O campo dessa disputa acontece nas instituições de pesquisa. Aqui no Brasil, em 

especial, nas universidades. O capital simbólico das publicações é uma moeda que 

poder ser convertida também em status social, através das remunerações 

financeiras que tendem a ser de acordo com esse reconhecimento, de modo que, 
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quanto mais publicações, maior o status do cientista. Isso gera concorrências e 

disputas entre a classe, criando uma dinâmica de acumulação de capital intelectual 

que, em tese, é bom para o desenvolvimento da ciência e da sociedade ao qual eles 

pertençam, mas, por outro lado, tende a dificultar o acesso dos iniciantes a este 

capital, se assemelhando ao capitalismo. 

Acontece que o campo de batalha na qual o cientista está é dominado por 

grandes ideias e quebrar essas grandes ideias vai de encontro com os mais 

poderosos que defendem e lutam para manter essa ideia de pé, os paradigmas. 

Paradigmas da ciência, na qual Kuhn (1997) vai se referir a quebra destes como 

essências ao desenvolvimento da ciência, pois os grandes nomes da ciência criaram 

grandes paradigmas. Essa cultura científica específica cria tensões27 dentro da 

comunidade e muitas vezes essa comunidade se comporta como uma comunidade 

de fé, tentando manter seu “status quo” mesmo quando os paradigmas estão ruindo, 

em um espírito de união em torno da ciência e suas regras de ser, defendendo-a de 

todos os inimigos, destaca Neves (2002). 

O cientista é uma pessoa que convive na sociedade e o campo de disputa 

dele é bem parecido com outros que podemos encontrar na sociedade. A imagem 

errada do cientista deste como um homem de bata branca trancado em seu 

laboratório repleto de instrumentos estranhos, que segue à risca um método rígido 

para construir um conhecimento objetivo, embora seja uma visão comum, é errada 

(CACHAPUZ, et al., 2005). Na perspectiva social, o cientista é uma pessoa que 

também faz parte da sociedade, sofre as pressões de uma pessoa comum, precisa 

fazer seu trabalho e ter uma vida pessoal, sendo influenciado pela cultura de sua 

época, como todos os outros da sociedade. Ou seja, o cientista não é um deus, é 

uma pessoa normal, como qualquer outra, que se capacitou para isso e atua no 

campo da ciência, fazendo parte da comunidade científica, lutando por seu espaço, 

seus interesses. 

Não tem como falar de sociedade sem falarmos do ambiente, pois o homem 

tende a se estabelecer e a depender do ambiente, buscando espaços que 

favoreçam a sua vida, que traga conforto, alimento e segurança. Neste 

                                            
27 São tensões essenciais que fazem parte da natureza dinâmica da ciência e garantem o progresso 
desta. Embora seja difícil quebrar um paradigma, estes são passíveis de quebra, sendo essa 
dinâmica do conhecimento a essência do conhecimento científico, diferentemente de outras formas 
de conhecer, na qual os entendimentos não podem ser questionados, como na religião, na qual não 
há mudanças quanto a forma de ver o mundo e busca manter seus dogmas. 
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entendimento, Giddens (2012, p.121) nos trás que “o ambiente natural não é apenas 

um pano de fundo inerte e passivo para os dramas da vida social, mas uma força 

ativa, que muitas vezes, desempenham um papel importante na criação das 

sociedades”. 

Corroboramos com a ideia de que o ambiente e a sociedade estão 

entrelaçados quando se discute aspectos sociais sem a menção direta ao ambiente. 

É fácil perceber que o homem sempre buscou ambientes mais férteis para 

sobreviver. Registros históricos das primeiras civilizações no delta do Rio Nilo é um 

exemplo disso, assim como podemos perceber a superioridade econômica de 

regiões mais propícias para a agricultura e a pecuária nos dias de hoje. O homem 

vai superar as dificuldades impostas ao ambiente com o uso da técnica, que permitiu 

a ele habitar regiões não tão propícias à vida humana como, por exemplo, viver em 

regiões frias em um passado remoto, na qual o homem superou a adversidade 

ambiental através da criação de vestimentas apropriadas. Trazendo essa mesma 

reflexão aos dias de hoje, existem sociedades em países ricos situadas em regiões 

com poucos recursos naturais, o que leva a importarem a maioria dos alimentos e 

recursos, exemplo o Japão, que compensa as restrições ambientais com a 

exportação de tecnologia para o restante do mundo. Antes a técnica era 

determinante para o homem se estabelecer em regiões ambientalmente não tão 

propícias à vida. Hoje, a tecnologia e as relações econômicas permitem isso28. 

Como um dos paradigmas29 sociais da atualidade, temos a economia, algo 

que deveria ser apenas um componente da sociedade, mas hoje se mostra 

primordial e determinante, uma espécie de razão moderna. Essa racionalidade vai 

colocar a questão econômica como uma variável em todos os problemas sociais, às 

vezes, determinando uma visão unidimensional do problema tendo como foco 

apenas os aspectos econômicos, valorizando a questão econômica como algo que 

pode e deve crescer ao infinito, ignorando as limitações impostas pelo ambiente. 

Assim, o desequilíbrio social e ambiental tem como origem a questão econômica, 

uma vez que os problemas ambientais surgem do relacionamento homem-natureza 

                                            
28 Na verdade, vai além disso ao desejarmos habitar outros planetas. Isso só é possível com a 
tecnologia, pois o habitat de nossa espécie é nosso planeta. Somos feitos na medida certa para 
nosso ambiente. O nosso planeta é nossa vida! Lamentável o homem não ter essa consciência e não 
preservar nosso planeta. 
29 Paradigmas este no sentido de uma crença estabelecida. A palavra paradigma pode ter vários 
sentidos, discutimos um pouco sobre na seção sobre ciência. 
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e os problemas dessa relação possuem ligação direta com a questão social das 

relações entre os indivíduos (FERNANDES; SAMPAIO, 2008).  

Assim, as questões ambientais serão questões que vão envolver as 

interações sociais e os fenômenos naturais não humanos (GIDDENS, 2012). Podem 

ser consideradas questões ambientais, dentre outras: poluição e resíduos, incluindo 

a poluição do ar, água e solo; esgotamento dos recursos naturais, tais como água 

potável, solo fértil, desmatamentos; questões sobre modificações genéticas dos 

alimentos e animais; aquecimento global e suas consequências. Grande parte dos 

problemas ambientais tem o homem como principal causador ou amplificador 

destes, sendo necessárias ações de reparação para acabar ou reverter tais 

problemas. O aumento da população humana e o consumismo desenfreado da 

sociedade atual podem ser apontados como fonte primária de muitos desses 

problemas. 

Um novo mundo do trabalho está surgindo. As várias tecnologias, como a 
Informática, a Robótica, a Engenharia Mecânica e a Telecomunicação, 
estão mudando rapidamente os processos de produção de bens e serviços, 
sob dois aspectos: quantitativo e qualitativo. Por um lado, o número de 
trabalhadores é cada vez menor; por outro, a qualificação exige, 
constantemente, renovação (LAKATOS; MARCONI, 1999, p.333). 

Nessa concepção atual de sociedade na qual estamos vivendo agora, a 

Sociedade do Conhecimento, a produção de bens e serviços é substituída pela 

produção de ideias e informações, o que inverte a lógica de produção do sistema 

capitalista do século XX. Isso vai ter um reflexo na educação, uma vez que esta tem 

como função a manutenção da sociedade e atender dos anseios da sociedade. Uma 

sociedade baseada na inovação então vai precisar de uma educação que permita 

isso. Na visão de Lakatos e Marconi (1999) a função da escola como instituição 

social deve mudar frente às funções antes desempenhadas, de transmissora do 

conhecimento, e passar a ensinar a habilidade de aprender a aprender, isso de uma 

forma contínua e por toda a vida, pois permitirá que o indivíduo possa adquirir novas 

habilidades e com maior rapidez. 

O conceito de liquidez apontado por Bauman (1998) pode ser uma abstração 

válida em muitos aspectos: o econômico, pois este depende da inovação constante; 

da sociedade, com sua forma de consumo desenfreado; da educação, frente a 
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necessidade de aprender a aprender o tempo todo... O termo “tudo é líquido” 

cunhado por Bauman, inspirado em Marx, remete a noção de que hoje, tudo deve 

mudar o tempo todo, levando o cidadão a passar a vida sem viver algo plenamente, 

se moldando o tempo todo a uma vida sem estabilidade. 

É importante destacar que o novo modelo de produção de uma sociedade 

pós-moderna também pode gerar o fim da própria sociedade como conhecemos 

neste momento, uma vez que é possível perceber que esse novo modelo baseado 

em automação e melhorias constantes a serviço da maximização dos lucros, lógica 

do capitalismo, tende a diminuir cada vez mais os empregos formais. Hoje já é 

pregada a cultura da necessidade de formar trabalhadores com capacidades 

intelectuais para inovar e criar novas formas de melhorar o trabalho, mais 

automação para as fábricas, cada vez mais robotizada e menos humana. 

Possivelmente, em um futuro não tão distante - estamos falando de dez anos à 

frente, ano de 2030 - não haverá trabalhadores nas fábricas, nos sistemas de 

produção como um todo. Não haverá empregos também no setor de serviços, muito 

menos nas fazendas. A automação está prestes a chegar ao seu ápice e substituir 

não mais só a força de trabalho, mas também o poder de decisão humano e isso 

levará ao declínio da sociedade como a conhecemos, uma vez que não há 

sociedade sem a divisão do trabalho e também não há consumo sem o capital (que 

advém do trabalho). Isso exigirá uma nova forma de sociedade, o fim da história da 

sociedade capitalista que se iniciou na primeira Revolução Industrial.   

 

2.4 EDUCAÇÃO  

Durkheim (1997) destaca que o processo de educação tem como função a 

reprodução da cultura da sociedade através da capacitação do ser humano para a 

vivência de suas plenas capacidades pessoais e sociais.  

É fato que a educação sempre carrega consigo os objetivos da sociedade. 

No início do século XX tínhamos uma educação que valorizava e preparava o 

aprendiz para o convívio em sociedade, destacando o seu papel como construtor 

desta através da “pedagogia moderna”, uma proposta de educação com o ensino de 

conhecimentos em disciplinas que valorizava as reflexões de cunho humanístico 

(NÓVOA, 2009). Nos anos 1960 e 1970 a concepção mudou, prevalecendo a Teoria 
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do Capital Humano, onde a educação se voltava para o desenvolvimento de 

qualidades, destrezas e aptidões do indivíduo em sintonia com o capital e mercado 

de trabalho e os valores humanos ficaram às margens educacionais (COSTA, 2009). 

Nessa concepção, temos configurado a rendição da educação ao poder econômico 

(SAVIANI, 2005). A educação é também uma forma de aumentar com rapidez a 

ocorrência de mudanças sociais, tecnológicas e materiais, mantendo normas e 

culturas da sociedade ao qual se presta à transmissão dos valores (LAKATOS; 

MARCONI, 1999).  

Essa rendição da educação ao poder econômico é reforçada com a 

mudança da concepção social para uma nova sociedade, a Sociedade do 

Conhecimento, onde esta seria uma sociedade onde a informação não mais seria 

escassa e a educação deveria se voltar para formar indivíduos criativos, com 

capacidade crítica construtiva, pensar, aprender a aprender, trabalhar em grupo e 

conhecer seus próprios potenciais e uso extensivo da tecnologia (VALENTE, 1999). 

A universidade é uma instituição social que nasceu há quase mil anos e 

desde sua origem já possuía um papel a exercer para a sociedade: ser a guardiã do 

saber. Assim como a sociedade evoluiu ao longo dos anos, a universidade também 

teve seus papéis sociais modificados para responder aos desejos e necessidades 

sociais, acumulando diversos papeis ao longo de sua história. Ferreira (2009) aponta 

as demandas impostas as universidades a partir da última década do século 

passado: a ampliação ao acesso; transnacionalização do ensino superior; 

estreitamento dos laços com a iniciativa privada; possibilidade de concorrência com 

outros ambientes que produzem conhecimentos científicos; e diversificação de suas 

fontes de financiamento. A pesquisadora destaca que a universidade, ao absorver 

tais demandas impostas, passa a ter sua relevância social alinhada com interesses 

da economia neoliberal globalizada, sendo avaliada socialmente por sua produção e 

capacidade de atender as demandas de mercados, podendo ocorrer que estas 

instituições deixem de ser geradoras de atividades intelectuais e culturais. 

A educação no Brasil no século XX se caracterizava por ser transmissora de 

informação, onde o aprendizado se dava através da repetição dos conhecimentos 

transmitido. Essa concepção de educação foi estudada por Skinner (1904-1990) que 

ficou conhecido como comportamentalismo e se caracterizava pelo comportamento 

do aluno frente aos estímulos educacionais. Essa concepção marcou bastante esse 



75 

 

período, sendo superada no Brasil apenas a partir dos anos 90 pela abordagem 

construtivista (SAVIANI, 2005). 

 

2.4.1  Ensino e Aprendizagem 

Não existe processo de educação sem ensino. O ensino é tão importante 

para a humanidade que podemos afirmar que ele foi um dos fatores determinante 

para a evolução humana, pois repassamos o conhecimento entre as gerações ao 

longo de nossa história, garantindo que as gerações posteriores se beneficiassem 

com os conhecimentos da vivência de nossos ancestrais. Assim, educamos para 

transferir o conhecimento e perpetuar nossa sociedade e espécie. É possível 

estabelecer que os ensinamentos para vida e os mitos, explicações sobre a vida e a 

ordem do mundo, foram os primeiros conhecimentos a serem repassados e 

mantidos como cultura nas pequenas sociedades na antiguidade. A mitologia foi 

separada do conhecimento através da filosofia, estabelecida como um modo de 

pensar racional e de viver que foram as bases do ensino na Grécia já há 3.500 anos, 

em um ensino que formava cidadãos para o bem viver na sociedade. Na Idade 

Média, o ensino era baseado na filosofia clássica, embora não a mesma do período 

anterior, mas adaptada a serviço da religião, na qual a igreja ensinava o homem a 

viver em sociedade segundo os preceitos de Cristo. Ao final da Idade Média, no 

Renascimento e no Iluminismo, a ciência substitui a filosofia e ignora a religião, se 

estabelecendo como uma forma de pensar e viver, o triunfo da racionalização. O 

ensino passa ter função social estratégica para a nova sociedade que se formava e 

necessitava de pessoas capacitadas para conduzi-la rumo ao progresso. 

A filosofia, de alguma forma, sempre esteve ligada a educação, pois esta 

significa um esforço para alterar a consciência das pessoas, tornando-as mais 

crítica, podendo se configurar como um processo pedagógico (MAZZOTTI, 1999).  

Destacamos algumas correntes filosóficas que influenciaram a educação ao 

longo de sua história: 

Positivismo: corrente fundada por Augusto Comte na metade do século XIX 

que cria uma ordem de evolução da sociedade quanto ao conhecimento, 

considerando a primeira forma de conhecimento da sociedade tendo por base os 

mitos, onde tudo era mágico; a segunda forma, a metafísica, onde as explicações 

eram apenas palavras; e a terceira e superior forma de sociedade: a positivista, na 
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qual a razão é a forma verdadeira de conhecimento.  Para ele, todo o conhecimento 

deveria ser procedido da investigação por um método científico. É um paradigma 

filosófico naturalista e materialista, em comunhão com as ideias do liberalismo, 

gerando o positivismo crítico e o positivismo lógico, valorizando as ciências naturais, 

em especial a física e a biologia, em uma Teoria do Conhecimento pautada na razão 

científica, ignorando a subjetividade. Grades curriculares organizadas por áreas de 

conhecimento e por disciplinas isoladas com alto grau de especialização, que 

ignoram os saberes do homem e sua existência, aulas curtas de quarenta a 

cinquenta minutos, conteúdos fragmentados, sem argumentações e discussões 

durante a aula, sem a construção do conhecimento ou tempo para desenvolver 

habilidades de elaboração do pensamento crítico e da expressividade e criatividade 

caracterizam essa corrente (BORGES; DALBERIO, 2007);  

Existencialismo: caracterizada pela reflexão sobre a existência, envolve 

temas como liberdade, paixão, angústia, alternativa, o ser humano e o mundo, o 

aluno como centro do processo educativo, respeito e a valorização do aluno. O 

conhecimento é fruto da relação dialógica do aluno com o objeto de estudo; o 

estudante escolhe o que aprender e quando, em uma concepção de que, apenas 

por essa corrente, pode ser criada uma consciência capaz de levar o homem, 

enquanto ser, a compreender suas relações com outros homens e com a natureza 

(AKKARI; MESQUIDA; VALENÇA, 2003);  

Fenomenologismo: estudo dos fenômenos em si mesmos, na busca de 

aprender sobre a essência, a estrutura de sua significação, uma busca para decifrar 

os sentidos menos aparente. Esta corrente eleva a importância do sujeito e sua 

subjetividade no processo de construção do conhecimento, explicitando o mundo 

vivido deste e o conhecimento dependente da cultura e da experiência, com 

valorização da subjetividade e do currículo vivido ou construído pelo aluno 

(BORGES; DALBERIO, 2007). 

Materialismo Histórico-Dialético: tem por base a filosofia do materialismo 

dialético, desenvolvimento de uma ideia tendo por base uma tese e uma antítese 

para se chegar a síntese. Essa corrente é fundada nas ideias de Karl Marx e cria a 

noção da realidade objetiva a partir da matéria e das lutas de classes ao longo da 

história. O método permite uma abordagem histórica do fenômeno e suas relações, 

lutas, em uma perspectiva crítica social, focado na realidade social e política 

(BORGES; DALBERIO, 2007);   
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Teoria Crítica da Sociedade30: advinda do marxismo, surge na escola de 

Frankfurt, a partir do ano de 1923; seus teóricos tecem uma crítica à modernidade 

partindo do princípio que os ideais modernos dos filósofos iluministas não foram 

alcançados, se perdendo no percurso histórico social, onde a ciência e a técnica se 

renderam ao capital, dominando a natureza do ser humano para fins lucrativos. As 

críticas a exaltação do progresso, a valorização do subjetivismo e a educação para 

recuperar os ideais humanos vão estar presente na discussão pedagógica 

(ARANHA, 2006); 

Pragmatismo: é uma corrente desenvolvida nos Estados Unidos e Grã-

Bretanha no século XIX que se opõem a toda filosofia idealista e ao conhecimento 

puramente teórico, privilegiando a prática e a experiência. O uso da teoria como 

fundamento das práticas, as experiências práticas, valorização da razão 

instrumental, o aprender fazendo, vão caracterizar esta corrente, que daria origem 

ao movimento da escola nova (ARANHA, 2006);  

Teoria Progressista: proposta que vai de encontro com a escola nova 

pragmática, ressaltando a necessidade de retorno das teorias como meio de se 

chegar à prática, acrescentando o viés socialista, que vai recusar o saber abstrato 

em nome de um saber vivido. O que saber, o que fazer e para quê fazer vai 

depender das necessidades sociais e situações históricas. A busca por superar a 

clássica dicotomia entre o trabalho manual e o intelectual através do ensino de 

técnicas e da compreensão mais ampla de todo o processo vão caracterizar essa 

corrente (ARANHA, 2006). 

As filosofias não têm uma sequência ordenada de criação. Muitas surgiram 

ao mesmo tempo e receberam colaborações de diversos autores31 ao longo da 

história; suas ideias vão modelando a escola como a conhecemos atualmente. No 

Brasil, destacamos um dos principais filósofos da educação, atual patrono da 

educação brasileira, Paulo Freire (1921-1997), na qual pode ser encaixado nas 

correntes existencialista, fenomenologista e materialista histórico-dialética, segundo 

Akkari, Mesquida e Valença (2003). Moreira (2015) vai encaixá-lo na vertente do 

Humanismo, em especial por sua obra “Pedagogia da Libertação”. Dias Sobrinho 

(2015) vai destacá-lo como progressista, pois sua pedagogia libertadora destaca o 

papel da educação como fator determinante para as transformações sociais, pois 

                                            
30 Corrente que este trabalho buscou seguir ao longo deste capítulo. 
31 Não destacaremos nomes e suas contribuições para não fugir do escopo deste trabalho. 
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defende que os conteúdos a serem ensinados devem fazer parte da realidade social 

do aluno e que disso seja construída a crítica social. 

Podemos entender que caberá à filosofia o papel de examinar qual a 

concepção de homem o ensino deve formar, ou seja, a educação deve ter por base 

uma concepção filosófica. A crítica à razão moderna desmascara a crença desta 

como a única capaz de guiar nossa sociedade em direção a uma sociedade mais 

justa e melhor, pois o progresso torna o sujeito sem importância na sociedade, e 

este se constrói inerte e passível à lógica da razão, sendo apenas um dentre outros 

em uma lógica utilitarista. Instaura-se uma crise de valores absolutos como 

fundamentos e referência capazes de orientar o pensamento e a ação universal, 

negação das crenças, a busca pela satisfação e prazer individual em oposição ao 

coletivo social, sendo estes fatores que estão impactando na filosofia da educação 

moderna e que justificam uma nova filosofia, pós-moderna, para novas orientações e 

determinações das práticas educativas (GOERGEN, 2006). 

Além das filosofias apresentadas anteriormente neste texto, a área da 

psicologia também trouxe contribuições e entendimentos válidos para a área de 

ensino ao longo do século XX. Destacamos as correntes psicológicas da 

aprendizagem, das quais derivam várias teorias e explicações sobre como ocorrem 

os processos de aprendizagem. Com relação a esta questão, Moreira (2015) vai 

apontar essas correntes como um sistema maior de valores ou uma concepção de 

mundo, sendo comum uma teoria ou prática pedagógica poder se enquadrar em 

uma ou mais destas. O autor destaca três grandes correntes que vão caracterizar a 

psicologia do aprendizado: 

 

1) Comportamentalismo ou behaviorista: com foco na observação do 

comportamento do sujeito, a aprendizagem é entendida como um 

processo que muda comportamentos, uma resposta observada mediante 

a estímulos externos e que pode ser estimulado pela consequência. Essa 

corrente surge nos Estados Unidos no início do século XX e tem relação 

com a corrente pragmática, pregando que o ensino seja baseado em 

pequenas instruções que o aluno deve responder de acordo com o que se 

espera e a avaliação, o reforço a esse aprendizado; 

2) Humanista: Essa corrente traz o aprendizado como necessário para a 

auto realização de uma pessoa, seu crescimento pessoal de forma a ser 
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considerado os sentimentos, pensamentos e ações no processo de 

aprendizagem, não limitando apenas aos aspectos conteudistas da 

aprendizagem. Possui semelhanças com a corrente existencialista. 

3) Cognitivismo ou construtivismo: prega que não há uma relação direta 

entre os estímulos-respostas e sim uma cognição, um pensar entre os 

estímulos e a resposta. A corrente trata dos processos mentais 

necessários a aprendizagem, como o indivíduo conhece e constrói sua 

estrutura de cognição, pois o ser humano tem essa capacidade de 

interpretar e representar o mundo. Isso a faz oposição a corrente do 

Behaviorismo, que admite que o indivíduo apenas responde ao mundo. 

 

Dentre as três correntes também é possível encontrar diversos autores 

importantes e ideias que revolucionaram nossa forma de trabalhar no ensino. 

Apresentamos no Quadro 6 uma síntese de autores e suas principais ideias sobre 

como se dá a aprendizagem: 

 

Quadro 6 - Síntese das ideais dos principais autores das Teorias de Aprendizagem 

Corrente Autores Destaques 

Behavorismo 

Burrhus 
Frederic 
Skinner 

(1904-1990) 

• Aprendizagem é o resultado de um comportamento 
esperado obtidos a partir de estímulos externos (estímulo 
-> resposta). 

• A aprendizagem podia ser condicionada através de 
reforços, positivos ou negativos; 

• O exercício é uma forma de melhorar o tempo das 
respostas, melhoraria o aprendizado; 

• Aprendizado deveria ser por instrução, dividir algo grande 
em pequenas instruções é uma técnica; 

• Inventou a máquina de ensino nos anos de 1960, onde as 
instruções seriam os estímulos e as repostas dos alunos o 
comportamento esperado, a aprendizagem. 

Construtivismo 

Jean Piaget 

(1896-1980) 

• Desenvolve a epistemologia genética, na qual tenta 
classificar a idade biológica com as capacidades mentais 
observáveis a cada fase da vida;  

• O conteúdo a ser aprendido deveria estar de acordo com 
a idade de uma pessoa, de forma que a cada fase, 
conteúdos específicos se mostram ideais ao aprendizado; 

• A aprendizagem se daria por perturbação mental, uma 
vez a mente perturbada por um novo conceito, isso 
geraria um desequilíbrio e a mente, que tende ao 
equilíbrio, acomodaria o novo entendimento nos 
esquemas mentais da estrutura cognitiva do indivíduo. 

Lev Vygotsky 

(1896-1934) 

• A aprendizagem é um processo social que acontece 
através da interação entre o professor e o aluno, de modo 
a haver o desequilíbrio e reconstrução da estrutura 
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 cognitiva;  

• O aluno traz consigo certos conceitos e valores em sua 
mente; o processo de ensino é transformar esses 
conceitos na busca do saber socialmente aceito; 

• O conhecimento é estruturado no cérebro do aluno 
através de esquemas mentais; aprender é mudar ou 
aumentar esses esquemas. 

Ausubel 

(1908-2008) 

• A aprendizagem é um processo de apreensão de 
conceitos; redes de conceitos se formam na mente do 
indivíduo; 

• Na educação, a principal questão é identificar quais os 
conceitos prévios o aluno possui, para que, a partir 
destes, novos conceitos possam ser apropriados; 

• A aprendizagem deve ser significativa, ou seja, um novo 
conceito deve se relacionar aos existentes. Caso 
contrário, será uma aprendizagem mecânica, podendo ser 
facilmente esquecida com o tempo. 

Humanismo 

Paulo Reglus 
Neves Freire 

(1921-1997). 

• Pregava uma pedagogia libertadora com ideais socialistas 
e crítica social; 

• Condenava a educação bancária, na qual o aluno era 
apenas o receptor das informações em um sistema que 
visa manter a sociedade e suas desigualdades;  

• Pregava a educação pelo diálogo, com a valorização e 
respeito ao aluno e pautada na realidade social, para que 
este entendesse melhor. 

Carl Rogers 

(1902-1987) 

• Valorização do aluno como pessoa; a aprendizagem tem 
de ser trabalhada nas dimensões cognitiva, afetiva e 
psicomotora; 

• Educação deve ser um processo facilitado, significante 
para o aluno (o aluno deve perceber a importância do 
aprendizado) e ter liberdade para aprender o quê e 
quando; 

• Aprendizagem é uma mudança na percepção do eu, 
percepção de si mesmo. 

Fonte: Moreira (2015) 

Destacamos na corrente construtivista a Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel (1918-2008) que busca explicar de que forma acontece a 

aprendizagem na estrutura cognitiva do indivíduo, como se organiza e como se 

integra com as informações contidas no cérebro de uma pessoa. Para Ausubel, o 

fator mais importante para o aprendizado é aquilo que o indivíduo já sabe, pois é a 

partir disso que novos conhecimentos poderão ser assimilados e incorporados, 

ancorados em conhecimentos pré-existentes, na qual Ausubel define como, 

subsunçores, que vão caracterizar o porquê da significação ao processo de 

aprendizagem (MOREIRA, 2015). 

Segundo esta teoria, todas as pessoas possuem uma estrutura cognitiva, um 

conjunto de ideias e concepções organizadas de forma hierárquica e relacionadas 
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contendo os elementos mais específicos do conhecimento ligados, uma 

representação das experiências sensoriais desse indivíduo e sua concepção de 

mundo. Dessa forma, uma informação (conceito, ideia, proposição) chega até o 

indivíduo e adquire um significado, em um processo de assimilação com outras 

estruturas já presente na mente do indivíduo e vão se relacionar a elas ou criar 

novas estruturas cognitivas independentes de conhecimento (NOGUEIRA; LEAL, 

2015). 

Como destaca Moreira (2012, p.6) “aprender significativamente implica 

atribuir significados”. A não significação implica no que Ausubel definiu como 

aprendizagem mecânica, que ocorre quando a informação nova tem pouca ou 

nenhuma relação com as pré-existentes na estrutura cognitiva, isso resulta que a 

nova informação adquirida é armazenada de maneira arbitrária, pois não encontrou 

um subsunçor para ancoragem. Por isso, para que haja a aprendizagem 

significativa, os conceitos devem se ligar aos subsunçores em um determinado 

momento, modificando-os conforme o processo de construção da aprendizagem.  

Ausubel compreende que quando não há subsunçores, a aprendizagem 

pode se iniciar de forma mecânica e evoluir a ponto de formar novas conexões com 

outras, criando um novo tipo de conhecimento hierarquizado a partir dele, mais 

desconectado dos outros na estrutura cognitiva. Também pode ocorrer a formação 

de conceitos iniciais, e a partir destes conceitos, iniciar o processo de hierarquia de 

novos conceitos na estrutura cognitiva, um novo aprendizado, formando o 

conhecimento (MOREIRA, 2015). 

Moreira (2015) destaca que Ausubel também trabalha, em sua teoria, o 

processo da aprendizagem, a forma de como esta pode ocorrer: 

 

1) Diferenciação Progressiva: processo na qual um conceito novo, ao chegar 

à estrutura cognitiva do aluno e ser apreendido com as relações iniciais, 

deve se distanciar em um processo de diferenciação progressiva, novos 

entendimentos nos quais vão garantir que outros conceitos, menos 

inclusivos, possam ser relacionados a ele na construção de uma nova 

rede de conceitos na estrutura cognitiva;  

2) Reconciliação Integrativa: se refere à questão dos significados atribuídos 

aos conceitos. Estes conceitos se divergem na estrutura cognitiva, de 

modo que, um conceito poderá ter vários significados, de acordo com o 
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conhecimento a ser trabalhado, nas relações dos conceitos e na 

compreensão das semelhanças e diferenças entre eles; e  

3) Estratégia dos Organizadores Prévios: estabelecer conceitos iniciais 

necessários, subsunçores e pontos de ancoragens para os novos 

conceitos que serão trabalhados, em um processo que pode envolver os 

dois pontos citados anteriormente.  

 

As diversas filosofias e correntes de aprendizagem se fazem presente no dia 

a dia da sala de aula através de métodos e técnicas adotadas pelos professores. 

Algumas são postas como políticas, exigências, outras são frutos da concepção de 

formação dos professores.  

 

2.4.2  A Questão Multi/Inter/Pluri/Trans Disciplinar 

Desde o início da sistematização do conhecimento este sempre foi separado 

uns dos outros e compartimentado por barreiras delimitadoras sobre o conhecer 

específico referente a determinado assunto ou disciplina32. Dessa forma, temos que 

o conhecimento científico é disciplinar, separado por áreas do conhecimento em 

compartimentos que delimitam sua abrangência. 

Na visão de Pires (1998) a questão da disciplinaridade se assemelha a 

questão imposta pelo capitalismo, da divisão do trabalho, na qual refletiu em uma 

sociedade que cobra das instituições de ensino qualificar o cidadão para o mercado 

de trabalho. Por isso, a disciplinaridade e a especialização disciplinar se 

assemelham à preparação do indivíduo para atuar no mercado de trabalho, ou seja, 

ser um profissional capacitado para o sistema capitalista apoiado pela sociedade. 

De acordo com Morin (1998) essa forma de produzir e estancar o 

conhecimento da ciência não mais se mostra efetiva frente às exigências de 

conhecimentos nos dias atuais, pois os problemas a serem enfrentados atualmente 

requerem um conhecimento que vai além do conhecimento disciplinar, de um 

conjunto específico do conhecimento, exigindo diversos tipos de conhecimentos. A 

própria ciência reconhece essa falha da disciplinaridade e cria, no século XX, 

                                            
32 O termo: disciplina pode ter vários significados, tais como: obediência as regras, preceitos, 
regulamentos, conduta segundo preceitos (POMBO, 2005). O termo aqui trabalhado se refere à 
disciplina como um conjunto determinado de conhecimentos científicos, como é comumente 
designado nos currículos educacionais, em especial os de educação de níveis superior. 
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disciplinas como as ciências da terra e ecologia, nas quais as barreiras de 

contenção do saber são destruídas e reagrupadas de outra forma a permitirem a 

compreensão de certos fenômenos naturais (MORIN, 2005).  

Nas instituições de ensino, nos deparamos com as grades curriculares 

disciplinares, que trazem os assuntos que devem ser tratados na sala de aula 

agrupados no formato de disciplinas ou matérias, divididas em pequenas partes a 

serem aprendidas que devem seguir uma sequência temporal. Esse formato ainda é 

o mais usado nos dias de hoje e cada vez mais está sendo questionado e discutido. 

Outras concepções diferentes de currículos já podem ser encontradas em 

substituição a esse modelo. São os currículos baseados em problemas (ou 

assuntos) como novas formas de se trabalhar o conteúdo das disciplinas (MORÁN, 

2015). 

O problema do currículo disciplinar é que ele leva ao ensino disciplinar, 

especialista e fragmentado, fora do contexto da realidade. Uma forma de superar 

essa questão seria buscar outras abordagens como formas de trabalho. Tais formas 

podem envolver questões multi/pluri/inter/transdisciplinar. Tais prefixos ao termo 

disciplina advêm da evolução da compreensão de que se faz necessário a 

superação do conhecimento especializado, estancado em disciplinas para outras 

concepções. Sobre a definição desses prefixos ao termo disciplinar, Petraglia (2013, 

p.85-87) nos traz: 

Disciplina: conjunto específico de conhecimentos com suas próprias 
características, que nos proporciona uma visão de algo a partir desse 
conjunto de conhecimentos. 
Multidisciplina: justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de 
relações aparentes entre elas. Exemplo: Matemática + Música + História. 
Isso vai nos proporcionar vários olhares para algo através de cada um dos 
conhecimentos disciplinares; 

Pluridisciplina: Justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos 
domínios do conhecimento. Exemplo: Matemática e Física. Dessa forma, o 
conhecimento sobre algo será composto de duas ou mais disciplinas de 
uma mesma área do conhecimento. 

Interdisciplina: Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Tal 
interação pode ir da simples comunicação de ideais à integração mútua dos 
conceitos diretores da epistemologia, da metodologia, dos procedimentos e 
dos dados da organização referentes ao ensino e à pesquisa. Dessa forma, 
o conhecimento sobre algo toma duas ou mais dimensões quanto ao 
conhecimento disciplinar. 

Transdisciplina: Resultado de um axioma comum a um conjunto de 
disciplinas. Exemplo: Antropologia, considerada ciência do homem e de 
suas obras. Aqui, o olhar central é para o objeto de estudo, que será 
interpretado sobre os vários conhecimentos possíveis, várias dimensões do 
saber. 
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Pombo (2005) nos traz que a (multi/pluri/inter/trans) disciplinaridade fazem 

parte de uma mesma família e são similares em muitos aspectos, sendo suas 

fronteiras ainda não estabelecidas de fato, tornando comum o uso de uma dessas 

palavras para definir uma ação de forma equivocada, o que leva a um desgaste 

quanto ao uso destes termos. A autora nos traz que todas estas quatro palavras, 

que terão como raiz a palavra disciplina, tentam romper o caráter estanque da 

disciplina, definindo que: multi e pluri, possuem o mesmo significado, e se referem a 

junção de disciplinas, sendo um primeiro nível de rompimento com a 

disciplinaridade, na qual duas ou mais disciplinas se tocam mas não interagem; inter 

seria uma articulação entre disciplinas, inter-relação entre disciplinas, uma ação 

recíproca, um segundo nível de rompimento com a disciplinaridade, pois as 

disciplinas se comunicam umas com as outras, se confrontam; e trans, um terceiro 

nível, seria ultrapassar a disciplina, ir além daquilo que seria próprio da disciplina, a  

superação das barreiras disciplinares.  

Uma intersecção entre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade pode 

nos apresentar a interdisciplinaridade como a busca de um conhecimento total sobre 

algo a partir das várias realidades que o compõe, ao passo que a 

transdisciplinaridade vai se relacionar como uma tentativa de religar os saberes 

disciplinares sobre algo, no conhecimento sistêmico sobre algo que tende a atribuir a 

mesma importância do todo as partes que o forma (PETRAGLIA, 2013). Embora 

semelhantes os termos, podemos concluir que a interdisciplinaridade é uma quebra 

substancial à disciplinaridade e, em partes, um estágio anterior a 

transdisciplinaridade, que por sua vez, será o conhecimento de forma sistêmica 

sobre algo. 

Os bacharelados em Ciência e Tecnologia em sua maioria se caracterizam 

como interdisciplinares, embora a estrutura curricular os remetam a uma visão 

disciplinar, a uma tentativa de romper com a disciplinaridade clássica. O conceito de 

interdisciplinaridade tem sido utilizado de forma excessiva nos últimos anos, gerando 

uma banalização do termo, segundo Leis (2005), que defende o entendimento do 

termo na prática docente. Para este autor, a prática do ensino de uma disciplina 

específica não quer dizer que este saber não deva conversar com outros saberes de 

outras disciplinas, embora respeitando as características de cada uma delas, 

devendo quebrar as barreiras artificiais entre os saberes especializados. 
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A questão da produção do conhecimento científico especializado sobre o 

objeto de estudo vai favorecer a disciplinaridade, uma visão específica sobre este 

objeto, sobre a ótica do conjunto de conhecimento de mesma natureza, essa é 

nossa visão de produção do conhecimento científico racional, conforme já 

discutimos anteriormente. Dessa forma, se optarmos por abordar o conhecimento de 

forma racional conforme produzido pela ciência, essa será uma abordagem 

disciplinar, especialista e fragmentada.  

Leis (2005) entende a interdisciplinaridade como uma reação alternativa à 

disciplinaridade e isto não vai restringir o termo interdisciplinaridade a uma 

designação específica e sim a várias designações possíveis. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade no sistema de educação é focada no ator, professor e 

pesquisador, que vai optar pela forma de como trabalhar o conhecimento. 

Se considerarmos a interdisciplinaridade como uma abordagem das diversas 

dimensões do saber sobre um objeto em estudo, isso vai nos trazer um problema de 

ordem de limitação do conhecimento em cada dimensão que se deseja conhecer. 

Determinar essa limitação sobre o objeto de conhecimento será o papel do sujeito 

que vai trabalhar o conhecimento (FRIGOTTO, 2008). Com isso, a 

interdisciplinaridade vai proporcionar um aprendizado mais condizente com a 

realidade, na qual o sujeito poderá compreender as relações complexas dos 

conceitos a serem apreendidos, proporcionando um aprendizado mais consciente e 

responsável (THIESEN, 2008). Assim, a interdisciplinaridade não está na produção 

do conhecimento em seu aspecto epistemológico (pois a produção do saber 

científico é baseada na racionalidade da ciência clássica), mas nos métodos e 

técnicas de transmissão do conhecimento (FRIGOTTO, 2008) e na articulação entre 

o ensinar e o aprender (THIESEN, 2008).  

O fato de que a interdisciplinaridade está relacionada às várias dimensões 

do saber pode, a princípio, tornar inviável de ser realizada por apenas um professor, 

uma vez que a formação do professor é especializada em uma determinada área do 

saber e não em outras, inviabilizando o ensino interdisciplinar. Como aponta Pombo 

(2008), ainda não se tem uma definição clara sobre o significado do conceito de 

interdisciplinaridade, não se sabe ao certo como se faz a interdisciplinaridade, ou 

seja, ninguém entende ao certo o que essa palavra significa.  

Uma forma de contornar isso seria por meio do trabalho colaborativo de 

vários professores de áreas diferentes, se reunindo e traçando estratégias para o 
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trabalho em conjunto, onde as visões de cada especialista sobre um assunto serão 

apresentadas como pontos de vista para compor os diversos aspectos da realidade 

do saber.  

Um exemplo de como não ensinar de forma disciplinar é através de 

abordagens pedagógicas mistas, como por exemplo: abordagem de assuntos do 

currículo disciplinar através de problemas; isso pode levar a cumprir o currículo 

disciplinar (conforme pregado pela instituição de ensino) de outra forma que pode 

proporcionar melhores entendimentos da realidade. A própria abordagem de ensino 

com CTS pode fazer isso (SANTOS, 2009) assim como o trabalho a partir do 

pensamento complexo. Dessa forma, como não podemos alterar o currículo 

disciplinar, podemos usar uma abordagem para trabalhar uma visão mais rica, 

inter/trans disciplinar ou mesmo complexa.  

2.4.3  O Currículo 

À primeira vista, o currículo pode ser entendido como um conjunto de 

conhecimentos, o qual guia o processo de ensino. Mas, o currículo é muito mais que 

isso, é um documento que representa objetivos e interesses diversos da sociedade 

ao longo do tempo. O currículo como conhecemos tem sua origem na Idade Média, 

onde eram selecionados um conjunto de conhecimentos de acordo com interesses 

sócio-políticos e culturais, se configurando como uma construção histórica, social e 

política (GOODSON, 1995). Nos anos de 1920, o currículo passa a ser estudado 

como uma teoria nos Estados Unidos, onde se adotou a concepção de currículo 

como especificação precisa de objetos, métodos e procedimentos didáticos e forma 

de avaliação da educação por ele descrito e logo aceito como instrumento que 

refletia a educação por instituições escolares e envolvidas no processo educacional 

(HORNBURG; SILVA, 2007). Podemos dizer que o currículo é uma forma de 

organizar os processos de ensino, discorrendo sobre o conteúdo a ser ensinado, 

alinhado aos objetivos e exercendo um papel social e político. 

 

Quadro 7 - Perspectiva dos currículos 

Classificação Característica Conceitos 

Tradicional 

Desenvolvido na primeira metade do século XX. Como 
um currículo era baseado em saberes neutros, buscava 
uma formação acadêmica geral e especializada para o 
sistema industrial. Tinha concepção mecânica de 
aprendizado, onde os saberes eram repassados pelos 
professores e memorizados pelos alunos. O currículo 
era uma atividade organizada, burocrática e desprovida 

ensino; 
aprendizagem; 
avaliação; 
metodologia; didática; 
organização; 
planejamento; 
eficiência; objetivos. 
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de fundamentos. 

Crítica 

Baseado em ideias marxistas, começam a ser 
discutidos nos anos 60, questionando a educação e seu 
papel social como responsável pela reprodução das 
desigualdades sociais, reprodução cultural e pregava a 
mudança de concepção através da crítica ao sistema 
vigente. O saber era social e historicamente produzido. 
O currículo passa a ser um objeto influenciado pela 
cultura; deveria ser emancipador e libertador. 

ideologia; reprodução 
cultural e social; 
poder; classe social; 
capitalismo; relações 
sociais de reprodução; 
conscientização; 
emancipação e 
libertação; currículo 
oculto; resistência. 

Pós-Crítica 

Superação das ideias marxistas nos anos 1990. O 
currículo traz novas concepções sobre o subjetivismo e 
a realidade social do sujeito pela abordagem de 
questões multiculturais em aspectos étnicos, sexuais e 
de gênero, questionando valores morais e sociais em 
uma concepção de subjetivismo e verdades do 
conhecimento, que passam a ser relativizados e 
questionados. 

identidade; 
subjetividade; 
alteridade; 
significação e 
discurso; saber-poder; 
representação; 
cultura; gênero; raça; 
etnia; sexualidade; 
multiculturalismo. 

Fonte: Silva (2005) 

 

O Quadro 7 apresenta a classificação teórica sobre o currículo em uma 

perspectiva de poder, onde percebemos que o modelo tradicional é conservador, 

mantenedor das classes sociais. Essa tomada de consciência eleva para o currículo 

crítico em uma busca de transparecer a realidade social e conscientizar o aluno 

através da consciência da luta de classes. Essa concepção curricular evolui para um 

currículo pós-crítico, que engloba a crítica e vai além ao reconhecer que todo 

currículo expressa uma relação de poder e que o conhecimento é poder.  

Na perspectiva de Ribeiro, Veloso e Zanardi (2016) o currículo tradicional 

traz consigo a perspectiva cartesiana e racional do conhecimento, como neutro. Na 

perspectiva crítica é percebível uma busca para a superação da modernidade, a 

crítica da razão e modelo de progresso, com perspectiva marxista. O conhecimento 

é determinante para a melhoria social do indivíduo e o conhecimento não mais seria 

neutro e sim, impregnado de valores, em especial o europeu, cristão, branco, 

associados a uma cultura de elite. Na pós-crítica temos a ascensão de valores pós-

modernos e pós-estruturalistas33 nas quais a mudança social é uma utopia, uma vez 

                                            
33 O estruturalismo foi um movimento filosófico que afirma que o ser humano não é livre quanto a sua 
forma de pensar, pois pensa tendo por bases estruturas na qual não percebemos mas que guiam 
nossa forma de pensar na dimensão social na qual estamos inseridos. Assim, “[...] a ideia de homem 
como um agente livre e consciente de transformação histórica era denunciada pelos teóricos 
estruturalistas como mera ilusão”. Já o pós-estruturalismo foi um movimento na área da linguística 
que eleva o estruturalismo as últimas consequências ao afirmar que “[...] se nosso modo de pensar e 
agir são condicionados por estruturas inconscientes, então a própria abordagem estruturalista em 
ciências humanas não é outra coisa senão uma resposta lógica às estruturas imanentes à cultura 
ocidental contemporânea”, isso reflete a não existência de uma forma de pensar (VASCONCELOS, 
2005, p.77). Pós-estruturalismo e pós-modernidade não são o mesmo movimento mas concordam 
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que esta deixa de ser uma e passa a ser concebida como plural, proporcionando a 

valorização do conhecimento subjetivo e o entendimento necessário de que o 

conhecimento não admite mais nenhuma forma de certeza, sendo subjetivo, 

histórico e temporal. 

Neste momento, acreditamos que estamos em um ponto de transição, pois 

podemos perceber a perspectiva crítica muito forte nas concepções curriculares, 

mas já há várias propostas na perspectiva pós-crítica e perspectivas que misturam 

um pouco de cada vertente. Por exemplo, em um currículo crítico podemos 

encontrar elementos pós-críticos quando temos a ressignificação de categorias 

conceituais como cultura, linguagem, etnia e gênero, sujeito como um ser inacabado 

e não plenamente racional, tendo a sociedade como algo em construção contínua, 

mesclando a crítica e reconhecendo a importância do conhecimento cultural, 

problematizando e questionando os universalismos sem perder de vista o projeto 

social e as utopias (RIBEIRO, 2018). 

O grande problema de currículos na perspectiva pós-crítica é que muitas 

propostas são vagas (RIBEIRO; VELOSO; ZANARDI, 2016) uma vez que se 

preocupam muito com a exaltação filosófica rebuscada sobre a questão pós-

estruturalista e pós-moderna e esquecem a questão pedagógica. Nas quais, 

[...] as influências pós-modernas e pós-estruturais ao campo, em algumas 
vertentes específicas, têm caminhado para a produção de discursos 
dispersos, vagos, abstratos, que não oferecem saídas concretas aos atores 
educacionais inseridos na dura batalha do dia a dia (RIBEIRO, 2018, p.303). 

A materialização do currículo nos dias de hoje se dá através do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), sendo um documento obrigatório a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, que configura um novo formato para 

a educação em nosso país. Por um lado, exigiu que todas as instituições de ensino 

construíssem seu próprio PPP, dando autonomia às instituições de ensino e criando 

mecanismos de avaliação destes estabelecimentos. Autonomia até certo ponto, uma 

                                                                                                                                        

 

 

em: recusarem as metanarrativas; desconfiam do paradigma do sujeito autônomo, centrado e crítico; 
enfatizam o local, o parcial, a linguagem, a diferença; desconfiam do conhecimento universal e da 
noção de totalidade (RIBEIRO; VELOSO; ZANARDI, 2016). 
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vez que a questão do currículo a ser ensinado, os conteúdos, deveriam atender as 

exigências de documentos emitidos pelo MEC. 

Um PPP pode ser entendido como um documento contendo a reflexão sobre 

a intencionalidade da educação provida por uma instituição de ensino. Este 

documento deve ser elaborado em conjunto com todos os atores envolvidos no 

processo educacional, apresentando como resultado um texto que demonstre a 

questões da identidade, de fundamentos teóricos e metodológicos a serem 

trabalhados, dos objetivos, da organização e as formas de implementação e de 

avaliação de um curso de graduação (VEIGA, 2006). 

Veiga (2005) explica que a palavra projeto vem de plano, de planejar, a ser 

realizado, uma direção; político pois deve estar articulado com o compromisso 

sociopolítico da formação cidadã para a sociedade; e é pedagógico na medida em 

que define as ações educativas para cumprirem com os propósitos sociopolítico.  O 

autor destaca ainda que o PPP é a própria organização de uma instituição escolar e 

não é apenas um documento para ser consultado, mas também para ser vivenciado 

e reformulado sempre que necessário com a participação democrática de todos os 

interessados, devendo estar alicerçada em teorias pedagógicas (VEIGA, 2005). 

A mesma concepção de PPP para a educação básica também é exigida 

para a educação superior. Semelhante ao PPP, as universidades devem construir 

um Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC) que é o documento que vai reger 

toda a concepção e funcionamento de um curso superior.  

Dessa forma, o PPC pode ser descrito como:  

[...] um conjunto de conhecimentos, saberes, competências, habilidades, 
experiências, vivências e valores organizados de forma integrada visando a 
formação de profissionais competentes e cidadãos, para uma sociedade 
contextualizada num determinado tempo e espaço histórico, político, 
econômico e social (MASETO, 2011, p.4). 

Ao analisarmos um currículo, devemos ter a ciência que este deve ser 

observado por sua perspectiva histórica, social e política para que possamos 

entender quais as forças estão por trás da concepção de sociedade que formaremos 

e analisar os impactos que isso pode ter quanto a essa questão. Quanto ao 

conhecimento proporcionado, somente o currículo não pode explicar uma concepção 
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de ensino desejado, pois como classifica Silva (2005) um currículo pode ser 

percebido de diferentes formas, tais como: 

 

 Currículo formal: prescrito como forma desejável, normativo; conjunto de 

ensinamentos desejados para a formação pretendida; 

 Currículo operacional: o que realmente ocorre e pode ser observado em 

sala de aula, a práxis do ensino; 

 Currículo percebido: refere-se ao que o professor diz estar 

desenvolvendo; 

 Currículo experenciado: currículo percebido pelo aluno. 

 

Isso demonstra que, por mais que o currículo tenha intenções rígidas quanto 

ao conteúdo que se deseja repassar, na prática, o aprendizado pode ser diferente do 

previsto. A materialização do conteúdo definido no currículo formal para o currículo 

real, o currículo aprendido, se dá através de uma série de transformações didáticas. 

[...] assim, o conhecimento passa por uma série de transformações para se 
tornar conhecimento escolar. Este processo de transformações inclui, 
dentre outros, a segmentação do conteúdo, cortes, simplificação, a 
organização progressiva deste conteúdo e sua transformação em lições, em 
exercícios e questões de avaliação. Podemos, então, dizer que a 
transposição didática é um mecanismo que possibilita a transformação do 
conhecimento em saber escolar (SANTOS, 1995, p.66). 

Esse fato destaca que em sua forma prática o currículo pode incluir ou 

excluir outros saberes, uma vez que o professor poderá não conseguir transpor o 

saber de forma apropriada, ou mesmo, perceba a necessidade de inserir outros 

saberes complementares, não previsto no currículo formal, como saberes de outras 

disciplinas ou saberes associados às questões culturais. 

Para Chervel (1990), no caso do ensino superior (onde as instituições são 

diferentes em termos de organização e qualidade do pessoal docente, na relação 

entre mestres e alunos e na natureza do público de alunos), o ensino da disciplina 

vai se diferenciar da escola na forma de transmissão, pois as práticas de ensino 

superior vão coincidir com suas finalidades, um saber mais “puro”, repassado sem 

tanta interferência didática. Fazemos uma ressalva aqui tendo por base os cursos de 

graduação do tipo licenciatura, que vão caracterizar uma formação para o ensino 
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com a didática necessária, que fornecem cada vez mais professores para o ensino 

superior, embora seja comum encontrar professores especialistas em apenas uma 

área nas universidades. 

Na visão de Silva (2005) e de Ribeiro, Veloso e Zanardi (2016), de forma 

geral, os currículos (isso inclui hoje os PPCs e os PPPs) devem responder, no 

mínimo, às seguintes questões: 

 

 O que deve ser ensinado e por quê? 

 Como os conhecimentos foram historicamente legitimados? 

 Como garantir o acesso aos conhecimentos construídos historicamente 

sem descontextualizá-los das experiências e saberes advindo das 

realidades locais?  

 O currículo seleciona quais culturas?  

 Que projeto de sociedade desejamos construir?  

 Qual o papel das escolas? 

 

É interessante ressaltar que o currículo não é neutro. Ao responder tais 

questões, fica mais claro o que o embasa quanto às concepções trazidas por ele, 

tais como: algum tipo de poder, ideologia, filosofia, intencionalidade educacional e a 

representação do tipo de sociedade e do cidadão que se deseja (MENEZES; 

ARAUJO, 2011). Afinal, o currículo será responsável também por compor uma 

identidade do cidadão que atuará na sociedade (SILVA, 2005). 

 

2.4.4  Ensino de Ciência 

A herança do colonialismo em nosso país pode ser citada como um dos 

motivos que caracterizam nosso atraso na educação e na produção de tecnologias. 

Enquanto o mundo vivia o Iluminismo e a Revolução Industrial, nosso país era 

apenas uma colônia que deveria suprir a Europa com derivados agrícolas que aqui 

se produzia. A educação no Brasil tinha por base um humanismo cristão (com os 

jesuítas) e não o humanismo do Renascimento, e isso se manteve até o século 

XVIII, quando os jesuítas foram expulsos no ano de 1772, sendo implantado em 

seguida o sistema de ensino público oficial e a oferta de disciplinas, incluída as de 
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ciências naturais, no que ficou conhecido como a Reforma Pombalina (ARANHA, 

2006). 

A função do ensino de ciência muda ao longo do século XX. Até os anos 

1950, o ensino de ciência poderia ser caracterizado pela transmissão do 

conhecimento científico tendo como objetivo a apropriação do conhecimento pelo 

aluno a partir de livros enciclopédicos que apresentavam os feitos incríveis da 

ciência através de fatos e que deveriam ser memorizados sem a preocupação com a 

finalidade deste conhecimento (DAL PIAN, 1992). 

Essa concepção behaviorista de ensino muda a partir da necessidade de 

termos mais ciência e tecnologia disponível para a sociedade do pós-guerra; esse 

outro fator responsável pela mudança: a corrida espacial e a Guerra Fria, na qual os 

EUA estavam em desvantagens frente à antiga URSS (havia saído na frente com o 

lançamento do satélite Sputnik) e para os norteamericanos, um dos fatores desse 

atraso tecnológico era a educação, em especial, o ensino de ciência (CHASSOT, 

2004b). Nessa conscientização, os programas de ensino de ciência foram 

repensados, mudando o foco do ensino, passando a ter como finalidade fazer as 

pessoas se interessarem em fazer ciência, em ser cientista e despertar para a 

conscientização social da importância estratégica desta para o desenvolvimento do 

país. Nos países europeus e nos EUA (a vanguarda do mundo), os programas foram 

reescritos. Nessa primeira grande reforma, novos currículos de ensino foram 

propostos através dos grandes projetos desenvolvidos por instituições de ensino e 

pelo governo, empenhados nessa mudança de foco do ensino de ciência, em uma 

onda de renovação que se propagou como modelo para o mundo inteiro, sendo 

refletido por órgãos transnacionais, como a UNESCO e a OEA (KRASILCHIK, 1992). 

No Brasil, com o golpe militar de 1964 houve a realização de um convênio 

entre o governo brasileiro e o governo norteamericano, apoiadores do golpe, que 

preconizava a melhoria do ensino de ciência através da adoção do modelo 

norteamericano, importando os materiais educativos, os kits de ensino de ciência. O 

convênio34 se realizou com a agência United States Agency for International 

                                            
34 Não foi apenas um, mas vários convênios que o governo militar brasileiro realizou com os EUA. 
“Aliança para o Progresso” foi o termo estabelecido para os vários acordos. Os EUA estava em franca 
expansão no seu projeto imperialista para a América do Sul, atraíndo países para seu bloco e se 
fortalecendo para a Guerra Fria, propondo uma política de generosidade econômica, social e política. 
O modelo americano de desenvolvimento baseado no progresso constante (modelo linear) seria o 
ideal para os países subdesenvolvidos alcançarem a modernidade. Os EUA ganhariam força 



93 

 

Development (USAID): o modelo de ensino tinha a filosofia baseada na Teoria do 

Capital Humano e no Pragmatismo, pregando a necessidade da formação de 

cientista para atender às necessidades tecnológicas sociais e desenvolvimentistas 

do país.  A cultura norteamericana sobre a ciência do pós-guerra e a Guerra Fria é 

caracterizada por investimentos consideráveis no ensino de ciência para a formação 

de novos cientistas, no desenvolvimento de líderes políticos com a capacidade de 

entender a importância da ciência para o país e na propaganda para assegurar que 

o povo seria simpático aos investimentos governamentais de C&T, um projeto amplo 

sobre a ciência (TEIXEIRA, 2013). 

Neste período, o nosso país se encontrava em um momento complicado de 

disputas políticas e ideológicas; o ensino de ciência começava a ser pensado como 

obrigatório no ensino fundamental; a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1961, foram criadas as condições para o funcionamento do ensino de ciência, 

desvinculando a obrigatoriedade do ensino aos currículos oficias e estabelecendo o 

currículo, a formação de professores e como se deveria ensinar ciências (TEIXEIRA, 

2013). Antes disso, ministravam-se aulas de ciências apenas nas duas últimas 

séries do antigo ginasial, hoje denominado ensino fundamental; o ensino obrigatório 

de ciências começa a partir do ano de 1973 (TRIVELATO; SILVA, 2011). 

A ciência era ensinada a partir de livros importados e transmitida aos alunos 

como um conjunto de conhecimentos prontos, normalmente importados de países 

europeus, carentes de exercícios, não ajudavam no desenvolvimento de habilidades 

científicas (LORENZ; BARRA, 1986). Uma das primeiras iniciativas contrárias nesse 

sentido em nosso país foi protagonizado por um grupo de professores da 

Universidade de São Paulo que se dedicaram a elaboração de materiais didáticos e 

experimentais para professores e cidadãos interessados em conhecer mais sobre 

ciência35, onde experiências e problemas seriam propostos a fim de mudar o rumo 

do ensino de ciência (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010).  

                                                                                                                                        

 

 

construindo um bloco de países capitalistas liberais, propagando os ideais americanos e acabando 
com a ameaça comunista (RIBEIRO, 2006). 
35 Chassot (2004b) destaca que essa iniciativa de promoção da ciência era feita por publicações 
científicas que poderiam ser adquiridas por instituições de ensino e estavam disponíveis em bancas 
de revistas em um formato de publicação que traziam kits didáticos, experiência, informação científica 
e biografia dos grandes cientistas. Esta iniciativa foi sufocada pelo governo militar, que preferiu 
importar tudo pronto dos EUA, inviabilizando essa iniciativa. 
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Esse grupo pertencia ao IBECC36 e recebeu apoio da Fundação Rockefeller 

e do MEC para criar e distribuir kits para o ensino de ciência (Física, Química e 

Biologia) destinados a alunos dos cursos primários e secundários das escolas 

públicas. Destacamos que na década de 1960 houve uma maior demanda social 

pelo ensino devido à necessidade de expansão do ensino público nacional, a 

industrialização crescente e a necessidade de mão de obra especializada para 

promover o desenvolvimento nacional. Isso requeria um cuidado especial com o 

ensino de ciência para suprir a demanda de mão de obra para o desenvolvimento 

econômico e social e atender ao padrão importado do modelo linear. Tais mudanças 

tiveram fortes influências dos Estados Unidos e da Inglaterra em acordos de 

cooperação na área de educação (KRASILCHIK, 1992).  

Diante disso, houve significativas mudanças em busca de uma melhor 

qualidade no ensino de ciência no Brasil, muito embora tais acordos teriam viés 

político, a renovação foi uma mudança de rumo que afetou o currículo, os métodos 

de ensino e as concepções sobre o saber científico.  

Uma nova forma de ensinar ciência, importada dos Estados Unidos, se fez 

presente na sala de aula no fim da década de 1960 e foi caracterizando a década de 

1970. Os kits permitiam apresentar o conhecimento científico a partir de 

procedimentos práticos, com os quais os alunos seguiam o método científico, 

possibilitando uma melhor compreensão das teorias científicas, desenvolvendo a 

capacidade de raciocinar e identificar soluções para os problemas, em sala de aula e 

na vida (LORENZ; BARRA, 1986). Apesar de ser uma política com boas intenções, 

os kits de materiais didáticos falharam em alguns aspectos, conforme cita Teixeira 

(2013): a inexperiência dos professores com a didática da investigação necessária; o 

grau de complexidade dos conteúdos e das experiências propostas; e a falta de 

infraestrutura nas escolas para implementar as propostas. Além disso, destaca o 

autor, as experiências tinham como foco o aprendizado de conceitos, teorias e 

procedimentos metodológicos, em uma perspectiva positivista da ciência sobre uma 

concepção de ensino de ciência tecnicista, o que não favorecia o despertar do 

raciocínio científico, de pensar ciência.  

                                            
36 O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) seria uma espécie de escritório 
brasileiro da UNESCO. É importante destacar também a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
do Ensino de ciência (FUNBEC) e o Projeto Nacional para a Melhoria do Ensino de ciência 
(PREMEN), todos contribuíram de forma significativa para a produção de materiais didáticos para o 
enino de ciências de 1960 a 1980 (LORENZ; BARRA, 1986). 
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Chassot (2004b) vai destacar também os erros de tradução dos materiais 

didáticos, que comprometiam o entendimento das experiências, além do fato do 

conteúdo ser mínimo em relação ao exigido em provas de vestibulares da época. 

Embora seja fácil apontar erros nessa perspectiva de ensino de ciência 

através de experiência didática, esta forma de ciência ainda se faz presente. Esse é 

um dos motivos pela qual a disciplina de ciência é considerada como a que mais 

requer recursos para ser de qualidade (KRASILCHIK, 1992) e essa concepção é 

atribuída ao fato desta disciplina demandar espaços especiais para as experiências, 

como: laboratórios de Biologia, Química e Física adaptados para a realização de 

experiências, apontados como essenciais, herança dos anos de 1960. É comum 

relacionar o fracasso do aprendizado de ciências à falta de atividades práticas em 

laboratórios (BASSOLI, 2014).  

A ciência pode ser melhor aprendida com recursos que permitam a 

realização de experiência científica. No entanto, isto não quer dizer que esse espaço 

e os investimentos devam ser obrigatórios, conforme apontam diversos trabalhos, 

descrevendo que muitas experiências podem ser simuladas em laboratórios 

computacionais, propondo a realização de experiências científicas sem que sejam 

necessários espaços especiais para isso, destacando diversos experimentos que 

podem ser realizados a baixíssimo custo, com materiais reciclados e em espaços 

informais (BORGES, 2002). 

As experiências para o aprendizado de ciências se consolidam, em especial, 

por permitirem a construção do aprendizado. Existem diversas formas de 

desenvolvermos atividades práticas no ensino de ciência. Apresentamos uma 

classificação que leva em consideração o grau de interatividade e recursos 

disponível, sintetizada no Quadro 8:  

 

Quadro 8 - Atividades práticas científicas 

Atividade Características 

Demonstração prática 
Demonstrações práticas realizadas pelo professor na qual o 
aluno é apenas um expectador. 

Experimento ilustrativo 
Os alunos realizam experiências através de instruções prévias 
definidas pelo professor para comprovarem fenômenos já 
conhecidos. 

Experimento descritivo 
Atividades realizadas pelos alunos na qual não é dirigida o 
tempo todo pelos professores, proporcionando descobrimento 
sobre algo ou fenômeno que deve ser descrito pelo aluno. 
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Experimento investigativo 

Exige um maior grau de esforço do aluno na sua execução, que 
deve conter discussão de ideias, elaboração de hipóteses 
explicativas, experimentos e testes para a construção do 
conhecimento sobre algo ou fenômeno. 

Fonte: Baseado em Bassoli (2014) 

Os aspectos que podem limitar o ensino a partir de uma prática científica 

são: a intencionalidade que o professor quer quanto ao nível de interação do aluno 

com o experimento; os recursos disponíveis a serem usados; a complexidade do 

assunto a ser trabalhado e abordado com a prática; e a criatividade do professor em 

se empenhar para construir a experiência e superar tais limitações. 

Na década de 1980 percebemos uma reflexão maior sobre a ciência e seu 

ensino, trazendo o reconhecimento da precariedade do ensino de ciência em 

diversos países do mundo, reacendendo a necessidade de reformulação dos 

programas de ensino e educação em ciências. Neste ponto, para Krasilchik (1992, 

p.5) surge a necessidade de termos duas vertentes para o ensino de ciência, duas 

perspectivas: “educação e ciências para todos ou para a elite”. Fourez (1995) 

percebeu o desinteresse dos alunos em aprender ciências e aponta que essa 

dificuldade tinha como origem o fato da ciência ser apresentada de forma 

desvinculada do seu cotidiano. Seria difícil para o aluno compreender o porquê 

deveria aprender determinados ensinamentos e, mais ainda, relacionar com algo do 

seu dia a dia. Com isso, o ensino de ciência precisaria ser ressignificado, ser 

redirecionado para um conhecimento científico na qual ficasse claro que este 

conhecimento é parte do seu cotidiano. Essa concepção de ensino corrobora com a 

corrente de ensino construtivista, que emerge com força nesse período, mostrando a 

necessidade de se repensar, mais uma vez, o ensino de ciência e reformular seus 

programas.  

Ainda na década de 1980, essa perspectiva de ensino ganha força no Brasil, 

ao longo da década e fomenta um novo ensino de ciência voltado a atender essa 

perspectiva construtivista37, em uma nova forma de ensinar baseada em 

experiências de descoberta do saber pelo aluno, uma perspectiva ativa de 

aprendizagem, na qual o professor é um orientador nesse processo (NASCIMENTO; 

                                            
37 O assunto do construtivismo ganha força no início dos anos 1990 para o ensino brasileiro de 
ciências. Um exemplo claro disso é a produção sobre o tema “Tendências na Educação de Ciências”, 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 1992, contendo 
diversos textos que refletem o construtivismo como a corrente de ensino a ser seguida no ensino de 
ciência. Disponível em: http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/view/215. Acesso em: 
20 jan. 2020. 
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FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Carvalho (1992) nos traz três pressupostos 

dessa corrente para o ensino de ciência:  

 

1) O aluno é o construtor do seu conhecimento;  

2) O conhecimento é construído a partir do que o aluno já conhece; e  

3) O ensino deve levar em consideração o que o aluno traz para sala de aula.  

 

A perspectiva construtivista parece ser a resposta para os problemas do 

ensino de ciência na época, podendo ter suscitado problemas, tais como: o 

desinteresse do aluno para o aprendizado da ciência; a ressignificação da ciência 

com a aproximação do conhecimento científico e a realidade do aluno; e o uso de 

métodos diferentes que promovam a interação do aluno com o objeto a conhecer, 

como as experiências práticas no ensino que obedeçam a perspectiva. O currículo 

dos anos 1980 não ajudava, pois estava focado em fornecer uma formação de 

cientista, totalmente desconectado com a realidade social e o papel da escola, com 

a formação cidadã, sendo necessário rever essa questão (AULER, 2003). 

Ensinar ciências a partir de conhecimentos que os alunos trazem para sala 

de aula é trabalhar a mudança de conceitos com eles. Nem sempre é tarefa fácil 

mudar as convicções já estabelecidas pelos alunos, mas muitas vezes necessário. 

A história da ciência começa a ser discutida como importante nesse 

processo, pois proporciona um olhar aos problemas científicos em sua época, 

apresentando os obstáculos epistemológicos que os cientistas tiveram de superar 

para contribuírem com o conhecimento (CARVALHO, 1992). A história e a filosofia 

da ciência ajudam a contribuir para a quebra da concepção da ciência como um 

corpo de conhecimentos acabados, verdadeiro, imutável e inquestionável que 

fizeram parte do ensino de ciência de concepção behaviorista, tendo como 

característica, o ensino por transmissão de fragmentos de conteúdos científicos, um 

ensino centrado na transmissão-recepção, ajudando a discutir também a questão 

epistemológica do conhecimento científico (SCHNETZLER, 1992). Essa 

preocupação estava presente no início dos anos 1990, quando trabalhos apontavam 

para apresentar o conhecimento científico através de seu impacto social histórico e 

discussões no campo epistemológicos sobre a forma de como esse conhecimento 

foi construído (KRASILCHIK, 1992). Vários países, como os EUA, Dinamarca, 

Holanda, Inglaterra, dentre outros, aderem ao uso da história da ciência a serviço do 
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ensino de ciência, uma vez que o passado ajuda no processo de compreender o 

presente. Porém, como destaca Bizzo (1992), essa postura requer cuidado ao 

abordar o conhecimento científico sem relacionar a questão histórica e social, o 

contexto e a complexidade crescente, por vezes não linear, do conhecimento 

científico e dos personagens no percurso temporal. 

Essa perspectiva aponta para a necessidade de uma educação científica 

que tenha por objetivo 

[...] formar cidadãos autônomos, capazes de opinar e agir e exige que as 
questões científicas sejam consideradas em seus multifacetados aspectos: 
éticos, políticos, culturais e econômicos, sem que haja doutrinações, 
forçando os jovens a adotarem posturas preestabelecidas (KRASILCHIK, 
1992, p.6). 

A Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) vem na esteira das reformas 

de currículo proposta nos anos de 1980, em especial, derivando de currículos que 

continham a concepção de um ensino de ciência para todos, em detrimento ao 

conhecimento curricular dos anos de 1970, onde o ensino de ciência era voltado 

para a formação de cientistas ou para despertar o interesse dos alunos para a 

carreira. O currículo de ciências deveria ter asserções para a ACT através de 

propostas que suprissem a necessidade de conhecimentos científicos necessários 

para formar cidadãos conscientes de seu papel nas decisões democráticas sobre 

C&T. Essa perspectiva vem para superar a crise educacional de ensino de ciência, 

onde a escola é incapaz de fornecer uma educação com elementos necessários 

para o cidadão exercer sua cidadania na dimensão científica (KRASILCHIK, 1992). 

A alfabetização científica é justificada por estarmos rodeados de produtos 

científicos e tecnológicos e em momentos que decisões sobre C&T são tomadas 

sem que sejam avaliados os impactos sociais em nossas vidas, pregando que todos 

os cidadãos devem ser capazes de entender e participar de discussões que 

envolvam C&T.  

Cachapuz et al. (2005) apontam elementos que poderiam fazer parte de uma 

educação na concepção ACT, dentre eles: um conhecimento de ciências que fosse 

passível de se usar na prática, com fins de melhorias de vida; um conhecimento que 

permitisse entender e dialogar sobre as questões de C&T de ordem pública e 

decisões políticas; e uma educação que permitisse relacionar C&T com sua 
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incidência no social. Isso significa uma mudança de perspectiva também no currículo 

de ciências. Porém, destacam os autores, há dois problemas nessa abordagem: não 

se faz necessário o entendimento dos conceitos científicos por trás da tecnologia, 

pois é comum não precisarmos entender a ciência por trás de um produto 

tecnológico que usamos ou desejaremos usar; sobre o conhecimento científico 

necessário para entendermos questões de C&T e participar do debate público 

democrático, seria complexo, pois os conceitos científicos envolvidos são diversos, 

não são simples de serem atendidos e exigiriam níveis de conhecimentos 

especializados sobre o assunto, gerando a necessidade de um currículo de ciências 

ainda maior em termos de conteúdos. 

Ainda nos anos 1980, outro importante movimento para a educação, com 

capacidade de mudar os objetivos de ensino de ciência, é a perspectiva CTS. A 

natureza do movimento CTS é a crítica da C&T e suas relações com a sociedade, 

tendo início na década de 1970 e coincidindo com questões de ordem filosófica que 

tratavam sobre a ciência e as consequências sociais da filosofia da ciência. Porém, 

como o CTS é um movimento ativista de natureza prática e crítica, a filosofia em si 

não era suficiente para o enfrentamento destas questões. A perspectiva CTS38 

também defende uma formação cidadã para os alunos para que “possam 

compreender e utilizar-se dos conhecimentos fundamentais e imprescindíveis da 

ciência para uma participação mais efetiva na sociedade tecnológica” 

(MENESTRINA, 2008, p.13).  

O CTS nos permite compor uma visão sobre uma determinada temática e 

sua relação com a ciência, a tecnologia e a sociedade. A abordagem do conteúdo 

científico por temas recentes e que são destaques atualmente como: “mudanças 

climáticas, energias renováveis, sustentabilidade, consumismo, mobilidade urbana, 

etc., são complexos e, em função de sua natureza, não podem ser 

compreendidos/enfrentados apenas por um campo disciplinar”, possibilitando o 

trabalho do ensino de ciência com CTS (ROSO; AULER, 2016, p.382). 

Sobre o ensino de ciência com o enfoque CTS, Mendes e Martins (2016, 

p.99) citam como: 

                                            
38 Cabe uma ressalva para o termo CTS e outros termos do mesmo gênero, como CTSA, na qual o 
‘A’ serve para destacar a questão ambiental. É uma discussão que não nos aprofundamos, pois 
entendemos, assim como Santos (2007), que quando falamos em sociedade estamos falando 
também de ambiente. 
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[...] visão de ensino das ciências capaz de proporcionar uma formação 
científica de cariz humanista. Mais rica do que a simples compreensão de 
conceitos e de metodologias científicas, pois visa desenvolver atitudes e 
competências para agir, de forma responsável e cientificamente 
fundamentada, em situações que envolvam dimensões tecnocientíficas. 

Assim, a CTS como perspectiva de ensino tem como objetivo formar 

cidadãos para uma sociedade onde as pessoas possam compreender as complexas 

relações existentes entre a ciência, a tecnologia e a sociedade e possam ter uma 

melhor convivência em uma sociedade tecnológica. Em nosso país, no final da 

década de 1990, as concepções de CTS para o ensino estavam presentes nos 

primeiros Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino médio nas 

disciplinas de Biologia, Física, Química e Matemática, sendo recomendado nos 

documentos das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, conforme 

destaca Santos (2007). 

A perspectiva crítica de ensino de ciência vem das ideias discutidas na 

pedagogia histórico-crítica e contribui para o redirecionamento do ensino de ciência 

a objetivos de uma transformação social frente às investidas dos interesses do 

capital na formação dos futuros cidadãos (TEIXEIRA, 2003). A perspectiva crítica da 

ciência ajuda a quebrar o mito da neutralidade da ciência, pregando a ciência como 

neutra e desprovida de intenções, geradora de um conhecimento puro, levando essa 

mesma concepção para a tecnologia, resultando no aumento da fé do homem na 

ciência e na razão do progresso, no determinismo de C&T e na ciência como 

salvação de todos os problemas da humanidade (SANTOS, 2007).  

Partindo da questão do ensino de ciência por práticas de investigação e por 

força da corrente de ensino construtivista, os temas passaram a ter destaques no 

ensino de ciência. O ensino por tema pode enriquecer consideravelmente o ensino 

de ciência, tendo em vista que um tema propicia o despertar da curiosidade no aluno 

(SANTANA; BASTOS; TEIXEIRA, 2015), em especial, se este tema for relacionado 

com a realidade dele, causando a quebra da disciplinaridade e alterando a lógica 

linear curricular, pois muitos temas requerem o conhecimento em várias áreas do 

saber (SANTOS, 2007), quebrando a centralidade de um ensino focado nos 

conceitos científicos e possibilitando a relação de temas com perspectivas: CTS, 

ACT e/ou crítica, com possibilidades de atingir um grau de complexidade expressivo, 

tornando o tema um eixo transdisciplinar (MACÊDO et al., 2019). 
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Diante de toda essa evolução, ainda percebemos que o currículo de ciências 

é sobrecarregado de conteúdo, sendo necessário uma redução para limitá-lo ao 

tratamento de conceitos científicos mais relevantes para promover uma 

aprendizagem mais significativa (SCHNETZLER, 1992). 

A investigação em ensino de ciência mostra que esta recebeu diversas 

influências e contribuições de saberes, em especial da psicologia, filosofia, história e 

da educação. O Quadro 9 propõe uma síntese sobre o que levantamos até aqui. 

Certamente é carente quanto as informações possíveis e a faixa de tempo não 

significa que as características apresentadas nascem nesse período. Apenas foram 

mais enfatizadas nesta síntese. 

 

Quadro 9 - Evolução do ensino de ciência ao longo das décadas 

Década Características 

Até 1960 

• Proposta de ensino baseado na transmissão do corpo de conhecimentos 
científicos; 

• A ciência apenas como um conjunto de conhecimentos; 

• Ensino na perspectiva behaviorista. 

1960-1970 

• Ensino de ciência para formar cientistas e para o desenvolvimento da nação; 

• A ciência como um método e um corpo de conhecimentos; 

• Preocupação com o método científico; 

• Desenvolvimento de novos materiais de ensino para uma perspectiva de 
aprendizado através das demonstrações. 

1970-1980 

• Ensino de ciência através do método científico, corpo de conhecimento e 
relevância social; 

• Influência do constutivismo; 

• Necessidade de remodelação dos currículos para proporcionarem um ensino 
de ciência voltado à realidade social e formação do cidadão; 

• Novos materiais didáticos e técnicas pedagógicas incorporadas ao ensino de 
ciência. 

1990-2000 

• Intensificação da necessidade do ensino de ciência estar alinhada à questões 
sociais e perspectivas CTS, ACT e/ou crítica; 

• Maiores preocupação com questões históricas e filosóficas da ciência; 

• Consolidação da perspectiva construtivista para o ensino de ciência; 

2000 ~ 

• Ensino de ciência alinhado à perspectiva crítica ambiental; consolidação dos 
ideais CTS e CTSA; 

• Preocupações epistemológicas do saber científico; 

• Ciência para uma formação de responsabilidade socioambiental e da 
perspectiva humanista.  

Fonte: Autoria própria 

O Quadro 9 é um esforço para criar uma sintetização da evolução dos 

aspectos do ensino de ciência, apresentando características que marcaram cada 

período, embora, ainda nos dias de hoje, seja possível encontrar todas essas 

características, de certa forma, no processo de ensino. Esse quadro corrobora 
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também com a nossa tese aqui defendida, da necessidade de uma nova ciência, 

pois mostra que, embora os conceitos e objetivos incorporados no ensino ao longo 

do tempo evoluam e se acumulem, quando começamos a questionar o 

conhecimento científico e relacionar aos aspectos históricos e sociais, estamos indo 

em direção da superação da ciência tradicional, em direção a uma ciência pós-

moderna, na qual acreditamos que tais características são apenas reflexos das 

discussões que ocorrem dentro da própria ciência.  

Mesmo com tantas constatações, evoluções e opções que temos no ensino 

de ciência, ainda temos o problema do crescente desinteresse dos alunos pelas 

ciências39, isso se constata pela baixa procura de cursos superiores de ciências e 

nos baixos índices de aprendizagem em ciências40.   

Há problemas no ensino de ciência que podem ser agravados no processo 

de ensino. Cachapuz et al. (2005) nos traz os “sete pecados do ensino de ciência” 

que são comumente cometidos por professores em sala de aula e causam 

deformidades no ensino de ciência, são: 

 

1) Visão descontextualizada da ciência quanto ao contexto que gerou a 

pesquisa e as tecnologias usadas, na qual também se percebe um 

reducionismo da tecnologia frente à ciência, pois esta é vista apenas 

como mero fruto do conhecimento científico, devendo isso ser bastante 

discutido em abordagens ACT e CTS no ensino de ciência; 

2) Visão individualista e elitista da ciência, na qual os conceitos científicos 

são atribuídos para apenas um cientista, ignorando pesquisas em grupo, 

escondendo a complexidade envolvida no saber, assim como outros 

protagonistas envolvidos na concepção do saber científico;  

3) A concepção empírico-indutivista e a-teórica, na qual as descobertas 

provém do método científico sem as teorias que a guiaram no processo, 

sendo o processo reduzido a apenas observação e experimentação; 

                                            
39 Isto fica mais evidente com relação à procura dos cursos de licenciatura. Lunkes e Rocha Filho 
(2011) apontam que a procura pela formação superior nos cursos de licenciatura é baixa e que os 
motivos são: a questão da diferença salarial entre o profissional formado em cursos tipo bacharelado 
e vai para o mercado de trabalho e o licenciado que vai atuar como professor e a questão de que 
muitos alunos se desinteressam pela ciência durante a sua escolarização. 
40 A avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) do ano 2019 aponta que 
o Brasil não conseguiu evoluir o ensino de ciência aos estudantes com 15 anos de idade. Disponível 
em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/12/03/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-
em-matematica-e-ciencias-e-fica-estagnado-em-leitura.ghtml. Acesso em: 15 jan. 2020. 
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4) Uma visão rígida, algorítmica e infalível do método científico empírico-

indutivista como produtor deste conhecimento, ignorando o fato de que 

grandes feitos científicos não seguiram método nenhum;  

5) A visão do conhecimento não problemática e não histórica, na qual o 

conhecimento parece ser contextualizado quanto o problema inicial a qual 

se iniciou a pesquisa e a história desses ao longo da evolução;  

6) Visão exclusivamente analítica, se referindo a análise dos dados de um 

conhecimento quanto a rigidez do método, por vezes ignorando 

consciente ou involuntariamente, desviando da realidade;  

7) A visão da ciência como linear e cumulativa, ignorando os saltos e 

desvios que esse conhecimento teve ao longo do tempo; a visão 

algorítmica do método, na qual prega que o método científico foi seguido 

à risca para se chegar ao conhecimento. 

 

Esses “pecados” do ensino de ciência vão refletir na descaracterização da 

ciência, apresentando uma imagem ingênua e que será reproduzida podendo causar 

a falta de uma reflexão crítica. Isso pode estar relacionado com a concepção da 

natureza da ciência que o professor traz consigo e leva à sala de aula, transmitindo 

a visão de uma ciência distante da forma de como esta se constrói e evolui, criando 

visões distorcidas e o desinteresse dos alunos pela ciência, uma vez o 

conhecimento científico é transmitido sem apresentar a atividade científica que 

envolveu essa produção (CACHAPUZ et al., 2005). 

Auler e Delizoicov (2001) chamam a atenção para os mitos de C&T: 

superioridade do modelo de decisões tecnocratas, no qual pregam que a decisões 

sobre C&T devem ficar ser dos especialistas, os tecnocratas, e leva em 

consideração a superioridade da ciência em qualquer situação; as perspectivas 

salvacionistas de C&T, na qual as concepções do modelo linear de progresso e a 

crença de que todos os problemas da humanidade podem ser resolvidos por C&T; e 

o determinismo tecnológico, crença na qual a tecnologia evolui independente da 

sociedade, sempre evoluindo de forma autônoma e independente. Tais mitos devem 

ser trabalhados em uma perspectiva de ensino de ciência na concepção crítica, que 

pode ser na perspectiva CTS, no intuito de não mais serem disseminados. 
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É possível perceber a estreita ligação entre os mitos e os “sete pecados do 

ensino de ciência” com problemas epistemológicos e filosóficos das ciências, 

abordados em outros tópicos deste trabalho.  

Nesta perspectiva, destacamos as palavras de Moraes (1996, p.59): 

[...] acreditamos na existência de um diálogo interativo entre o modelo de 
ciência, as teorias da aprendizagem utilizadas e as atividades pedagógicas 
desenvolvidas. Na prática do professor, encontram-se subjacentes modelos 
de educação e de escola fundamentados em determinadas teorias do 
conhecimento. 

Podemos concluir que os problemas da ciência são refletidos no ensino de 

ciência e a má formação do professor pode ser muito prejudicial ao ensino. Então, 

para um bom ensino de ciência se faz necessário o uso de boas ferramentas e de 

concepções pedagógicas. Acreditamos que todas as perspectivas possuem 

estratégias que serão ideais para cada caso, não deixando de lado a questão do 

material didático de qualidade como protagonista para esse processo, devendo levar 

em conta a importância das experiências práticas e dinâmicas que proporcionem a 

construção do saber. 

Embora discorremos pouco sobre a questão da formação do professor (pois 

não é objeto de estudo neste trabalho) reconhecemos a importância do professor 

nesse processo. Não existe ensino formal, neste momento, sem a figura de um 

professor. O professor é quem vai operacionalizar o currículo, escolher entre as 

diversas concepções pedagógicas e ferramentas para promover o aprendizado, 

abordando assuntos descritos no currículo, dando maior ou menor ênfase, de modo 

a formar os alunos com uma postura na qual eles acreditam ser a melhor para 

atuação na construção da sociedade. E isso exige uma boa formação.  

Krasilchik (1992, p.5) destaca que: 

[...] formar professores capazes de ir muito além dos slogans e dogmas da 
moda e que tenham senso crítico suficiente para fazer uma análise pessoal 
sobre o valor educacional e sobre o potencial pedagógico das propostas 
inovadoras. 
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Ou seja, o professor deve se questionar sobre seu ato de ensinar frente ao 

seu papel como educador e sua responsabilidade com o futuro da sociedade41, não 

bastando apenas a tomada de consciência sobre esses problemas epistemológicos, 

mas tendo um posicionamento didático em consonância com ideias. 

Dessa forma, devemos ter em mente que o bom ensino de ciência deve ser 

um ensino capaz de despertar no aluno a beleza do processo da busca pela 

verdade, do uso dos métodos para isso, das dificuldades que os cientistas tiveram e 

a desmitificação do que é ser um cientista discutindo problemas e soluções do 

conhecimento, o que isso representa para nós, nas perspectivas do passado e do 

futuro do saber científicos e as relações destes com a realidade do agora. É preciso 

tudo isso em alinhamento com os anseios sociais e projeções acordadas para o bem 

da humanidade e principalmente, do papel de cada um de nós na construção da 

sociedade. 

Porém, deixaremos uma crítica, pois observamos que ao longo da história e 

do contexto social do ensino de ciência, importamos o conhecimento científico, os 

métodos, técnicas e tendências dessa educação. Resta-nos questionar: onde 

estaria, nesse processo, a ciência brasileira? Constatamos que a nossa ciência é 

dependente da ciência dos países europeus e norteamericano, submissa a ela! É 

preciso criar enfoques da nossa ciência como tendências do ensino de ciência, é 

preciso mostrar onde está a ciência brasileira, mesmo que em forma de enxerto.  

 

2.4.5  Ensino de Tecnologia 

Quando falamos em ensino de tecnologia, logo somos remetidos aos cursos 

técnicos ou aos cursos superiores de engenharias. É interessante a questão da 

formação técnica frente a formação tecnológica. Oliveira (2002) as diferencia pelo 

fato de que na formação técnica há uma preocupação no ensino de técnicas e 

processos característicos à determinado setor produtivo ao passo que a formação 

tecnológica se preocupa com essas questões e vai além, pois prega uma formação 

com base científica e tecnológica a serem aplicadas em um ramo da atividade 

humana. As escolas técnicas são responsáveis pela produção de mão de obra para 

                                            
41 Acreditamos na perspectiva humanista da educação e, em tempos sombrios que a lógica capitalista 
de mercado ditam os rumos da educação, esperamos que cada vez mais professores tenham a 
formação que possibilite mudar essa concepção, adotando preceitos filosófico humanista como 
norteadores de sua prática e assim, junto conosco, edificar uma nova sociedade. 
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a produção econômica ao passo que o ensino tecnológico fica a cargo de 

instituições que trabalhem o ensino superior. Por exemplo: os cursos superiores 

tecnológicos, que surgem da necessidade de termos cursos superiores em 

tecnologia. Como justificativa para isso, temos a crescente complexidade da 

tecnologia empregada no processo produtivo, gerando uma demanda por 

conhecimentos avançado de modo que: 

[...] a educação profissional requer, além do domínio operacional de um 
determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a 
apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a 
mobilização dos valores necessários à tomada de decisões (BRASIL, 
2001b, p.2). 

Ou seja, o entendimento sobre a educação tecnológica é vinculado à 

formação profissional, uma vez que tem como objetivos a capacitação profissional 

para lidar com a tecnologia e o mercado de trabalho. Isso fica claro nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos tecnológicos, na qual descreve:  

Art. 1º A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir 
aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os 
tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja 
utilização de tecnologias (BRASIL, 2002b, p.2). 

Neste ponto, temos que destacar a Rede Federal de Escolas Técnicas, e 

dentre eles, os Institutos Federais de Ensino (IFES), que tem por objetivo a 

articulação do ensino técnico e tecnológico para o mercado de trabalho com o 

ensino médio e o ensino superior. 

Os cursos superiores de tecnologia conduzem a obtenção do diploma de 

tecnólogos e devem ser caracterizados como um curso de graduação com 

características especiais, distintos dos tradicionais, devendo seguir o mesmo 

processo que um curso de graduação segue, com relação a autorização, 

reconhecimento, manutenção, processos e requisitos de ingresso, assim como 

obedecerem a legislação corrente, podendo ser ministrado por qualquer tipo de 

instituição de ensino reconhecida (BRASIL, 2001b). Dentre os objetivos que os 

cursos superiores de tecnologia devem se concentrar, temos: o papel de incentivar o 
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desenvolvimento e a capacidade empreendedora e da compreensão do processo 

tecnológico em suas causas e efeitos; incentivar a produção e a inovação científico-

tecnológica; propiciar a capacidade da compreensão e da avaliação dos impactos 

tecnológicos na sociedade, economia e ambiente, bem como a gestão da tecnologia; 

e possibilitar a formação baseada em um currículo flexível e interdisciplinar, com 

capacidade de atualização constante do seu aprendizado (BRASIL, 2002b). 

Podemos concluir que os cursos que trazem consigo a palavra “tecnologia” 

são cursos atrelados à questão do trabalho, da formação para o mercado de 

trabalho, ou seja, a perspectiva de tecnologia é vista nos documentos oficiais 

emitidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) como atrelada a questão da 

produção, tendo sua importância a serviço da economia, muito embora seja comum 

associar o termo tecnologia em conformidade com os desejos da sociedade, 

transparecendo que a sociedade é formada apenas pelos anseios da economia. Isso 

sinaliza que a formação superior em tecnologia ainda é considerada como um 

tecnólogo, devendo estar atrelada a uma formação específica para obtenção de um 

diploma, voltado ao mercado de trabalho.  

Muito embora a concepção de uma formação superior em tecnologia seja 

tratada nas resoluções abordadas aqui como generalista e possuam algumas 

diretivas quanto ao que essa formação generalista deva atender, em especial as 

questões socioambientais e financeiras, a tecnologia em si é atrelada a uma ciência 

específica. Isso demonstra uma concepção de tecnologia como derivada de uma 

ciência, esquecendo que esta pode ser um campo específico de um saber que deve 

ser estudado como um conjunto de conhecimentos na qual ela é, pois só assim 

podemos avaliar realmente o processo tecnológico e prever, de forma mais 

concreta, seus impactos nas diversas dimensões possíveis. 

Na questão do ensino de engenharia, Bazzo, Pereira e Linsinger (2016) 

destacam que estes devem ser capazes de fornecer uma formação de qualidade 

técnica com visão social crítica e criadora. Para esses autores, este ensino é 

caracterizado pela necessidade do rigor científico técnico que a proposta formativa 

deve conter, não esquecendo também da importância da relação do saber técnico 

sobre questões humanistas-sociais, uma vez que é comum a ênfase maior da 

cultura tecnicista nestes cursos. 
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2.5 POLÍTICA 

Após o golpe de 1964, o Brasil viveu mais de vinte anos sob o regime militar, 

uma época em que a participação do povo nas esferas do poder era limitada e 

desencorajada pelo autoritarismo do regime (CICONELLO, 2008). Na contramão 

desse regime existiam os sindicatos, entidades, como por exemplo: a Confederação 

dos Professores do Brasil (CPB), que se transformou posteriormente em 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE); a Associação 

Nacional de Educação (ANDE); a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED); a Associação Nacional dos Docentes de Ensino 

Superior (ANDES) e demais organizações que lutaram para serem ouvidas em suas 

reivindicações, em atos que clamavam pela volta da democracia, dentre várias 

outras que promoviam o debate público político na década de 1970 e 1980 e 

participaram de forma ativa no processo de redemocratização através das 

discussões de seus entendimentos, gestados em seus encontros e conferências, 

para as discussões na constituinte de 1988 (SAVIANI, 2013). 

Ao final dos anos de 1980, o país se redemocratizava com uma nova 

constituição, a constituição democrática de 198842. Nossa política de sistema de 

ensino é criada e o papel da união é determinado como sendo o responsável pela 

organização dessa educação, onde, em seu artigo 205, deixa claro que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2019, p.160). 

A constituição de 1988 é um arcabouço legal para a educação, a qual 

determina a organização de todo o sistema de ensino, a colaboração entre os entes 

federativos, a estrutura o poder e suas atuações, os princípios e garantias da 

educação em nosso país, o funcionamento e financiamento do sistema educativo 

dentre outros aspectos relevantes nos artigos 205 a 214. Em seu último artigo, que 

trata da educação, vimos que deve ser estabelecido um Plano Nacional de 

                                            
42 Sem dúvida alguma, um dos maiores feitos de nosso povo. Uma constituição idealizada e 
trabalhada por todas as instâncias e representações sociais em um processo de deliberação coletivo 
e democrático. Sobre esse processo, consultar o trabalho de Ciconello (2008). 
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Educação (PNE) e que este plano deve estabelecer metas concretas para a 

educação, conforme artigo 214:  

A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: 

I -  erradicação do analfabetismo; 

II -  universalização do atendimento escolar; 

III -  melhoria da qualidade do ensino; 

IV -  formação para o trabalho; 

V -  promoção humanística, científica e tecnológica do país (BRASIL, 2019, 
p.163). 

A estabilidade econômica no Brasil nos anos de 1990 trouxe consigo a 

implantação dos ideais neoliberais através das diretrizes que direcionavam as 

privatizações, terceirizações e publicização pelo então governo do Fernando 

Henrique Cardoso (mandato 1995-2003) em uma clara redefinição do papel do 

estado frente às suas obrigações sociais. Após oito anos (1988-1996), temos a LDB 

por meio da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) destacando as competências da 

educação e as responsabilidades:  

Art 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

§1º Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática 
social (BRASIL, 1996, p.7). 

A LDB vem para complementar a legislação de 1988 sobre a educação, 

definindo o que é a educação e sua finalidade. Reforça que a educação visa 

capacitar o cidadão para o exercício da cidadania e para mercado de trabalho. 

Embora tal afirmação já estivesse presente na Constituição de 1988, no artigo 205, 

esse reforço vai deixar clara a subserviência do governo sobre o papel da educação 

e sua relação com o mercado de trabalho, em uma clara ideologia capitalista de 

mercantilização do ser humano. 
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Quadro 10 - Estrutura da educação brasileira 

Níveis Competências Órgãos Responsabilidades 

União 

Autorizar, reconhecer, 
credenciar, supervisionar e 
avaliar os cursos de 
instituições de ensino 
superior e estabelecimentos 
de seu ensino. 

Ministério da 
Educação (MEC); 
Conselho 
Nacional de 
Educação (CNE) 

Ensino Superior; Instituições de 
ensino mantidas pela união; 
Instituições de ensino superior 
privadas e órgãos federais de 
educação. 

Estados e 
Distrito 
Federal 

Organizar, manter e 
desenvolver 
estabelecimentos de ensino, 
assim como autorizar, 
reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar os 
cursos de instituições de 
educação básica e superior 
de ser estabelecimentos de 
seu ensino. 

Secretárias ou 
Departamentos de 
Educação; 
Conselhos 
Estaduais de 
Educação. 

Ensino fundamental e médio; 
Instituições de ensino mantidas 
pelos estadaos; instituições de 
ensino superior mantidas pelo 
poder público municipal; 
instituições de ensino 
fundamental e médio criadas e 
mantidas pela iniciativa privada; 
e órgãos de educação 
estaduais. 

Municípios 

Organizar, manter e 
desenvolver órgãos e 
instituições de ensino, assim 
como criar normas 
complementares, autorizar, 
reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar os 
cursos de instituições e seu 
ensino. 

Secretárias ou 
Departamentos 
Municipais de 
Educação; 
Conselhos 
Municipais de 
Educação. 

Pioridade no ensino infantil e 
fundamental; Instituições de 
ensino fundamental e médio 
mantidos pelos poder municipal; 
instituições de educação infantil 
criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; e órgãos de 
educação municipais. 

Fonte: Barbosa (2006) 

O Quadro 10 demonstra que a educação é organizada em todos os níveis 

federativos, a partir da Constituição de 1998 e da LDB, em consonância com a forma 

de poder político em termos de divisão e organização por competências, mas não 

exclusiva, pois as competências podem replicar entre os níveis federativos, como o 

caso das instituições de ensino superior nos estados. Os órgãos cuidam da parte 

executiva e burocrática relacionadas a educação, criando leis e normativas para as 

modalidades para cada nível do ensino, mas também não de forma exclusiva.  

No caso da União, ela é quem estabelece todas as leis e normativas para 

todas as outras instâncias, através de discussões que acontecem no Ministério da 

Educação43, que são avaliadas e podem se tornar lei ou determinação normativa a 

serem seguidas. Destacamos na LBD, o artigo 9º, inciso IV, na qual afirma que a 

União, em colaboração com estados e município, deve estabelecer competências e 

                                            
43 Em especial, no Conselho Nacional de Educação, que é dividido em duas câmaras: da educação 
básica (ensinos: infantil, fundamental e médio) e educação superior. As câmaras são mantidas para 
garantirem discussões de caráter democrático com as entidades representativas sociais das questões 
que envolvem a educação. Não tem poder de criar leis, mas podem ajudar no processo propondo 
normatizações e pareceres que ajudarão nas decisões do Ministro da Educação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao. Acesso em: 8 fev. 2020. 
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diretrizes para a educação em seus níveis infantil, fundamental e médio através dos 

currículos e conteúdos mínimos, estabelecendo o currículo mínimo para as escolas. 

“Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 2019, p.161). 

A princípio, esse currículo mínimo seria apenas para a educação básica, 

ficando conhecida como DCN, sendo a educação discutida em cada nível da 

federação no sentido de complementar e garantir a autonomia às instituições de 

ensino para construir seus projetos pedagógicos a partir das diretrizes vigentes. 

É interessante perceber que o papel da união vem sendo diminuído de 

responsável pela educação a gestora da educação e isso se acentua a partir da 

LDB, na qual a união estabelece as regras e o plano a ser seguido para toda a 

educação, passando a delegar a reponsabilidade com o ato de educar. Destaque ao 

reforço do artigo 209 da Constituição de 1988 no artigo 7º da LDB no papel da 

iniciativa privada na educação44 na qual o ensino, por parte da iniciativa privada, é 

livre, desde que atendam aos cumprimentos das normas gerais da educação 

nacional e do respectivo sistema de ensino, que recebam a autorização pelo poder 

competente e tenha capacidade de autofinanciamento. 

Silva (1990) afirma que o conhecimento e o poder estão estreitamente 

entrelaçados, destacando o fato de termos um currículo proposto, um pressuposto 

de um poder em processo de “tradição seletiva” na qual há uma tensão entre os 

grupos dominantes que atuam para valorizar um determinado conhecimento em 

detrimento de outros, incluindo as tradições culturais de grupos e classes 

dominantes e excluindo as tradições culturais de classes e grupos subordinados. 

A definição daquilo que é considerado como sendo o conhecimento, e 
particularmente, como sendo o conhecimento escolar, nunca é um ato 
desinteressado e imparcial. É sempre o resultado de lutas e conflitos entre 
definições alternativas, em que uma delas conseguiu se impor (SILVA, 
1990, p.61). 

                                            
44 As universidades particulares vão ganhando espaço na educação superior nos governos militares 
(1964-1985) após várias políticas que contiveram a expansão do ensino superior gratuito em 
detrimento do ensino superior pago, pois as universidades federais não conseguiam ampliar a oferta 
de vagas, abrindo a oportunidade de investimentos na criação de novas IES por parte do meio 
empresarial (MARTINS, 2009). 
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Assim, embora tenhamos um processo dito “democrático” de decisões 

estabelecidas em leis, tais decisões estão nas mãos de pequenos grupos ditos 

representativos da sociedade, no interior da estrutura do poder, tomando as 

decisões nas quais eles acham que são as certas para toda a população e as 

políticas de currículos vão estar sempre centralizadas no Estado e seus mecanismos 

de controle, tais como as DCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e terão de ser compridas de acordo com 

estas normas, uma vez que estarão sujeitas ao financiamento do estado. Como 

exemplo disso, no ensino superior, destacamos o REUNI. 

Devemos associar uma boa política de currículo não só pela questão do seu 

financiamento, mas por um consenso sobre seus propósitos. Concordamos com 

Lopes (2004) quando este afirma que também deverá haver um discurso que 

legitime as ações a serem implementadas e, se necessário, criar mecanismos 

simbólicos que legitime o discurso em uma política norteadora de currículos para a 

educação.   

 

2.5.1  Política da Educação Superior 

Há muito que discutir sobre as leis que regem nosso processo educativo. Em 

uma breve análise, discutiremos aspectos destas leis que se relacionam diretamente 

com a Instituição de Ensino Superior (IES), que se refere ao nosso objeto de estudo. 

A LDB possui 92 artigos, complementado a educação à Constituição de 1988. No 

que se refere à educação superior45, destacamos os artigos 43º ao 57º da LDB 

descritos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Leis que regem o ensino nas IES 

Lei Art. Descrição 

Constituição 
de 1988 

207 

Determina que as universidades e instituições de pesquisa científicas e 
tecnológicas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. São autônomas para 
contratar seus funcionários. 

                                            
45 Regulamentação via Decreto n. 3.860/2001, posteriormente revogado pelo Decreto n. 5.773/2006, 
e revogado pelo Decreto n. 9.235/2017, que estabelece o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação das IES e dos cursos de graduação e pós-graduação do sistema federal de 
ensino (BRASIL, 2017). 
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LDB 

43 

Estabelece a finalidade do ensino superior como o de estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento aptos 
para inserção no mercado de trabalho e participação no 
desenvolvimento da sociedade; incentivar o desenvolvimento da 
pesquisa científica visando o crescimento científico e tecnológico assim 
como difusão da cultura, desenvolvendo o conhecimento do homem e do 
meio em que vive; promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e tecnológicos através de publicações e outras formas de 
comunicação; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais; e promover a extensão aberta a 
participação da comunidade visando a difusão das conquistas e benefícios 
da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; e atuar em favor 
da educação básica46; 

44 
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: cursos 
sequenciais por campo de saber, de graduação a candidatos concluintes do 
ensino médio, pós-graduação e extensão; 

45 
Estabelece que a educação superior deve ser ministrados em IES públicas 
ou privadas em vários graus de abrangências e especialização; 

46 
Estipula o processo de credenciamento e avaliação dos cursos superiores e 
sua periodicidade; 

47 Define normas para o ano letivo da graduação; 

48 Versa sobre a emissão e validação dos diplomas de cursos superiores; 

49 Define as regras de transferências dos alunos; 

50 Oferta e disponibilidade de vagas a para alunos não regulares; 

51 Estabelece as normas de seleção e admissão dos alunos; 

52 

Define as universidades como instituições pluridisciplinares de formação 
dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e 
de domínio do cultivo do saber humano na qual deve se caracterizar por uma 
produção intelectual de temas e problemas relevantes 
institucionalizada do ponto de vista científico, cultural de âmbito 
regional e nacional; estabelece também que uma universidade deve ter, 
pelo menos, um terço do corpo docente com titulação de mestre ou doutor e 
com regime de trabalho de tempo integral; 

53 

Estabelece a universidade como autônoma podendo criar e extinguir 
cursos e programas de educação; fixar os currículos de seus cursos, 
observando as diretrizes pertinentes; estabelecer planos e projetos de 
pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; elaborar e 
reformar seus estatutos; autonomia para conferir graus e diplomas assim 
como firmar contratos e acordos; sendo atribuída a universidade 
autonomia didático-científico para criação e extinção de cursos, definir 
ampliação de vagas, elaborar programas de cursos gerenciamento da 
carreira docente, dentre outras atividades. 

54 
Define a IES pública mantida pela união e a condição de formular sua 
estrutura e organização via estatuto jurídico especial; 

55 
A união deve assegurar os recursos suficientes para manutenção e 
desenvolvimento das IES mantidas por ela; 

56 
As IES públicas devem obedecer ao princípio de gestão democrática, 
assegurando a existência de órgãos colegiados deliberativos e a 
participação da comunidade acadêmica nas deliberações. 

                                            
46 Incluído pela Lei n. 13.174, de 21 de outubro de 2015. 
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57 
Determina nas IES públicas o regime mínimo de 8 horas semanais para o 
professor. 

Fonte: Brasil (1996; 2019, grifo nosso) 

A Constituição de 1988 não determina como as universidades públicas 

devem funcionar. Apenas artigos que determinam que estas devam ser autônomas e 

as caracterizam como instituições promotoras do ensino, pesquisa e extensão, 

sendo reforçada pelos artigos n. 43, 52 e 53 da LBD, conforme destacamos no 

Quadro 11. A LDB traz as características do ensino superior no artigo 43, definindo o 

formato dos cursos; no artigo 44, define a rede de ensino superior, novamente 

destacando a questão das IES privadas (também aparecerá nos artigos 16 e 20 que 

versam sobre a organização da educação nacional); entre os artigos 44 ao 47, 

normas para os cursos superiores; no artigo 48, a questão da certificação a ser 

emitida após concluído o curso superior; sobre o funcionamento das IES estarão 

definidos nos artigos 46, 47, 49, 50, 51, e 57; a caracterização das IES no artigo 52, 

sua forma de organização e trabalho nos artigos 54 e 56 e a questão do 

financiamento no artigo 55. 

Sem dúvida, a LDB é um grande avanço para a universidade, pois a partir 

dela temos uma nova lei a ser seguida que descreve, caracteriza e rege a sua 

organização e funcionamento. Mas não foram só as universidades que gozaram de 

tal liberdade47, mas todo o sistema de ensino brasileiro, um marco. A LBD 

representou para o ensino a liberdade dada às escolas para que estas construíssem 

seus próprios projetos pedagógicos e sistemas de gestão, autonomia para a 

inovação, respeitando os PCNs, como o conjunto de referências pedagógicas e as 

DCNs como referenciais para a elaboração das propostas pedagógicas. Dessa 

forma, o papel do MEC pós-LDB passa a ser o de propositor de leis e programas, 

político e o CNE o papel de órgão deliberativo e normativo do ensino (BARBOSA, 

2006). 

                                            
47 É uma liberdade condicionada ao atendimento de outras leis vigentes, embora a universidade 
tenha autonomia de criar seus estatutos, estes deverão ser aprovados pelo CNE em conformidade 
com a Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e de acordo com a LDB, artigo 9º §2, conforme 
documento de orientação do MEC, que também vai trazer uma série de outras regras a ser atendidas 
para a criação do estatuto. Isso sem falar da questão para a criação e manutenção de um curso de 
graduação, da contratação de pessoal para a instituição e o principal: a questão orçamentária da IES 
públicas, onde é quase impossível pensar em ampliá-la sem uma política complementar. Isso nos 
leva a acreditar que não existe autonomia universitária como pregam as leis e sim uma liberdade 
condicionada. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/eries.pdf. Acesso em: 9 fev. 
2020. 
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Quanto as críticas à LDB, temos a questão das IES quanto ao papel da 

responsabilidade científica, ligada às questões do trabalho como um reforço a 

pedagogia tecnicista. Outra questão pode ser associada ao artigo 7º, no qual aponta 

que o ensino é livre à iniciativa privada desde que este respeite as normas vigentes, 

normas estas as mesmas para o ensino público, com texto semelhante, reforçando o 

artigo 209 da Constituição de 1988. Nada de novo até aqui, mas o inciso II do artigo 

43 destaca que “formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira e colaborar sua formação contínua” deixou muito aberta a 

possibilidade de novos cursos para atender a novos mercados48 (BRASIL, 1996, 

p.20). Isso deu margens para a criação dos cursos superiores de curta duração, 

comumente chamados de tecnológicos, voltados a atender as demandas do 

mercado de trabalho. No Parecer n. 10849, de 7 de maio de 2003, do Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, 2003) temos um entendimento da regulamentação 

dos cursos superiores de curta duração (bacharelados), reconhecendo a fragilidade 

no aspecto formativo da excessiva carga de disciplinas obrigatórias e a necessidade 

de criatividade em novas propostas curriculares que diminuam essa carga, uma vez 

que já teríamos outros cursos com carga horária menor, como as licenciaturas e os 

tecnológicos. Essa mudança de entendimento sobre os cursos, como duração e 

currículo, fez surgir diversos cursos novos (em sua maioria oferecidos por IES 

privadas) o que nos leva ao questionamento sobre as propostas frente aos 

entendimentos da LDB, em especial, à caracterização do ensino descrito no artigo 

43, frente a redução do tempo e das exigências necessários. 

Chaves (2010, p.486), destaca que  

[...] a LDB serviu como base para o processo de reforma da educação 
superior, em atendimento às orientações dos organismos multilaterais 
internacionais para a implantação do modelo de Estado neoliberal, em que 
a lógica mercantilista assume a centralidade. 

                                            
48 O Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006, discorre sobre a caracterização das IES quanto 
organização e prerrogativa acadêmica, criando as nomenclaturas de faculdades, centros 
universitários e Universidade, mantendo as prerrogativas da LDB quanto a universidade. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/decreton57731.pdf. Acesso em: 9 fev. 2020. 
49 O parecer critica o fato de que o diploma emitido por uma IES não garante o egresso na carreira 
profissional, esbarrando a questão dos conteúdos que um currículo deve ter como exigências 
corporativas das entidades de classes, que ainda apreciam o currículo mínimo e comandam a 
arquitetura do ensino superior em nosso país. 
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Ou seja, uma política educacional que atenda às exigências e aos interesses 

dos organismos internacionais. Neves, Raizer e Fachinetto (2007) destacam a 

pressão das organizações transnacionais como a UNESCO, o Banco Mundial e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com relação 

a essa diversificação da educação superior como estratégia de ampliação do 

acesso. Estes organismos internacionais defendiam (e ainda defendem) a 

apropriação dos conteúdos mínimos a serem ensinados nas escolas e um ensino 

técnico destinado ao mercado de trabalho, que necessita desse perfil profissional, 

mão de obra técnica de baixo custo, demonstrando preocupações apenas com o 

ensino técnico em uma postura “antiuniversitária”, e conforme destaca Silva 

(2016)50, contribuindo para a disseminação do argumento de que a universidade 

pública brasileira seria destinada à elite e seria inacessível a maioria da população, 

estabelecendo a crença de que o ensino superior deveria ser investimento pessoal e 

não do estado. 

Embora as IES privadas sejam importantes para o ensino superior, muitas 

críticas são as dirigidas a elas, em especial, a de que estas instituições primam pelo 

lucro e eficácia e tratam a educação como uma mercadoria, fornecendo aos seus 

alunos uma baixa qualidade de ensino, salvo algumas exceções (NEVES; RAIZER; 

FACHINETTO, 2007). De acordo com Martins (2009), as IES particulares se 

basearam em outra lógica educacional, nos moldes de uma empresa, voltadas ao 

lucro e ao rápido atendimento às demandas do mercado com um ensino pautado na 

transmissão do conhecimento e não conectado à pesquisa acadêmica. 

 

2.5.2  Determinações Internacionais para Educação 

Interessante vermos que na LDB há referências diretas à UNESCO e às 

conferências internacionais como balizadora dessa lei. Isso nos leva a entender qual 

a intenção desses documentos e como estes se impõem na política educacional e 

em especial na política educacional superior. 

Na década de 1990, o Banco Mundial, instituição internacional que 

emprestava dinheiro à juros para países em crise, faziam exigências para que os 

países que pegassem os empréstimos fizessem ajustes estruturais nas suas 

                                            
50 Essa visão fica clara com a “Reforma do Ensino Médio” por meio da Lei n. 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017. 
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economias, os quais ocasionariam a desestabilização do estado e do bem-estar 

social, o desemprego estrutural, o aumento das taxas de juros e o desmantelamento 

dos direitos trabalhistas, ou seja, reflexos da implantação das ideias neoliberais na 

economia e na política. Além disso, também influenciava nas questões sobre 

educação, disseminando uma cultura de paz e atenuação da pobreza, em 

detrimento à implementação de uma ideologia favorável aos Estados Unidos e sua 

política hegemônica. Segundo Silva (2016), tais ideias tiveram grande destaque 

durante a década de 1990 e influenciaram a política educacional brasileira neste 

período. 

Periodicamente a UNESCO dissemina diversos relatórios que abordam a 

questão da mudança da realidade social atual através da defesa da democratização 

do ensino em C&T. A entidade acredita que o ensino em C&T contribuirá para a 

melhoria da qualidade de vida da população, através do aumento do nível 

educacional e cultural, dos cuidados com o meio ambiente e recursos naturais, 

criando mais oportunidades de empregos e maior qualificação da população, 

resultando em aumento da competitividade econômica e redução dos desiquilíbrios 

regionais em países em desenvolvimento (UNESCO, 2003). 

A OCDE sustenta a tese da educação como chave para o crescimento 

econômico e do emprego, reforçando a competitividade e o dinamismo das 

economias do conhecimento. Esta instituição é reconhecida por seus relatórios que 

abordam as questões da educação e por realizar os testes do PISA, na qual produz 

indicadores sobre a qualidade da educação nos países envolvidos, discutindo 

formas de melhorar a qualidade da educação em seus relatórios (MAUÉS, 2011). 

No relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

da UNESCO, sob o título de: “Educação: um Tesouro a Descobrir” temos uma 

análise da sociedade atual, as tensões da globalização e da modernização, a 

necessidade de uma educação para o convívio com as diferenças e convivência 

pacífica como reflexões para a sociedade do século XXI que devem ser trabalhadas 

no âmbito da educação (DELORS et al., 1996). O grande destaque é para o que se 

chamou dos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, onde o aluno deve 

estar apto e disposto a adquirir novos conhecimentos; aprender a fazer, superar o 

conhecimento teórico na busca da prática; aprender a ser, o despertar de todas as 

potencialidades pessoais do aluno; e aprender a viver juntos, na qual devemos 

aprender a superar as diferenças em nome de uma convivência pacífica. Aliado a 
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isso, temos a necessidade de uma educação para toda a vida, na qual a noção de 

qualificação para o trabalho é substituída pela noção de competência. Silva (2008) 

chama atenção para este ponto, pois esta noção de competência vai se relacionar 

com a dinâmica flexível que está sendo o trabalho na sociedade deste novo século 

frente às exigências de trabalho em equipe, capacidade de iniciativa, talentos e 

aptidões para as relações interpessoais. 

Aceitando o mandato que lhes foi confiado, os membros da comissão 
adotaram, explicitamente, esta perspectiva e pretenderam sublinhar, como 
argumento favorável, o papel central da UNESCO, na linha das ideias que 
presidiram a sua fundação e que assentam na esperança de um mundo 
melhor, em que se respeitem os direitos do homem, se pratique a 
compreensão mútua, em que os progressos no conhecimento sirvam de 
instrumentos, não de distinção, mas de promoção do gênero humano 
(DELORS et al., 1996, p.12). 

Assim, a educação é determinante em um processo de reconstrução de uma 

humanidade que garanta paz, liberdade e justiça social a todos, sendo a UNESCO a 

entidade que representa esse ideal. Para que isso seja possível é necessário um 

projeto educacional que tenha como base esses quatro pilares, apontados como 

necessários para a educação do ser humano do século XXI, possibilitando uma 

educação de qualidade para o resto da vida. 

De acordo com Romão (2010), os quatro pilares podem ser resumidos a 

três: aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver, pois o aprender a 

ser é resultado da integração feliz dos três outros. O autor enfatiza ainda outro ponto 

diferenciador do discurso da UNESCO é com relação a concepção de 

aprendizagem, destacada como mais importante que o ensino, sendo por isso que 

os pilares fazem referências ao aprender centrado no aluno. O cenário na qual o 

relatório foi criado, fruto de reuniões nos anos de 1990, refletia o cenário econômico 

financeiro de crise nos meios de produção, uma crise global, na qual o modelo 

econômico estava se readaptando a uma nova modalidade não mais baseado na 

manufatura, mas em serviços e na virtualização. Dessa forma, o século XXI seria 

global, total e dinâmico, enfrentando vários problemas socioeconômicos, 

socioculturais e ambientais, levando a população à desilusão quanto ao futuro 

(OLIVEIRA; MOURA; SILVA, 2010). 



119 

 

Os ideais de uma educação para a vida toda, de solidariedade, de justiça 

social, de respeito e tolerância são valores pregados para a educação que trazem 

como objetivo a concepção de um indivíduo responsável, pelo seu bem, da 

sociedade e do planeta. Esse projeto de educação seria então voltado para construir 

um modelo social pregado pela UNESCO, e assim sendo, um projeto de 

continuidade das desigualdades sociais entre os países, pregando a aceitação da 

situação e a tolerância em uma proposta de educação que, como destaca Borges 

(2016, p.22) “[...] vai preparar o sujeito para as relações sociais, humanas, 

econômicas e tecnológicas do século XXI”, inclusive para as mudanças necessárias 

na sociedade para que esta assim se mantenha. 

Outra referência sobre a chancela da UNESCO para a educação do século 

XXI é o livro “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”, de Edgar Morin 

(2000) que traz uma base filosófica para uma pedagogia baseada em suas 

concepções, em especial na complexidade, para o ensino do século XXI. Este livro 

contêm um alinhamento entre as propostas de Delors et al. (1996) com alguns ideais 

de Morin sobre a educação em um entendimento voltado à pedagogia. Neste livro é 

discutida a questão sobre o conhecimento e seus erros com a necessidade de um 

conhecer para a vida toda, na qual atribui a palavra “conhecimento pertinente” para 

contornar os “erros” do conhecimento e o enfrentamento da incerteza através de 

uma educação voltada para a construção do “ser” e pautada em na cooperação e 

respeito pela diversidade e pela condição humana.  

Fica claro nestas duas obras51 que a educação do século XXI deve ser 

pautada por ações de cunho “humanista” tendo como base a compreensão das 

múltiplas culturas e suas particularidades de forma ética, em um alinhamento com a 

educação voltada ao mercado de trabalho, com ideais sociais importantes e cuidado 

com o meio ambiente em uma busca constante de transformação da sociedade 

mediante a educação. Neste ponto, corroboramos com Silva (2008) quando chega à 

conclusão que o relatório da UNESCO para o século XXI está alinhado com a 

perspectiva pós-moderna filosófica e a um projeto de formar cidadãos para 

consolidarem a sociedade capitalista neoliberal. Porém, há de levarmos em 

consideração que uma educação integral do ser humano pode levar o sujeito ao 

desenvolvimento da concepção crítica social e atenção quanto o objetivo de 

                                            
51 Há outras tão importantes quanto essas e não estão citadas aqui, mas nos limitaremos a apenas 
essas duas. 
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continuidade da sociedade, despertando neste, o senso de humanidade igualitária e 

justa pregado pelo socialismo das lutas de classes. 

 

2.5.3 O REUNI e os Bacharelados Interdisciplinares 

Como resposta às metas do PNE 2001 e às metas previstas para o ensino 

superior no início deste século, tivemos o REUNI que atuou na promoção da 

reestruturação curricular, da inovação pedagógica, da mobilidade institucional, 

alterou o compromisso social das universidades e articulou os níveis educacionais 

de graduação e pós-graduação. O programa tinha como objetivos principais: ampliar 

número de vagas na educação superior, garantir acesso e permanência dos alunos 

nas IES públicas, criar propostas inovadoras para cursos de nível superior, mudar o 

papel social das IES públicas para atender os novos desafios sociais e econômicos 

enfrentados pelo país neste início de século XXI, conforme Relatório do REUNI 

(BRASIL, 2009).  

O grande desafio era quebrar as barreiras de acesso as universidades e 

popularizar o ensino superior, tornar o ensino superior mais acessível às camadas 

mais vulnerável da população e fornecer condições de permanência aos alunos 

carentes. A universidade era vista ainda como elitista, uma vez que a maioria dos 

alunos que lá ingressavam eram provenientes das camadas média e alta da 

sociedade. O REUNI também atende às pressões exercidas por organizações 

transnacionais e pressões mundiais que chamavam a atenção para a questão da 

necessária mudança de postura nas instituições de ensino superior, de modo que 

estas pudessem contribuir também com a Sociedade do Conhecimento e com a 

Economia do Conhecimento.  

Todas as IES públicas poderiam aderir ao plano. Assim, uma vez que a 

instituição aderisse ao plano, estaria condicionada a propor um novo modelo 

pedagógico de ensino inovador que abrangesse características como: a formação 

em ciclos; formação básica comum em uma grande área; bacharelados 

interdisciplinares ou com dois ciclos; promoção do desenvolvimento econômico e 

social através da expansão para pequenas cidades; dentre outros objetivos de uma 

política, na qual colocava a universidade como protagonista de mudanças sociais 

(BRASIL, 2009). Tal exigência estaria alinhada à LDB e às novas configurações para 

o ensino superior. 
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Dentre as propostas do REUNI, tivemos a do Bacharelado Interdisciplinar 

(BI), que traz em sua concepção ideias de Anysio Teixeira52, do modelo 

norteamericano e do modelo europeu de educação superior. A proposta do BI tem a 

interdisciplinaridade como ideal pedagógico, além da obrigação de trazer propostas 

inovadoras em concordância aos objetivos do REUNI. A interdisciplinaridade já é 

tratada de forma legal para os cursos de graduação desde as DCNs de 1997, e 

passa a ser reconhecida como uma possibilidade teórica e metodológica para 

superar o pensamento linear e disciplinado que fragmentou a forma de pensar 

humano nas exigências para comporem as novas propostas pedagógicas (RAMOS, 

2016).  

O REUNI trouxe também a concepção da formação em ciclos, de forma 

interdisciplinar, como uma exigência a ser atendida pelas IES que almejavam 

receber os recursos. As propostas de formação em BI teriam de abranger uma 

formação geral, humanística, científica e artística, básica e interdisciplinar, com 

ênfase em atender as necessidades sociais e do mercado de trabalho no primeiro 

ciclo, levando o estudante à sua primeira graduação superior, onde poderá seguir 

carreira profissional no mercado de trabalho ou optar a agregar em uma segunda 

formação. A segunda formação ou segundo ciclo seria uma formação específica e 

especializada em outra graduação ou pós-graduação. Dessa forma, a proposta dos 

BI, na visão de Lima et al. (2016), atende a uma maior flexibilidade da grade 

curricular e favorece a autonomia dos estudantes em escolher seu destino na sua 

grande área ofertada para um segundo ciclo, trazendo essa articulação entre cursos 

e a interdisciplinaridade como métodos pedagógicos. Assim, o BI pode ser 

caracterizado como um modelo de formação inverso e inovador frente ao modelo 

tradicional e rígido das graduações ofertadas pelas instituições, por atender a uma 

formação básica humanista e tecnológica no primeiro ciclo e uma formação 

especialista no segundo ciclo, a quem assim desejar. 

No relatório do REUNI (BRASIL, 2009), podemos observar que das 54 

instituições de ensino superior que existiam naquele ano, 53 aderiram ao REUNI. 

                                            
52 Anísio Spínola Teixeira (1900-1971), educador brasileiro que defendia que a educação deveria ser 
democratizada para todos os cidadãos, de qualidade e comprometida com os problemas sociais 
nacionais. Para Nunes (2000, p.13), “O que torna a trajetória de Anísio Teixeira admirável é a 
persistência na defesa da democracia e da educação para a democracia, que constituiu o motivo 
central de devotamento da sua vida. Essa defesa não é apenas apaixonada. É polida por uma 
filosofia da educação e uma compreensão aguda da história da sociedade brasileira”. 
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Este fato nos leva a conclusão de que tivemos propostas inovadoras em quase 

todas as instituições de ensino superior, dando início a uma grande revolução na 

educação superior brasileira. Neste relatório emitido pelo MEC53 informa que em 

2016 tínhamos 63 universidades federais e 5 em fase de criação, totalizando 68 

instituições federais de ensino superior no Brasil. 

Em uma pesquisa simulada no portal e-MEC54, utilizando a palavra-chave: 

“interdisciplinar” no campo de busca, selecionamos as IES do tipo públicas e 

federais que propuseram algum curso que contivesse tal palavra. Tivemos como 

retorno 20 instituições que ofertavam um ou mais, dos 22 tipos de BI encontrados na 

pesquisa, conforme apresentamos no Quadro 15. 

 

Quadro 12 - Pesquisa sobre os Bacharelados Interdisciplinares ofertados por instituições 
federais de ensino  

Nome do Curso (tipo: Bacharelado) Instituição Vagas 

Interdisciplinar em Artes UFBA, UFSB 820 

Interdisciplinar em Artes e Design UFJF 250 

Interdisciplinar em Biossistemas UFSJ 40 

Interdisciplinar em Ciências  UFSB 550 

Interdisciplinar em Ciências Agrárias UFOPA 240 

Interdisciplinar em Ciências Ambientais UFRB 50 

Interdisciplinar em Ciências Biológicas  UFOPA 50* 

Interdisciplinar em Ciências da Terra  UFOPA 50 

Interdisciplinar em Ciência e Economia UNIFAL 330 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

UFSJ, UFMA, UFPA, UFBA, 
UFRN, UFRGS, UFERSA, 
UNIFESP, UNIFAL, UFVJM, 
UFABC, UNIPAMPA, UFOPA, 
UFOB, UFSC 

7.943 

Interdisciplinar em Ciências, Tecnologia e 
Inovação 

UFBA 300 

Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do 
Mar 

UNIFESP 300 

Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia 
das Águas 

UFOPA 200 

Interdisciplinar em Ciências e 
Humanas/Humanidades 

UFVJM, UFABC, UFJF 1.030 

                                            
53 Ministério da Educação. Instituições de Ensino Superior.  
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/212-noticias/educacao-superior-
690610854/36031-pais-ganha-cinco-novas-universidades-federais-e-41-campi-da-rede-de-educacao-
profissional. Acesso em: 6 jun. 2018. 
54 Cadastro de Instituições e Cursos Superiores. Disponível em: http://emec.mec.gov.br. Acesso 
em: 8 fev. 2020. 
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Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e 
Tecnologias Aplicadas 

UFRB 80 

Interdisciplinar em Energia e 
Sustentabilidade 

UFRB 240 

Interdisciplinar em Etno desenvolvimento UFOPA 30* 

Interdisciplinar em Gestão Ambiental UFOPA 40* 

Interdisciplinar em Humanidades UNILAB, UFSB, UFOB, UFBA 1.000 

Interdisciplinar em Humanidades, Artes e 
Tecnologia 

UNISINOS 100* 

Interdisciplinar em Saúde UFSB, UFRB, UFBA 1.070 

Interdisciplinar em Tecnologia da 
Informação 

UFERSA, UFOPA 260 

Fonte: Pesquisa na base e-MEC (BRASIL, 2020)55 

O Quadro 15 apresenta os 22 cursos interdisciplinares que encontramos na 

pesquisa e a quantidade de vaga autorizada para cada curso, destacando-se a 

UFOPA, que oferta 9 tipos de bacharelados, embora 2 estejam em processo de 

extinção; a UFBA ofertando 5 bacharelados; e a UFSB juntamente com a UFRB 

ofertando 4 tipos de bacharelados interdisciplinar. Os cursos variam de 

nomenclatura e objetivos, ofertando 14.973 vagas (220 vagas destas estão em 

processo de extinção, foram sinalizadas no Quadro 15, na qual 7.943 (pouco mais 

de 53% do total) correspondem às vagas disponíveis aos Bacharelados 

Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, ofertada em 15 IES públicas federais; 

1.070 vagas para os Bacharelados Interdisciplinar em Saúde; e 1.030 para os 

Bacharelados Interdisciplinar em Ciências Humanas. A pesquisa ignorou os 

interdisciplinares de outros tipos, tais como as licenciaturas e cursos ofertados a 

distância, assim como IES pertencentes a outras instâncias de poder público e da 

iniciativa privada. Dessa forma, considerando que todas as universidades que 

aderiram ao REUNI tinham propostas inovadoras, alertamos para o fato de que 

existem outras propostas inovadoras que podem ser pesquisadas em outros 

trabalhos. 

Dentro dos bacharelados em Ciência e Tecnologia, destacamos as três IES 

públicas que mais ofertam vagas neste curso: a UFABC, pioneira no curso (iniciou a 

ofertas de vagas em 11 de setembro de 2006) e atualmente oferta 1.448 vagas para 

este curso; em seguida, temos a UFERSA que ofertou suas primeiras vagas no dia 

                                            
55 Pesquisa avançada, buscando cursos de graduação que contenham a palavra “interdisciplinar”, tipo 
“bacharelado” e filtrando apenas as IES públicas federais. Disponível em: 
https://emec.mec.gov.br/emec/nova#avancada. Acesso em: 7 fev. 2020. 
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31 de julho de 2008 e hoje disponibiliza 1.360 vagas; e a UFRN que oferta 1.121 

vagas atualmente, iniciando no dia 10 de agosto de 2008. 

Acreditamos que o fato do BI em C&T ser o mais ofertado dentre as 

propostas novas reflete o esforço governamental empreendido entre os anos de 

2003 a 2014 de uma tentativa de alinhar a política educacional com a política de 

outras pastas, em consonância com a política já estabelecida anteriormente.  

As apostas do REUNI foram em uma política expansionista do ensino 

superior que criaria novos cursos, novas oportunidades de capacitar o cidadão a 

atuar em C&T, promoveria o desenvolvimento regional e reconheceria a importância 

da ciência e da tecnologia para a resolução dos problemas nacionais atuais56.  

A interdisciplinaridade passa a entrar em discussão, sendo tal concepção 

discutida e implementada pelas universidades brasileiras neste início de século XXI 

como uma alternativa a ser seguida, para a mudança necessária na forma de se 

pensar o ensino superior frente às concepções de ensino universitário do século 

XIX, que se caracteriza pelo ensino fragmentado das disciplinas. Com essa 

abordagem metodológica, a universidade estaria preparada para enfrentar os 

desafios da formação do profissional para a sociedade no século XXI. 

Os BI nasceram a partir do REUNI no Brasil e também sofreram críticas. 

Costa (2014) destaca que por ser uma política onde a adesão significaria uma 

mudança imposta, desagradou bastante a comunidade acadêmica, além do fato de 

que todo o planejamento das propostas inovadoras para a política deveria ser 

entregue em um curto prazo, em apenas seis meses. Também desagradou os fatos 

de que os cursos deveriam ofertar mais vagas que os tradicionais, com curto prazo 

de formação e a formação em ciclos, ocasionando forte resistência por parte da 

comunidade acadêmica envolvida na elaboração das propostas para a política. 

Outra crítica foi a de que, historicamente, as instituições estavam bastante 

                                            
56 Recentemente, em uma pesquisa realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 
em 2015 acerca da percepção dos brasileiros sobre C&T, uma das perguntas realizadas era sobre se 
a C&T traria mais benefícios que malefícios a humanidade:  73% dos entrevistados, a grande maioria, 
responderam que que sim, frente a uma parcela de apenas 4% dos entrevistados que acreditam que 
C&T trazem malefícios preponderantes. Outros dados importantes que a pesquisa aponta é para o 
grau de interesse quando o assunto é C&T, que foi cerca de 61% dos entrevistados se declararam 
interessados ou muito interessados no assunto. Quando o assunto é investimento em C&T, 78% 
apoiam a ideia de maiores investimentos na área e 43% dos entrevistados consideram a ciência 
brasileira como atrasada (CGEE, 2017, p.61). Tais dados apresentados acima, apontam que a 
população brasileira acredita em C&T como importante para o país e para suas vidas, mesmo que 
considerem a C&T no Brasil atrasada e que merecia maiores investimentos frente aos benefícios que 
geraria para o povo. 
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defasadas quanto à infraestrutura e ao quantitativo de servidores, sendo esse um 

fator determinante para que muitas instituições se vissem forçadas a aderir ao 

REUNI. 

Outro ponto sobre as críticas ao REUNI era o descrédito do governo com 

relação ao cumprimento de suas políticas, uma vez que outras políticas 

educacionais propostas não tiveram os recursos financeiros liberados, gerando 

dúvidas sobre a liberação de recursos financeiros essencias para a infraestrutura 

necessária ao apoio das novas propostas pedagógicas. Costa (2014) também 

destaca a política interna das instituições, com forte oposição às propostas 

inovadoras requeridas frente ao conservadorismo destas instituições.  

Almeida Filho e Coutinho (2011) destacam que vivemos há pouco tempo 

uma revolução nas universidades brasileiras, apontando o ano de 2008 como o 

início desse movimento inicial de expansão da universidade brasileira e a 

massificação do ensino superior através do aumento considerável no número de 

vagas, a regionalização do ensino superior para regiões até então não atendidas 

pelo ensino universitário, a atenção voltada para a inclusão social e a permanência 

do estudante na instituição, a adoção de novo formato seletivo para ingresso (ENEM 

e SISU), a ampliação dos quadros de servidores docentes e técnicos, a 

reestruturação da graduação e ampliação de sua infraestrutura e a necessidade de 

criação de novas políticas pedagógicas. Todos esses destaques nos mostram que o 

REUNI foi sim um processo de mudança em todo ensino superior. Foi a recriação da 

universidade brasileira. 

Embora a formação em ciclos pode se diferenciar das graduações normais 

no aspecto de tempo de permanência do aluno na universidade (na formação em 

ciclos podemos ter no primeiro ciclo uma grade de disciplinas a serem cursadas em 

um período, variando de 2,5 a 3,5 anos, e no segundo ciclo podendo variar de 2 a 3 

anos, o que levaria a uma formação completa com maior tempo de estudos do que 

em graduações normais) na concepção de Lima et al. (2016) esse fato tende a 

beneficiar o aluno, levando-o a uma escolha mais madura em sua graduação. 

A implementação dos BI pelas instituições de ensino, segundo as exigências 

do REUNI, redesenha os cursos ofertados e valoriza a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade, atendendo à dualidade da formação para o mercado de 

trabalho com a possibilidade de uma formação acadêmica científica (COSTA, 2014). 

Para que isso se tornasse possível, mudanças curriculares expressivas tiveram de 
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ser realizadas nas instituições. Ramos (2016) destaca, como exemplo, este 

processo de mudança na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e defende que 

novos tempos necessitam de novas conjunturas. Tal movimento na UFBA fora 

denominado de Universidade Nova, fruto de uma mescla dos modelos de colleges 

americanos com o processo de Bolonha. 

Almeida Filho et al. (2014) apontam as vantagens da estrutura modular em 

uma graduação: evita a precocidade nas escolhas de carreira; flexibiliza as 

estruturas curriculares; permite mudanças de percurso formativo; reduz a evasão no 

sistema de ensino; integra a graduação com a pós-graduação; fomenta a 

interdisciplinaridade e abertura para a resolução de problemas complexos; além de 

possibilitar um grande potencial de compatibilidade internacional com outras 

propostas de formação. 

Veras, Lemos e Macedo (2015) consideram os BI como uma possível 

renovação educacional brasileira e vêem tais propostas como o começo da 

reestruturação do ensino superior brasileiro para atender as necessidades da 

sociedade, muito embora mudanças na estrutura universitária tenham grande 

resistência por parte dos intelectuais conservadores e pessoas com interesses 

econômicos em favorecer as elites brasileiras pela manutenção da estrutura social 

vigente. 

 

2.6  REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 2 

Este capítulo apresentou a discursão de assuntos que permeiam o objeto de 

estudo deste trabalho, trazendo concepções, entendimentos e definições 

necessários ao nosso estudo. Iniciamos com a discussão sobre a ciência na busca 

de uma concepção sobre o que é ciência e sua importância social e assim fizemos 

com a tecnologia, apresentando os aspectos conceituais na perspectiva histórica e 

crítica, sempre entrelaçados com as questões da sociedade. Em uma perspectiva 

própria, tentamos entender a sociedade e esclarecer ligações entre os termos 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Encontramos como elo a questão econômica, que 

perpassa esses três termos, se configurando como um paradigma, uma ideia, a ser 

superada. Acrescentamos a esta reflexão as palavras de Morin (2005c, p.26): 
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[...] as forças científicas/técnicas/econômicas descontroladas arrastam os 
seres humanos para degradações irreversíveis, começando pela destruição 
da biosfera cujas consequências extremamente nefastas ainda serão 
sentidas pela humanidade. Digamos que hoje o quadrimotor constituído por 
ciência, técnica, economia e lucro, supostamente produtor de progresso, 
impulsiona a nave espacial Terra, mas não há piloto. A nave sofre uma 
dupla ameaça mortal: a morte da biosfera e a morte nuclear. 

Isso aponta para a falta de um ideal que nortei tais forças, uma filosofia na 

qual deve ser pautada e aceita como um objetivo social comum. Esta falta faz com 

que a sociedade siga rumo ao desconhecido sem saber onde deve parar em 

obediência às leis do capital e ao capitalismo como um fator limitador das 

potencialidades de desenvolvimento social-humano.  É preciso compreender as 

consequências disso, as relações e os impactos dessa forma atual de concepção 

social que vivemos, pois isso só corrobora com a incerteza da continuidade da vida 

em nosso planeta e devemos conscientizar os cidadãos sobre isso, caso essa 

perspectiva seja mantida. 

Esse é um dos papeis da educação. Preparar cidadãos para a sociedade! A 

educação, nossa grande área de estudo neste trabalho, é um tema complexo e 

abrangente. Em nosso recorte, apresentamos as diversas dimensões que este tema 

pode ser analisado, desde a concepção desta à suas tendências, ressaltando-a 

como uma grande força social capaz de mudanças sociais, que muito corroborou 

com nossa atual organização social e que através dela, é possível mudarmos essa 

realidade. Entendemos que a educação possui diversos papéis e isso é também 

uma questão de concepção política, cultural e filosófica que a caracteriza em uma 

relação causal cíclica, onde ela mesma pode se modificar, modificando os cidadãos.  

Refletimos sobre o ensino de ciência e sua importância social em sua 

evolução no tempo. Várias concepções filosóficas e técnicas de ensino compõem 

essa temática e as suas evoluções as levam a se questionar quanto ao saber 

produzido e sobre sua primazia quanto uma forma de conhecimento na concepção 

pós-moderna. Há correntes que defendem a ciência como a única forma de saber 

condizente com a verdade, pois esta permite a manipulação da realidade e outras 

afirmam que esse fato não é apenas uma aproximação do real e que a ciência é 

uma forma de conhecimento igual a qualquer outra. Porém, a ciência é uma forma 

de conhecimento reconhecida e importante socialmente e isso justifica seu ensino 

nos diversos níveis dos saberes e, em especial, no ensino superior.  
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A universidade é uma das organizações que promovem a educação e possui 

papel relevante socialmente, em especial, na nossa sociedade, atuando como 

guardiã e promotora do saber científico, e por isso a ciência deve ser a base desta 

sociedade. Em tempos de pós-verdades e fake news, a universidade é a resistência! 

Em especial as IES públicas, mesmo desacreditada pelos políticos atuais e 

carecendo de investimentos e atenção, luta para sobreviver e propagar o 

conhecimento científico e, ao nosso entender, é a mais capacitada para formar 

cidadãos conscientes da realidade para uma efetiva mudança social. É uma 

instituição que luta para ser autônoma, mas, como faz parte da estrutura social 

política, fica presa às mudanças das políticas governamentais. 

Mesmo diante de tanta desvalorização do papel da educação superior nos 

dias atuais, ressaltamos que a universidade pública viveu um período de expansão 

na década passada graças ao REUNI, em uma política que tentou mudar a imagem 

desta instituição para a sociedade, buscando mudar a visão de instituição elitista, 

promovendo a interação da universidade com a sociedade em uma política alinhada 

ao desenvolvimento tecnológico para a resolução de problemas sociais. Essa 

política está em consonância com as ideias defendidas neste trabalho. Porém uma 

política nem sempre atende aos seus objetivos, algumas sequer são implementadas, 

as metas e planos se perdem nas mudanças de governo e mesmo que virem leis, 

como o PNE, serão facilmente esquecidas ou ignoradas. Essa falta de continuidade 

nas políticas tende a prejudicar os objetivos sociais e não ajudam com o papel da 

educação, em ser uma aliada do poder público nas mudanças sociais desejadas. 

Assim, surge do REUNI nosso objeto de estudo, o curso do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia (BCT), que traz consigo objetivos desta política e se apresenta 

como estratégico para uma mudança de cenário nacional, no que tange à relação da 

tecnologia com o desenvolvimento social, por meio de uma nova proposta de ensino 

de ciência. Mas será isso uma realidade? Até que ponto isso se materializará na 

prática? Tais perguntas também foram investigadas neste trabalho. 

No momento, apresentamos nossas concepções iniciais e nossos ideais 

sobre os assuntos que permeiam nosso objeto de estudo, corroborando com Morin 

(2005c, p.28), quando discorre sobre as mudanças necessárias para o futuro da 

humanidade:  
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[...] devemos conjugar quatro vias que até agora estiveram separadas. A 
primeira via é a reforma da organização social, que não pode ser 
abandonada nem ser a única via do progresso. A segunda é da reforma 
pela educação, que deve acontecer em profundidade para ajudar na 
evolução das mentes e dos espíritos. A terceira via é uma reforma de vida. 
A quarta via é a reforma ética propriamente dita. 
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CAPÍTULO 3 - AS IDEIAS DE MORIN 

Diante dos problemas que a ciência vem enfrentando ao longo do século XX, 

em especial, com as grandes teorias ruindo e seus métodos sendo questionados, 

antes tidos como fator de orgulho e diferenciação dessa forma de saber, emerge 

uma crise. Porém, é difícil saber se esta crise da ciência que estamos passando é 

uma crise de crescimento ou de degenerescência, uma vez que a ciência tem como 

característica a evolução constante e a superação de crises em meio à sua abertura 

para o novo. Santos (1989) acredita que a ciência enfrenta uma crise de 

degenerescência, tendo como sua origem o pós-guerra e as críticas epistemológicas 

de Bachelard, seguidas de Kuhn e Feyerabend. 

Diante desta crise da ciência, vários autores discutiram ideias para a 

concepção de uma nova ciência que abarque, além da ciência clássica, os novos 

entendimentos necessários, ou seja, uma nova forma de se fazer ciência. Este 

capítulo tem como principal objetivo aprofundar essa questão na visão de Edgar 

Morin e sua Teoria da Complexidade.  

Escolhemos Morin devido a este pensador pesquisar e refletir a 

complexidade em várias dimensões do saber, chegando a desenvolver aspectos 

filosóficos de uma teoria que tenta a substituição da ciência clássica em nome de 

uma nova forma de produzir e obter o conhecimento, a complexidade. Além de sua 

Teoria da Complexidade, este autor acredita que a educação deve ter por finalidade 

alcançar toda a civilização, uma educação para uma nova era, a era planetária, 

reconhecendo nossa totalidade como espécie humana sem desconsiderar a nossa 

individualidade, nossa cultura, nossos costumes e dependência de nosso planeta. 

Edgar Morin, nascido no ano de 1921 e ainda vivo, é autor de diversos livros, 

sendo a série “O Método” a sua principal obra, sendo dividida em seis volumes. 

Morin é filósofo, sociólogo, epistemólogo, antropólogo e pensador, dentre outras 

denominações possíveis para esse autor que escreveu sobre diversos temas. Morin 

é um pensador que vai além da proposta de uma nova forma de fazer ciência e de 

pensar, chegando a uma filosofia que pode ajudar o indivíduo a se conhecer de 

forma mais completa, de viver melhor, de enfrentar os desafios do acaso e do 

incerto, em uma busca constante do ideal social para uma conivência pacífica 

através do respeito da diversidade e do objetivo maior de tornarmos a humanidade 

uma sociedade global política e ética. 
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Este capítulo tem como início a Teoria da Complexidade, na qual 

abordaremos a ontologia e a epistemologia desta teoria, passando por outros 

entendimentos deste autor e de outros autores que o ajudaram, as críticas à sua 

teoria e as aplicações pedagógicas desta. Buscamos explorar, de forma não tão 

superficial, a temática que permeia e nos ajuda no entendimento sobre a formação 

do pensamento de Morin que, é sem dúvida, o principal autor da complexidade 

aplicada na dimensão pedagógica. 

 

3.1 EMBASAMENTO TEÓRICO DA COMPLEXIDADE 

Em sua obra “O Método" Morin (2005) inicia sua viagem buscando 

compreender a complexidade partindo do começo de tudo, a gênese. Tomando por 

base os conhecimentos científicos da física, na qual considera como a ciência mãe, 

alicerça sua epistemologia. Partindo da teoria do Big Bang, a grande explosão que 

deu origem a tudo, criando o cosmos e toda a matéria formadora, a matéria se 

organiza e forma os primeiros astros e composições, sucessivamente, em uma 

evolução baseada no acaso da junção da matéria, organização e dispersão desta, 

num processo cíclico de criação e recriação que marca a evolução do cosmos. 

 

Figura 1 - Jogo das interações da cosmogênese 

 

Fonte: Baseado em Morin (2005, p.76) 

A Figura 1 aponta para o início, onde havia uma ordem, uma singularidade 

que, a partir do que estabelece a teoria do Big Bang, se desordena e explode, 

jogando toda a massa de forma desordenada para o cosmos. A desordem é o 

estado que traz consigo a possiblidade das interações, gerando corpos organizados, 

tendendo à certa ordem, sofrendo com as interações com o meio e resistindo até 

certo ponto para depois romper novamente, gerando nova desordem. A cada ciclo, 

são geradas novas organizações, cada vez mais elaboradas e mais complexas, em 

um jogo de interações cosmogênicas evolutiva do universo. 
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Figura 2 - Circuito conceitual do jogo das interações da cosmogênese 

 

Fonte: Baseado em Morin (2005, p.109) 

A Figura 2 nos remete a um ciclo gerador de tudo no universo, da matéria 

inicial à vida nos tempos atuais. A ordem é definida por Morin (2008) como um 

conceito-mala, que pode ter diversos significados. Apesar de aparentemente ser 

simples e evidente seu significado, este esconde várias significações em níveis: em 

um primeiro nível, ordem como um fenômeno de natureza física, biológica e social. A 

ordem pode significar determinação, coação, causalidade e seguir as leis que o 

governam; em um segundo nível, a natureza da ordem, ou seja, a ordem significa 

coerência lógica: a possibilidade de deduzir ou induzir e possibilidade de previsão; e 

no terceiro nível, a ordem pode ser concebida como racionalidade, como a harmonia 

entre a ordem e a mente e a ordem do mundo. 

Da mesma forma, a desordem também comporta diversos níveis: em 

primeiro nível, como fenômeno, pode significar irregularidade, inconsistências, 

instabilidade, agitação, dispersão, colisões, acidentes; em segundo nível, aparece 

como um ingrediente comum à desordem, como a eventualidade e o acaso, ou seja, 

tudo que não pode ser previsto; e no terceiro nível, a desordem priva a lei de se 

conceber um fenômeno, irracionalidade, incoerência, demência, portadora da 

destruição e da morte (MORIN, 2008). 

A desordem representa um estado caótico de agitação enquanto a ordem 

está ligada com o ideal da interação que tende a diminuir a desordem e, 

eventualmente, resulta na organização. Para Morin (2008) a organização não é a 

ordem, pois ela comporta a ordem e as interações, comportando também a 

desordem, sendo assim, maior que a ordem. 

Um universo estritamente determinista, que fosse apenas ordem, seria um 
universo sem devir, sem inovação, sem criação; um universo que fosse 
apenas desordem, entretanto, não conseguiria constituir a organização, 
sendo, portanto, incapaz de conservar a novidade e, por conseguinte, a 
evolução e o desenvolvimento (MORIN, 2008, p.202). 
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Esse é o início do pensamento de Morin, a origem do universo baseado na 

física da matéria, a cosmogênese, da qual descende tudo que conhecemos. 

Partindo desse circuito lógico entre ordem, desordem, organização emerge a 

complexidade inicial. A ordem e a desordem, dois conceitos antagônicos, são 

reunidos no pensamento de Morin de forma circular, complementar, na qual sem 

essas duas grandezas, não haveria a evolução. 

Ao relacionar a ordem e a desordem com a ciência, temos que destacar o 

papel da ordem e sua importância neste contexto, pois esse conceito foi a chave 

para eliminar a teologia de um Deus criador de tudo e assim embasar a ideia de uma 

ordem criadora de tudo. Esse conceito de ordem, estabelecido na ciência a partir de 

La Place (1749-1827) é a origem do determinismo da ciência, da ideia de um 

universo perfeito, ordenado e previsível. Já a desordem aparece de forma marginal 

na ciência, como uma preocupação que surge no século XIX a partir da segunda lei 

da termodinâmica e posteriormente no século XX com a física quântica, que subjuga 

a ideia de ordem, instalando-se no seio da ciência e apresentando uma versão do 

universo caótico, desordenado, não previsível, abalando a crença do determinismo 

científico (MORIN, 2008). 

Morin (2005, p.122) considera a organização como “a maravilha do mundo 

físico”, pois “a organização de um sistema é a organização da diferença. Ela 

estabelece relações complementares entre as partes diferentes e diversas, assim 

como entre as partes e o todo” (MORIN, 2005, p.149). O todo é o resultado da 

organização das várias partes que o constitui. 

Dessa forma, tudo que conhecemos são organizações a partir dos mesmos 

elementos físico-químicos existentes na natureza e dispersos no cosmos. A grande 

questão estaria então na organização, na forma de como os elementos se 

organizam e promovem a vida. A vida é uma organização complexa e nós “somos a 

física e a química” (MORIN, 2005, p.56). 

A ciência já tinha desenvolvido a Teoria dos Sistemas57 sendo absorvida por 

Morin e logo incorporada como uma das bases da Teoria da Complexidade, uma vez 

que o autor corrobora com a ideia de representação de objetos e fenômenos como 

um sistema e não como uma unidade. Como sistema, terá em sua composição 

                                            
57 Morin se baseou na Teoria dos Sistemas desenvolvida por Von Bertalanffy (MORIN, 2005, p.130). 
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várias partes em comum, organização e cooperação e que vão desenvolver 

características não presentes nas partes isoladas, emergentes.  

Ora, este sistema, o átomo, constituindo a verdadeira textura do que é 
universo físico, gás, líquidos, sólidos, moléculas, astros, seres vivos, mostra 
que o universo é fundamentado não em uma unidade indivisível, mas em 
um sistema complexo (MORIN, 2005, p.127). 

Se a partícula elementar da física (o átomo) foi considerada um sistema, 

logo tudo é sistema. Assim, “o sistema é o conceito complexo de base porque ele 

não é redutível a unidades elementares, a conceitos simples, a leis gerais” (MORIN, 

2005, p.187). Isso nos traz uma nova visão da unidade, a visão da complexidade na 

unidade, pois “os objetos dão lugar aos sistemas. Em vez de essências e de 

substâncias, a organização; em vez das unidades simples e elementares, as 

unidades complexas; em vez dos agregados formando corpos, os sistemas” 

(MORIN, 2005, p.156).  

O uso da Teoria dos Sistemas por Morin é questionada e adaptada à sua 

epistemologia, questionando o reducionismo das ciências, a unidade, sua teoria 

começou a se assemelhar com a visão sistêmica holística, o todo. Morin destaca 

que ambas as visões estão equivocadas e se assemelham ao reduzirem o objeto ou 

fenômeno à unidade e por isso, não se aplicam à sua visão sobre a complexidade, 

visto que: 

[...] reducionista ou holística (globalista), a explicação num e noutro caso, 
procura simplificar o problema da unidade complexa. Uma reduz a 
explicação do todo, as propriedades das partes concebidas em isolamento. 
Outra reduz as propriedades do todo, concebido igualmente em isolamento. 
Essas duas explicações que se rejeitam mutuamente dependem de um 
mesmo paradigma (MORIN, 2005, p.158). 

A visão sistêmica de Morin (2005) se distancia da visão holística por 

considerar que o todo é maior e menor que a soma das partes, em uma alusão ao 

fato de que as partes podem ter características suprimidas e o todo pode ter 

características emergentes da organização. 

Ao aprofundar a noção de sistemas, Morin (2005) percebe que toda 

organização é ativa, pois gera ações e/ou são gerados por ações, trazendo em si a 
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eminência de uma espécie de trabalho, de transformação e de produção. Dessa 

forma, a organização pode ser relacionada ao conceito de máquina. 

As transformações darão origem a novas formas de organização [...]. A 
transformação aparece como fabricação (termo que dá prioridade ao 
trabalho organizado e à multiplicação do mesmo) ou criação (termo que dá 
prioridade à generatividade do sistema e à novidade do produto). [...] toda 
produção não é necessariamente criação, mas toda a criação é 
necessariamente produção (MORIN, 2005, p.201). 

A reflexão acima é baseada em sua concepção de cosmogênese. Agora, 

com a visão de máquinas, o universo é transformado pelo trabalho dessas 

organizações/máquinas naturais, considerando como máquinas naturais as 

estruturas criadas pela natureza. Desse modo, a sociedade também é visualizada 

por Morin (2005, p.211) como uma máquina, uma “megamáquina antropossocial”, 

sendo esta a responsável por produzir as máquinas artificiais, podendo ser 

caracterizada como “a última das máquinas terrestres” (MORIN, 2005, p.212). 

Muito embora as máquinas artificiais possam possuir qualidades na qual as 
máquinas vivas podem não dispor, como velocidade, capacidade de 
cálculos, dentre outras, as máquinas artificiais não passam de esboços 
grosseiros com relação às máquinas vivas, uma vez que estas não são 
capazes de se regenerar, de se concertar, de se reproduzir, de se auto-
organizar, qualidades elementares que dispõe a menor das bactérias 
(MORIN, 2005, p.213). 

Essa reflexão das organizações como máquinas provêm da incorporação da 

Teoria da Cibernética na formação da Teoria da Complexidade, enriquecendo ainda 

mais esta última, se compondo em outra base dessa teoria. 

A cibernética é a primeira ciência que, depois do progresso da ciência 
ocidental no século XVII, fundou seu método, efetuou seu sucesso 
operacional e se fez reconhecer pelas outras ciências visando a um sistema 
físico, a máquina, não em função dos seus elementos constitutivos, mas em 
função de suas características organizacionais (MORIN, 2005, p.305). 

A cibernética trabalha com a noção do autômato, uma máquina produzida 

pelo homem à sua semelhança.  
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Os computadores comandam máquinas a partir de suas competências 
informacionais e a integração de um computador em uma máquina 
comportando motor constitui um autômato, um ser máquina, um automotivo 
e, aparentemente, um autocomandado, governado, controlado (MORIN, 
2005, p.290). 

Esse incremento teórico traz consigo a noção de que a organização precisa 

de uma finalidade, sendo essa finalidade o seu estado de organização. A noção do 

termo finalidade daria um sentido para a organização, pois cada peça da máquina 

deveria ser construída para servir a um fim específico em uma finalidade objetiva 

maior, o todo, fechado como uma organização com normas e objetivos. Assim, as 

máquinas reagiriam tendo uma finalidade, mesmo que recebessem ordens, que 

poderia colocar em risco sua organização, pois “a finalidade é uma casualidade 

interior que se destaca de maneira cada vez mais precisa, ativa, dominante ali onde 

há informação/programa para comandar as performances e as produções” (MORIN, 

2005, p.317). Porém, as máquinas naturais existem sem um propósito planejado; 

elas simplesmente existem e fazem o seu trabalho. Já “as máquinas artificiais são 

finalizadas antes de existirem“ (MORIN, 2005, p.319), ou seja, são planejadas 

quanto à finalidade que terão suas atividades58. 

Na cibernética, as máquinas são caracterizadas como tendo a necessidade 

de fazer trocas com o meio, se comportando como sistemas parcialmente aberto e 

fechado quanto a interação com o meio. Os seres vivos dependem das trocas com o 

meio ambiente, em uma espécie de retroalimentação, que podem ser positivas ou 

negativas. Essa retroalimentação de uma máquina como positiva tende a gerar o 

desequilíbrio, a aceleração e, consequentemente, a desorganização da organização. 

A retroalimentação negativa opera no nível de regulação e da correção do sistema, 

mantendo a organização. A retroalimentação positiva então conduz à reprodução da 

organização e a negativa, à manutenção da organização, sendo que ambas estão 

presentes e são essenciais também nas máquinas vivas. A vida é então “uma 

surpreendente combinação, em todos os níveis, de retroações positivas e negativas” 

(MORIN, 2005, p.273). 

Isso quer dizer que tudo que é vivo opera por meio de informações e 

processa as informações transformando-as em ações, reagindo às informações de 

                                            
58 Vimos que, embora as máquinas sejam projetadas para um determinado fim, esta finalidade inicial 
pode ser alterada e readequada no convívio social. 
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acordo com um propósito, um programa, uma vez que “a organização viva é 

informacional/comunicacional” (MORIN, 1980, p.116). 

Complementando a Teoria da Cibernética, temos a Teoria da Informação, 

que vai trabalhar os aspectos da comunicação entre um emissor, receptor e os 

meios para as trocas de sinais, aspectos necessários às máquinas.  

A informação emergiu com Hartley e, sobretudo, com Shannon e Weiner, 
sob um aspecto, de um lado comunicacional (tratava-se da transmissão de 
mensagens, e ela foi integrada a uma teoria da comunicação); de outro 
lado, sob aspecto estatístico (relativo a uma probabilidade, ou melhor, a 
improbabilidade do surgimento de tal unidade elementar portadora de 
informação, ou binary digit, bit). Seu primeiro campo de aplicação foi seu 
campo de emergência: a telecomunicação (MORIN, 2011, p.25). 

Essa teoria permitiu uma compreensão melhor sobre como as máquinas 

poderiam enfrentar a desordem, o acaso, o inesperado de forma que pudessem 

extrair a informação do ambiente e adaptar-se, organizando-se a partir dessa 

interação. Isso também reflete o conceito de programação e reprogramação, que 

seria o tratamento da informação retirada do meio e a mudança de ação possível, de 

acordo com a informação extraída do ambiente, estratégica, colocando a informação 

como parte da forma organizadora. 

Shannon (1916-2001) apresenta uma noção matemática do que é 

informação descrevendo um modelo matemático para a informação que ajudasse na 

transmissão de informações em meados do século XX. Já Weiner (1894-1964) 

trabalhou a importância da informação na cibernética, descrevendo a necessidade 

da informação ir além da matemática, pois esta deveria ser portadora de um sentido 

e poderia significar instrução. A palavra informação pode ser interpretada, em seu 

sentido inicial, como uma maneira de formar ou moldar a mente e também como 

uma comunicação do conhecimento (LOGAN, 2012). 

A cibernética trata a informação como uma forma de organização e permite 

associações interessantes entre os seres vivos e as máquinas. Morin vai se 

apropriar da Teoria da Informação, em especial do conceito de neguentropia, que é 

um conceito de sentido oposto ao conceito de entropia da física, tida também como 

responsável pela organização dos sistemas naturais. Assim, a neguentropia seria 

então a responsável pela organização, desorganização, reorganização e 
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regeneração nas máquinas, tendo a informação como variável causadora desse 

processo organizacional (MORIN, 2005). 

A importância da cibernética para os sistemas está no entendimento de que 

o meio fornece à organização a sua autonomia. Ou seja, não existe organização que 

não esteja em contato com o meio, retirando deste, elementos para a manutenção 

de sua autonomia. 

Acontece que a informação pode ser de tipos diferentes, como, por exemplo: 

a informação genética, presente no nosso DNA; a informação perceptual, que 

detectamos através de nossos sentidos; e a informação conceitual, que 

processamos através de nossas mentes (LOGAN, 2012). 

A cibernética trouxe um sentido organizacional à informação, onde um 

programa de computador não só contém informações, mas também lhe ordena 

como reagir. Isso remeteu às reflexões sobre a possibilidade do DNA ser um 

programa natural, base, que deve ser seguido para se constituir a organização da 

vida. Dessa forma, “a célula pode ser cibernetizada e o elemento-chave dessa 

explicação cibernética se encontra na informação” (MORIN, 2011, p.25) e assim, 

“[...] se por um lado, a noção de informação podia se integrar na noção de 

organização biológica, por outro ela podia se ligar de modo espantoso à 

termodinâmica, isto é, à física e à biologia” (MORIN, 2011, p.25). 

A Teoria dos Sistemas, a Teoria da Cibernética e a Teoria da Informação se 

constituem como as bases da Teoria da Complexidade, muito embora existam 

outras teorias necessárias como elo entre elas. A Epistemologia da Complexidade, 

de Morin, traz consigo a evolução dos conhecimentos científicos dos últimos dois 

séculos, em especial, da física e da biologia, interligadas como fios que tecem um 

tecido e um tecido que forma o pano, o qual seria o verdadeiro conhecimento, e na 

visão de Morin, o conhecimento complexo. 

 

3.2  O VERDADEIRO SABER 

Em sua busca para explicar a natureza e a complexidade, Morin (2005) 

amplia seu trabalho se valendo das recentes descobertas científicas nas áreas da 

Física, Química e Biologia, relaciona-as e criando novos entendimentos. O resultado 

de sua trama científica reflete o que ele vai denominar de o verdadeiro saber, um 
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saber que deve perpassar de alguma forma a física, a biologia e a 

antropossociologia. Sua reflexão mostra que não há saber dissociado, uma vez que 

os elementos físicos, biológicos, sociais, históricos, geográfico e temporal se 

misturam para configurar o saber (Figura 3). 

Questionando sobre a composição dessas disciplinas em um saber 

verdadeiro, o autor afirma que “todo o saber, mesmo o mais físico, submete-se a 

uma determinação sociológica. Em toda a ciência, mesmo na mais física, há uma 

dimensão antropossocial. Dessa forma, a realidade antropossocial se projeta e se 

inscreve no próprio âmago da ciência física” (MORIN, 2005, p.23-24). 

 

Figura 3 - O verdadeiro saber 

 

Fonte: Baseado em Morin (2005, p.24) 

Essa reflexão sobre o verdadeiro saber, ilustrado na figura acima, suscita 

algumas barreiras a serem transpostas frente à concepção tradicional do saber 

compartimentado em disciplinas e hiperespecializado. Morin (2005) deseja transpor 

os limites disciplinares do conhecimento em busca do conhecimento unificado, mas 

crê que existem barreiras que devam ser transpostas, e cita: a barreira do saber 

enciclopédico, pois relações cíclicas entre os termos exigiria o conhecimento de tudo 

sobre tudo o que se relaciona ciclicamente; a barreira epistemológica, pois construir 

uma relação onde havia uma disjunção necessita da origem de um princípio que 

oriente ao processo de isolar, separar para conhecer e um princípio capaz de reunir 

o que estava isolado e separado; e a barreira lógica advinda do fato de ser uma 

relação cíclica. Assim, nessa perspectiva, o saber real, na visão de Morin, seria 

impossível por não ser possível transpor tais barreiras. 

Superar tais barreiras exigiria uma estratégia, na qual o autor aponta como 

solução, a transformação do ciclo-vicioso em um ciclo-virtuoso, não quebrando a 

circularidade do conhecimento, mas evoluindo a partir dele, em forma de espiral, 

onde “o círculo será nossa roda, nossa rota, o espiral” (MORIN, 2005, p.32). Sobre a 

questão do saber enciclopédico, partindo do espiral e mantendo as relações 

circulares seria possível “aprender a articular os pontos de vista separados do saber 

em um ciclo ativo” e assim, construir um saber com conhecimentos cruciais, 
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estratégicos, como os nós entre os ciclos, fazendo crescer o espiral do conhecer 

(MORIN, 2005, p.33). Com relação ao princípio organizador, será preciso reaprender 

a aprender e trazer essa forma de pensamento como um paradigma a ser seguido, 

sendo necessário “suprimir não as distinções e oposições, mas inverter a ditadura 

da simplificação disjuntiva e redutora” pois, assim como foi a mudança 

paradigmática na forma de se constituir o conhecimento Ptolomaico para o 

Coopernicano, assim deverá também ser para essa nova forma de organizar o 

conhecer (MORIN, 2005, p.34). 

 

3.3  O QUE É A COMPLEXIDADE? 

A complexidade para Morin nasce da “simplicidade”, ideia presente na 

redução dos fenômenos ou objetos em pequenas partes a fim de serem descritas e 

entendidas, o método proposto por Descartes. Porém, com os avanços da própria 

ciência, o que inicialmente fora considerado como simples, não seria tão simples 

assim, se mostrando como um tecido de interações e não como um objeto, um 

sistema. 

Essa nova forma de se ver o simples é abordada pela Teoria dos Sistemas, 

onde a complexidade estará relacionada com o conjunto de relações entre partes 

diferentes de forma organizada, formando algo com propriedades e qualidades 

diferentes das que encontramos nas partes que a forma. A complexidade como 

soma das partes, à primeira vista, é um fenômeno quantitativo por fazer referência à 

quantidade de interações entre as unidades, uma visão sistêmica das coisas. 

Porém, a complexidade não está apenas relacionada às quantidades de unidades e 

interações entre elas, mas também com a incerteza, indeterminações e fenômenos 

aleatórios que constituem o todo, nos antagonismos das partes, pois na cooperação 

entre tudo isso, há uma finalidade maior. 

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 
junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela 
coloca o paradoxo do uno ao múltiplo. Num segundo momento, a 
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso 
mundo fenomênico (MORIN, 2011, p.13). 
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Em uma segunda visão, a complexidade está relacionada à organização 

como o todo e a capacidade deste de se manter organizado frente às incertezas e 

ao acaso decorrente de suas interações com o ambiente. O tecido dos 

acontecimentos, na qual o objeto estará exposto, pode levar a desorganização da 

organização, o jogo das interações, na qual todos os organismos estão sujeitos, pois 

toda e qualquer organização está ao mesmo tempo aberto e fechado à natureza 

como forma de preservação de sua organização (MORIN, 2005). Neste ponto temos 

a questão da dinamicidade da complexidade, as relações, na qual estão abordadas 

nas Teorias da Cibernética e da Informação, refletindo a ideia de que um objeto ou 

fenômeno a ser estudado deve levar em consideração as interações. 

A própria ciência reconhece a questão da fragmentação dos conhecimentos 

em disciplinas e cria novas disciplinas que surgem ao longo do século XX, que terão 

em comum, a união de conhecimentos dispersos em outras disciplinas em uma 

disciplina, se caracterizando por um saber apresentando de forma sistêmica. Como 

exemplo, temos a disciplina de Ecologia, a Cosmologia e a Ciências da Terra, que 

reúnem os conhecimentos dispersos em outras disciplinas em suas composições. 

Essas disciplinas são indícios de reconhecimento da ciência sobre a importância do 

saber sistêmico e isso pode ser entendido como um reconhecimento da 

complexidade do saber (MORIN, 2005). 

A complexidade procura buscar um conhecimento mais próximo do real, um 

saber não reduzido apenas à manipulação ou à descrição de objetos simples, mas 

que engloba também isso. A complexidade vai além da ciência clássica, ao 

conceber o objeto ou o fenômeno estudado, como um emaranhado de partes e 

relações interagindo entre si e entre seu ambiente, e reconhece que não há como 

conhecer a totalidade sobre o objeto e suas relações, buscando um diálogo para 

tentar compreender o máximo de seus aspectos, sem desprezar possíveis 

antagonismos, certezas e incertezas, não respeitando as barreiras disciplinares. 

Assim, a complexidade não só está presente na natureza do objeto ou fenômeno 

estudado, mas estará presente também em todas as possíveis relações que este 

poderá ter em seu ambiente. 
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3.4  A TEORIA DA COMPLEXIDADE DE MORIN 

Para enfrentamento da incerteza e a separação que temos nas ciências 

atuais, Morin (1999) nos convida a usar a Teoria dos Sistemas, da Cibernética e da 

Informação, considerando tais teorias como a trindade teórica.  

O papel da Teoria da Informação tem como importância a possibilidade que 

esta traz à questão do enfrentamento da incerteza, pois concebe a possibilidade de 

extração da informação do ambiente, sendo esta informação o diálogo com o 

mundo; a cibernética, com sua capacidade de manter a informação através do 

programa, essencial à organização e a finalidade da organização como uma 

máquina. 

A Teoria dos Sistemas traz a visão de sistematicidade e implementa a noção 

da união entre as partes e as relações que forma o todo, com suas propriedades 

emergentes que retroagem nas partes, se mostra como uma alternativa para unir o 

que estava disjunto e afirmar a importância que o objeto/sistema tem com relação ao 

meio. Assim, a complexidade pode possibilitar uma forma de resolvermos um 

problema ou entendermos melhor um objeto ou fenômeno estudado, pois “uma 

teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. Uma teoria não é uma 

chegada; é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução; é a 

possibilidade de tratar um problema” (MORIN, 2008, p.335). 

A Teoria da Complexidade, de Morin, é então a resposta quanto à forma de 

se fazer, pensar e organizar a ciência, tendo por base sua Epistemologia da 

Complexidade. É a visão deste autor para o que ele vai chamar de método, um 

caminho a ser percorrido para se chegar ao pensamento complexo, uma nova forma 

de pensar para uma nova ciência. 

O que Morin buscava inicialmente era a proposição de uma nova ciência que 

levasse em consideração a antiga ciência, dado sua incontestável importância e o 

conjunto de conhecimentos por ela desvelados, articulando o que está separado e 

reunindo o que está disjunto, proporcionando novas formas de entendimentos. 

Quanto a proposta de abordagem para a construção do conhecimento científico, 

“não se trata aqui de contestar o conhecimento ‘objetivo’ [...], trata-se de conservar 

absolutamente esta objetividade, de integrá-la a um conhecimento mais amplo e 

refletido, dando-lhe um terceiro olho para enxergar o que ela não vê” (MORIN, 2005, 

p.35). Na concepção de Morin (2011, p.77): 
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[...] o pensamento simplificador se baseia no predomínio de dois tipos de 
operações lógicas, disjunção e redução, que são ambas brutais e 
mutiladoras, então os princípios do pensamento complexo será 
necessariamente princípios de disjunção, de conjunção e de implicação. 

A objetividade da ciência separa e reduz os objetos ou fenômenos para que 

possa realizar experimentos e assim, descrever, manipular e transformar os objetos 

de estudos, retirando-os de seu ambiente natural, pregando a retirada de qualquer 

subjetividade do conhecer através do uso de uma metodologia, que “[...] à expulsão 

do sujeito e da reflexão, se impõem esta ocultação” (MORIN, 2005, p.27). 

O fato de todo objeto poder ser definido a partir de leis gerais às quais ele é 
submetido e a partir de unidades elementares pelas quais ele é constituído 
exclui todas as referências ao observador e ao ambiente, e a referência à 
organização do objeto só pode ser acessória (MORIN, 2005, p.125). 

Morin (2005) se posiciona contrário a essa “objetividade” proposta pela 

ciência. Para ele, não é possível ter o conhecimento sem o sujeito, pois o sujeito é o 

construtor do conhecimento e o conhecimento é criação do ser humano. Morin 

costuma destacar em seus trabalhos que não há conhecimento sem que haja a 

construção deste conhecimento, demonstrando claramente, em sua definição de 

conhecimento verdadeiro, esse fato, ao relacionar todo o conhecer com a questão 

antropossocial. 

Nós sabemos há mais de meio século que nem a observação da microfísica 
nem a observação da cosmofísica podem ser dissociadas de seu 
observador. Os maiores progressos das ciências contemporâneas são 
obtidos quando o observador é reintegrado a observação (MORIN, 2005, 
p.23). 

Dessa forma, a Teoria da Complexidade também traz consigo a questão da 

subjetividade e toda a complexidade que envolve a construção do saber, a episteme, 

que na concepção de Morin, também é complexo.  

Morin (2008) discute dois aspectos na qual a complexidade é erroneamente 

interpretada. A primeira diz respeito a complexidade como um método, uma fórmula 

pronta. A complexidade não é uma receita pronta, uma resposta, devendo ser 

considerada como um desafio, uma forma de pensar “[...] o problema da 
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complexidade é, antes de tudo, o esforço para conceber um incontornável desafio 

que o real lança a nossa mente” (MORIN, 2008, p.176). A segunda forma errônea de 

conceber a complexidade é a aspiração à completude, o saber total sobre algo. 

Nesse ponto, Morin afirma que “[...] o problema da complexidade não é o da 

completude, mas sim o da incompletude do conhecimento” (MORIN, 2008, p.176). 

Isso demostra que a Teoria da Complexidade tem entre seus objetivos, o de 

proporcionar uma forma de saber mais condizente com a realidade a qual nos 

deparamos. 

Para a Teoria da Complexidade retratar a realidade de um objeto ou 

fenômeno na forma de conhecimento é retrata-lo de forma sistêmica quanto à sua 

formação e suas interações, uma abordagem nas várias dimensões do saber, 

multidimensional, exigindo para isso um conhecimento multidisciplinar por parte de 

um sujeito que deve ter a capacidade de organizar esse conhecimento para a 

compreensão e descrição desse saber, e que deve estar sensível quanto à 

incompletude do conhecimento e da impossibilidade de retratação do real, ciente de 

que o saber é historicamente situado e humanamente edificado e, por isso, 

propenso à erros diversos.  Isso vai exigir que o sujeito tenha em mente a forma do 

pensamento complexo. 

 

3.5  O PENSAMENTO COMPLEXO (PARADIGMA DA COMPLEXIDADE) 

O modo de como a ciência produz o conhecimento, quando separa o objeto 

do seu meio, pode permitir um conhecimento sobre uma pequena parte de seu 

contexto, mas isso ignora as relações entre as partes em seu contexto global, o 

ambiente a qual pertence, podendo gerar certa “cegueira do conhecimento”. Além 

disso, a realidade é composta de multidimensões, tais como a biologia, a física, a 

química, o social, o ambiental, dentre outras na qual o conhecimento científico tende 

a ignorar ou a reconhecer de modo separado, apresentando-os através das diversas 

disciplinas, descontextualizando e fragmentando o conhecimento sobre o objeto ou 

fenômeno estudado (MORIN, 2003). Ainda de acordo com Morin (2013, p.14): 
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A inteligência parcelar, compartimentada, mecânica, disjuntiva, reducionista, 
quebra o complexo do mundo, produz fragmentos, fraciona os problemas, 
separa o que é ligado, unidimensionaliza o multidimensional. Trata-se de 
uma inteligência ao mesmo tempo míope, presbita, daltônica, zarolha. 
Elimina na casca todas as possibilidades de compreensão e de reflexão, 
matando assim todas as chances de julgamento corretivo ou de visão a 
longo termo. Quanto mais os problemas se tomam multidimensionais, mais 
há incapacidade para pensar essa multidimensionalidade; quanto mais a 
crise avança, mais progride a incapacidade de pensá-Ia; quanto mais os 
problemas se tomam planetários, mais se tornam impensados. Incapaz de 
considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligência cega produz 
inconsciência e irresponsabilidade. 

Morin (1999, p.30-31) afirma que “a complexidade é a união da simplicidade 

com a complexidade” tendo como grande questão a de como unir o simples e o 

complexo. O próprio autor aponta para a trindade teórica, base da complexidade, 

como uma forma de começar a pensar e resolver esse problema, uma vez que o 

autor afirma não ter tido tempo para trabalhar essa questão.  

Morin (2011, p.19) nos traz uma reflexão frente aos conhecimentos recentes 

da ciência no último século e mostra que a própria ciência abre o espaço para 

comportar a complexidade, pois  

[...] o simples (as categorias da física clássica que constituem o modelo de 
qualquer ciência) não é mais o fundamento de todas as coisas, mas uma 
passagem, um momento entre complexidades, a complexidade da 
microfísica a complexidade macrocosmofísica. 

A ciência atual é superespecializada quanto à profundidade do 

conhecimento, com muito conhecimento acumulado nos últimos séculos pela 

ciência. O conhecimento está armazenado em disciplinas, sendo ensinados a partir 

destas de modo esfacelado e disjunto, que desconfigura o saber da realidade, uma 

vez que a realidade é complexa. O saber dessa forma apresenta-se como 

unidimensional, representando apenas um dos vários aspectos da realidade. É 

preciso então saber religar os saberes dispersos das disciplinas através de métodos, 

instrumentos, operadores e conceitos que possibilitem essa união (MORIN, 1998).  

O pensamento simplificador se baseia no predomínio de dois tipos de 
operações lógicas, disjunção e redução, que são ambas brutais e 
mutiladoras, então os princípios do pensamento complexo será 
necessariamente princípios de disjunção, de conjunção e de implicação 
(MORIN, 2011, p.77).  
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Nessa perspectiva, o pensamento complexo aparece como uma resposta ao 

método cartesiano da ciência e vem com a proposta de ser uma forma de pensar 

capaz de ligar os conhecimentos, contextualizar e globalizar. Porém, o pensamento 

complexo não busca ser uma proposta em substituição do método cartesiano, pois 

este se mostra bastante eficaz em muitas as situações. O pensar complexo é um 

pensamento reflexivo que deve organizar e religar os conhecimentos na busca de 

um sentido mais compreensível da realidade (MORIN; PENA-VEJA; PAILLARD, 

2004). 

Ora, se por um lado temos os saberes fragmentados, compartimentados, e 

do outro temos problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transacionais, globais e planetários, se faz necessário que haja 

também uma contextualização do conhecimento, uma vez que “o conhecimento da 

informação ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e 

os dados em seu contexto para que adquiram sentido” (MORIN, 2000, p.36).  

Estamos vivendo a era planetária, onde o mundo todo está ligado de alguma 

forma. Os problemas possuem amplitudes locais, regionais, nacionais, internacionais 

e globais. Isso passa a exigir que o conhecimento dos problemas-chaves do mundo 

e das informações-chave relativas sejam conhecidas e situadas pelo cidadão nesse 

contexto complexo, exigindo uma reforma paradigmática com relação a organização 

do conhecimento. 

Unidades complexas são multidimensionais, possuindo várias dimensões, 

sendo preciso alimentar tantas quantas forem as dimensões para se formar o 

conhecimento. Como exemplo de complexidade multidimensional, Morin (2000) cita 

o exemplo da sociedade, que é ao mesmo tempo histórica, econômica, sociológica e 

religiosa, dentre outras dimensões de saber possíveis que podemos enquadrá-la, na 

qual, em cada uma das dimensões, poderia conter outras dimensões, como por 

exemplo, ser inseridos os desejos e sentimentos humanos como novas dimensões 

da dimensão econômica. 

Frente ao desafio das verdades do conhecimento, Morin (2011) reforça que 

devemos estar acima das escolhas entre as verdades, que devemos não escolher 

entre uma ou outra verdade e sim integrar as verdades, “superar a alternativa” em 

um pensamento integrador. Isso nos leva a um pensamento vivo, um pensamento 

diferente do pregado pela ciência nos dias de hoje, um pensamento capaz de 

acolher novos conceitos e ideias que agreguem ao conhecimento. 



147 

 

Conforme destacam Pena-Vega e Nascimento (1999), é importante destacar 

que a complexidade não é uma nova versão da verdade, pois aqueles que creem na 

ideia de ciência como o saber verdadeiro ainda estão presos ao pensamento 

simplificador da ciência clássica e suas concepções sobre a verdade. A 

complexidade deve ser um conhecimento capaz de intermediar um diálogo com o 

mundo na busca de um saber mais condizente com o real. Mas, para que isso seja 

possível, a complexidade deve ser capaz de trabalhar a questão da desordem e da 

incerteza, uma vez que estas brotam da concepção do universo não previsível e são 

determinantes para o processo evolutivo, aceitando a desordem e a incerteza como 

parte do conhecimento e trabalhar juntamente com as certezas e as ordenações, na 

busca de um conhecimento que também será capaz de evoluir. 

Rosnay (1998) ao refletir sobre a ciência tradicional e a complexidade, 

aponta que a primeira se faz necessária frente à sua necessidade de extrair da 

natureza os elementos e fatos que permitem a construção das teorias; e a segunda, 

por sua vez, nos permitindo obter uma visão mais global do conhecimento, uma 

organização do conhecimento que possibilitaria uma maior eficácia na ação. Assim, 

ambas concepções podem conviver de forma complementar. 

O pensamento complexo não é a busca do pensamento completo sobre algo 

ou um fenômeno, e sim, a busca da superação da fragmentação desse 

conhecimento, da mutilação do saber, a busca pela articulação dos saberes 

despedaçados, com a consciência de que o conhecimento não pode dar conta da 

representação completa do real, da incerteza e está sujeito a diversos erros. 

O que leva Morin (1999) a defender uma reforma do pensamento? O autor 

cita alguns preceitos bases os quais vão resultar nessa necessidade, e afirma que: o 

homem busca sempre a segurança em seu saber, a busca da certeza e busca isso 

em qualquer área do conhecimento. A certeza, porém, advém de uma atividade 

cognitiva, da pesquisa pelo conhecimento. Morin não acredita na certeza de nenhum 

tipo de conhecimento59, alertando para a necessidade de se conviver com isso da 

melhor forma possível; outro preceito é o de que hoje em dia, todos os problemas 

não teriam uma causa e efeito, e sim causas e efeitos, com profundidade que varia 

entre o nível pessoal ao nível global, com graus variados de interdependências e 

causalidades retroalimentadas e de natureza que pode abranger diversas áreas do 

                                            
59 Por isso, considerado um autor ligado ao pós-modernismo. 
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saber humano, complexos, que precisam ser abordados com um saber 

multidimensional do conhecimento e estratégias de resolução que compreendam tal 

complexidade. Com tais preceitos, Morin embasa sua afirmação sobre a 

necessidade de uma reforma do pensamento, onde o pensamento complexo 

apontado pelo autor, pode contribuir para esse processo. 

Assim, em seu livro “Ciência com Consciência”, Morin (2008, p.332-334) 

elenca treze princípios para se pensar complexo: 

1) A necessidade de reconhecimento, da validade do princípio da 
universalidade, levado em consideração também a inteligibilidade a 
partir do local e do singular, já que o local e o global fazem parte da 
mesma realidade; 

2) Reconhecer a irreversibilidade do tempo na física e na biologia, integrar 
ao conhecimento, assim como a problemática organizacional, inserir a 
história dos acontecimentos em todas as descrições e explicações; 

3) Ligar o conhecimento dos elementos ou conjunto às partes que o 
constituem, a partes ao todo e o todo às partes. Princípio 
hologramático que pode nos levar a uma busca da informação do todo 
na parte, uma vez que ela deverá refletir as suas informações e as 
informações do todo ao qual pertence; 

4) Princípio da incontornabilidade da problemática da organização, e aos 
seres vivos (físicos-astros, biológicos e antropossociais) a auto-
organização. Reconhecer que os fenômenos sociais e biológicos são 
complexos por apresentarem um número incalculável de interações; 

5) Princípio de causalidade complexa, causalidade múltipla, interações, 
inter-retroações, atrasos, interferências sinergias, desvios, causalidade 
mutua inter-relacionada, endo e exo causalidade para auto-
organizações; 

6) Consideração dos fenômenos segundo a ordem-desordem-interações-
organização e integração para a problemática da organização e para 
os acontecimentos aleatórios; 

7) Distinguir, mas não separar, o objeto do ambiente e suas interações 
com o ecossistema; 

8) Princípio da relação entre o observado/concebido e o objeto 
observado/concebido, situando o observador como sujeito humano e 
este dotado de cultura, sociologia e história em estudo antropológico ou 
sociológico; 

9) Possibilidade e necessidade de termos uma teoria científica do sujeito; 

10) Possibilidade, a partir de uma teoria de autoprodução e de auto-
organização, de introduzir e de reconhecer física e biologicamente as 
categorias do ser e da existência; 

11) Possibilidade, a partir de uma teoria de autoprodução e de auto-
organização, de reconhecer cientificamente a noção de autonomia; 

12) Reconhecer a problemática das limitações lógicas e, em sistemas 
formais complexos, considerar eventuais contradições impostas pela 
observação/experimentações, associando noções complementares, 
concorrentes e antagônicas;  

13) Pensar de maneira dialógica e por macroconceitos, vinculando de 
maneira complementar as noções eventualmente antagônicas. 
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Esses “mandamentos” apontados em Morin (2008) podem conduzir ao 

paradigma da complexidade, como uma forma de se pensar e criar conhecimento 

complexo. Algumas delas podem ser ignoradas, algumas até são reconhecidas 

como impossíveis, pois de fato não existem na ciência atual. De certa forma, o 

paradigma da complexidade não vai produzir nem determinar a inteligibilidade do 

sujeito, mas poderá levá-lo a considerar a questão da complexidade em sua 

abordagem. Assim, um paradigma da complexidade: 

[...] incita a distinguir e fazer comunicar em vez de isolar e separar, a 
reconhecer os traços singulares, originais, históricos do fenômeno em vez 
de ligá-los pura e simplesmente às determinações e leis gerais, a conceber 
a unidade/multiplicidade de toda entidade em vez de a heterogeneizar em 
categorias separadas ou a homogeneizar em indistinta totalidade. Incita a 
dar conta dos caracteres multidimensionais de toda realidade estudada 
(MORIN, 2008, p.334). 

O pensamento complexo evita a redução e a simplificação, sendo 

dependente de nossa capacidade de compreender um problema, contextualizar, 

globalizar e interligar tal problema de modo a enfrentar a incerteza (MORIN, 2003).  

Em Morin (2003, p.15) é apontado sete princípios que guiam o pensamento 

complexo, são eles: 

1) Princípio sistêmico ou organizacional: liga o conhecimento das partes ao 
conhecimento do todo, onde o todo é mais e menos que a soma das partes 
(qualidades suprimidas e qualidades emergidas da organização); a 
organização é quem rege as partes em um objetivo maior; 

2) Princípio hologramático: inspirado no holograma, onde cada ponto 
contém quase que a totalidade da informação do objeto representado. Este 
princípio é baseado no sistêmico, onde o todo está na parte e as partes no 
todo; 

3) Princípio do anel retroativo ou retroatividade: inspirado em Nobert 
Wiener, refere-se ao conhecimento dos processos de auto-regulação onde 
a causa age sobre o efeito e o efeito sobre a causa, permitindo a autonomia 
do sistema e a manutenção quanto organização; 

4) Princípio do anel recursivo ou recursividade: supera a noção de 
regulação estabelecendo a autoprodução e auto-organização onde os 
produtos e os efeitos serão produtores e causadores do que produz, sendo 
os estados finais (produtos) necessários a geração dos estados iniciais, 
produzindo e reproduzindo-se; 

5) Princípio da auto-eco-organização ou autonomia e dependência: aplicado 
aos seres vivos, onde estes dependem da energia fornecida pelo meio na 
qual vivem e geram sua autonomia, dependente do meio, ou seja, 
autônomo e dependente; 

6) Princípio dialógico: princípio que une noções antagônicas, termos que 
tendem a se excluírem, de forma a ligá-las em uma determinada realidade. 
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Esse princípio é importante pois permite unir conceitos conflituosos, 
enriquecendo o conhecimento. Como por exemplo, a questão citada da 
ordem e da desordem convivendo dentro de uma organização; 

7) Princípio da reintrodução daquele que conhece em todo o conhecimento: 
conceber todo o conhecimento científico como uma reconstrução/tradução 
por um espírito/cérebro numa certa cultura e tempo determinado, uma vez 
que “o sujeito não reflete a realidade. O sujeito constrói a realidade por 
meios de princípios já mencionados” (MORIN et al., 2003, p.37). 

Tais princípios apontam para uma nova forma de pensar: a forma complexa 

de Morin. Ao serem aplicados, estes princípios possibilitam a criação de estratégias 

de construção do saber a partir dos princípios da complexidade, a construção do 

saber complexo. 

Muito embora o termo complexidade seja trabalhado por diversos autores 

em diversas disciplinas, como na matemática, física, biologia, sociologia, o termo 

complexo pode ter diversos significados. A complexidade é um problema de 

paradigma, que envolve uma epistemologia, uma forma de conhecer. Morin et al. 

(2003, p.55-56) vai citar como características do pensamento complexo: 

1) Um pensamento dinâmico que se recria a cada momento, no caminho; 

2) O pensamento que confronta com a simplificação, absorvendo-o, 
buscando uma dialógica, recursividade, hologramaticidade, holoscopia 
como princípios pertinentes; 

3) O pensamento que reconhece a imprecisão do saber;   

4) Um pensamento que nunca é completo, pois é um pensamento 
articulante e multidimensional, articula os conhecimentos disciplinares. 
Reconhece que a totalidade de um saber é impossível de se alcançar, e 
uma totalidade não representaria a verdade. É um pensamento que 
diferencia, mas não isola. Um conhecimento que nunca termina; 

5) Reconhecer a ignorância e os erros do conhecimento, extingue falsas 
clarezas e caminha entre a escuridão e a incerteza no processo de 
conhecimento, onde o “reaprender a aprender com a plena consciência de 
que todo conhecimento traz em si mesmo e de forma ineliminável a marca 
da incerteza”; 

6) O pensamento complexo não despreza o simples e sim a une com a 
complexidade; um jogo duplo entre o simplificar/complexificar. 

Morin reafirma a necessidade de um pensamento que promova a 

democracia cognitiva e que ajude a enfrentarmos os desafios de conviver melhor 

com os nossos semelhantes. Para o autor: 
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O sentido da elaboração de um pensamento complexo, único a poder 
reforçar e desenvolver a autonomia pensante e a reflexão consciente, único 
a permitir a cada um edificar em si mesmo observatórios dos metapontos de 
vista, único capaz de reconhecer os seus próprios buracos negros, único 
capaz de acionar a dialógica entre o global e o particular, a parte e o todo, a 
objetividade científica e a reflexividade filosófica, único capaz de considerar 
sem trégua o horizonte planetário e, além, os aléns (MORIN, 2005b, p.124). 

Dessa forma o pensamento complexo, que tem por base a Teoria da 

Complexidade, pode ser considerado como um método, uma forma dentre outras 

possíveis para trabalharmos a complexidade do real e refletir sobre esse 

conhecimento, reconhecendo suas limitações e incompletude. Sobre a teoria, Morin 

nos traz que: 

Uma teoria não é uma chegada, é a possibilidade de uma partida. Uma 
teoria não é uma solução, é a possibilidade de tratar um problema. Uma 
teoria só cumpre seu papel cognitivo, só adquire vida, com o pleno emprego 
da atividade mental do sujeito [...]. Toda teoria dotada de alguma 
complexidade só pode conservar sua complexidade à custa de uma 
recriação intelectual permanente (MORIN et al., 2003, p.24). 

Assim, a questão do uso da Teoria da Complexidade como um método seria 

possível através de uma abordagem, uma estratégia de pensamento, e não como 

um método rígido e determinista, uma forma de pensar complexa para conduzir ao 

conhecimento complexo. 

 

3.6  O CONHECIMENTO SEGUNDO MORIN 

Para Morin (2008) o conhecimento é inerente à vida, à organização, e está 

presente em todos os organismos vivos, nas células, bactérias, vírus e nos órgãos 

que compõe os seres vivos. Para ele, a computação, como resultado do tratamento 

da informação, é realizada em todos os níveis da vida, pois a função da computação 

da vida é viver, sobreviver à morte. Dessa forma, os processos computacionais vitais 

são descentralizados em diversos níveis do ser e organizados segundo a 

necessidade de viver, onde “a vida só pode auto-organizar-se com o conhecimento” 

(MORIN, 2008, p.58). A origem do conhecimento e da possibilidade de conhecer tem 

como origem o próprio DNA que constitui a organização viva, pois este traz consigo 
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a informação genética sobre a forma de como computar para a sobrevivência e/ou 

interação com o meio na qual a vida se insere. 

O conhecimento será o resultado de várias operações computacionais60 do 

cérebro em processos de: a tradução de signos e símbolos que representarão as 

ideias, teorias, noções; na construção ou na tradução construtora a partir de um 

princípio ou regras que vão permitir a construção do sistema cognitivo através da 

articulação entre as informações, signos e símbolos; na solução de problemas, uma 

tradução da realidade que se tenta conhecer. Dessa forma, o conhecimento estaria 

limitado a refletir o real, reconstruindo-o a partir da realidade no cérebro, onde “o 

conhecimento não é o acúmulo de dados ou de informação e sim sua organização” 

(MORIN et al., 2003, p.37). 

Embora o conhecimento esteja em todo ser humano, é no cérebro que 

temos a maior parte de nossas operações cognitivas. O cérebro humano é um 

gigantesco centro de computação que trata o conhecimento que coordena as ações 

e as interações entre o conhecimento e a ação. 

A existência animal depende não somente do meio, mas também do 
conhecimento do meio. Todo o progresso do conhecimento beneficia a 
ação; todo o progresso da ação beneficia o conhecimento. Mais 
profundamente, toda estratégia de ação comporta computações, isto é, uma 
dimensão cognitiva, e todo o conhecimento comporta uma atividade 
estratégica (MORIN, 2008, p.63). 

Quanto ao processo de aprendizagem, Morin (2008) acredita que dispomos 

de dois tipos de memória: a memória hereditária e a memória adquirida; de 

sensoriais precisos, que nos fornece as informações do meio, traduzindo 

informações do ambiente para nosso cérebro; de princípios e regras para organizar 

o conhecimento e esquemas perceptivos. Todo esse sistema torna o cérebro um 

cômputo, que se autocomputa, computando os estímulos vindos do exterior 

internamente em suas estruturas virtuais, tornando o conhecimento do indivíduo seu 

conhecimento, pois armazena o resultado deste processamento, caso tenha 

                                            
60 Morin (2008) considera o ser humano e seus processos cognitivos semelhante a um computador 
artificial e seus processos de computação. A diferença está no fato de que a máquina computador é 
organizada e planejada pelo homem, com uma função determinada por ele, enquanto que a máquina 
computacional humana será descentralizada, com computação em vários níveis (do celular ao 
cognitivo cerebral) regida por um objetivo maior que é a vida, a sobrevivência e a perpetuação da 
espécie. A computação viva se confunde com a auto-organização viva. 
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importância. Isso possibilita que a organização do pensamento seja por operações 

com as informações, pois o conhecimento opera a partir da seleção e rejeição das 

informações obtidas do meio, absorvendo apenas o que faz sentido, separando a 

informação (distingue entre informação e ruído do sinal), associa (a conhecimentos 

pré-existentes), classifica (segundo a hierarquia do saber) e centraliza (em função 

de um núcleo de noções-chaves)61. 

Na Teoria da Informação, quando temos uma informação na qual não 

sabemos como situá-la no seu contexto, não a reconhecemos, pois esta tende a ser 

uma informação que não desperta o nosso interesse, um ruído em meio a um sinal, 

pois para que possamos entender uma informação “somos obrigados a 

contextualizar o tempo todo” (MORIN, 2005, p.60).  

As ideias são formas de explicação do real, descritas através dos símbolos 

proveniente da linguagem. Normalmente elas estão dispostas de forma associada à 

outras ideias, formando os sistemas de ideias, na qual estas estarão associadas ao 

conhecimento. São as ideias habitantes da mente humana, que fornecem a visão de 

mundo e explicações sobre o real (MORIN, 2008).  

Morin (2005b) aborda a questão da racionalidade e da racionalização, 

ambas perversas ao conhecimento humano, pois trazem consigo a busca da 

coerência. Porém, a racionalidade é um sistema de ideias que atua na mente de um 

indivíduo na qual mantém a sua lógica aberta para o real, dialoga com o real, 

podendo ser modificada e até mesmo substituída por outras ideias; já a 

racionalização acontece quando um sistema de ideias toma posse do real na mente 

de um indivíduo e elimina a possibilidade de diálogo com qualquer realidade 

contrária a esse sistema de ideia, captando apenas o que corrobora e fortalece, 

como uma crença em um mito ou doutrina. Deste modo, as nossas ideias podem 

determinar nossa forma de conhecer, de discernir na informação o que deve ser 

absorvido ou não, nossas mudanças de concepções e até mesmo atitudes que terão 

por base nossa forma de compreensão do mundo.  

Sobre a problemática da verdade, Morin (2008, p.32) destaca que seria 

necessária uma metaepistemologia capaz de incluir a epistemologia clássica e ir 

além, onde “a problemática da verdade deve levar em consideração todo 

                                            
61 Partindo dessa noção, podemos perceber a concepção de aprendizagem construtivista de Morin, 
em especial, a questão da seleção de conceitos com base nas estruturas mentais, uma aproximação 
com a Teoria dos Conceitos de Ausubel, a qual trabalharemos no próximo capítulo. 
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conhecimento que se crê verdadeiro, toda pretensão de conhecimento, todo 

pseudoconhecimento, isto é, também, o erro, a ilusão, o desconhecimento [...]”, 

dessa forma mantêm aberto a problemática da verdade, uma vez que essa é uma 

discussão sobre o conhecimento, sobre o real. 

Assim, Morin vai considerar a verdade de um conhecimento quando este for 

“um conhecimento liberto de suas condições históricas-sócio-culturais de formação”, 

que deve “reconhecer as suas dependências em relação a essas condições” 

(MORIN, 2008, p.260). 

As ideias podem ser controladas na mente do indivíduo e ser regidas por um 

sistema de seleção, por um paradigma. Morin (2005b) vai tratar a questão do 

paradigma como estando situado no núcleo de uma teoria que vai controlar a lógica 

na mente de uma pessoa. Para ele, a palavra paradigma vai significar modelo ou 

regra geral, um conjunto das representações, crenças e ideias. Assim, o autor usa o 

termo paradigma para descrever o que “os indivíduos conhecem, pensam e age 

conforme os paradigmas neles inscritos culturalmente” (MORIN, 2005b, p.261). Em 

outras palavras, um paradigma dá inteligibilidade e sentido ao conhecimento, 

seleciona o conhecimento e organiza as ideias na mente do indivíduo. Dessa forma, 

uma mudança de paradigma estaria relacionada a mudar a forma de como o 

indivíduo pensa, acredita e se constitui como sujeito, sendo tal mudança superior às 

ideias e de âmbito do conhecimento científico. 

Sobre a questão da aprendizagem, Morin vai considerar que o aprender não 

é apenas adquirir o saber, mas é também uma forma de saber como adquirir o 

saber. O saber é inato ao ser humano, adquirido ao longo de suas experiências e 

construído ao longo da vida, onde o cérebro seria o construtor que dispõe da 

capacidade de aprender (MORIN, 2008). Assim, além da capacidade de aprender 

ser natural do cérebro, de adquirir conhecimentos, o aprendizado vai depender da 

aquisição de conhecimentos externos, como a cultura ou o ambiente. 

Por sua vez, a inteligência pode ser reconhecida a partir da estratégia do 

conhecimento e na ação, pois “a inteligência é a aptidão para aventurar-se 

estrategicamente no incerto, no ambíguo, no aleatório, procurando e utilizando o 

máximo de certezas, de precisões e de informações” (MORIN, 2008, p.73).  
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O programa é constituído por uma sequência preestabelecida de ações 
encadeadas acionadas por um símbolo ou sinal. A estratégia produz-se 
durante a ação, modificando, conforme o surgimento ou a recepção das 
informações, a conduta da ação desejada (MORIN, 2008, p.70). 

Essa visão do ser humano como uma máquina artificial, que deriva da Teoria 

da Cibernética e da Teoria da Informação, é trabalhada por Morin de modo a nos 

proporcionar uma compreensão que a nossa estrutura de pensamento já nasce apta 

à evolução e adaptação com o meio, embora esse pensamento seja evolutivo, 

biológico e se forme com a cultura, é possível usá-lo em outros objetivos de forma 

que sempre manterá essa característica biológica, de buscar a melhor forma de 

sobreviver e se adaptar ao meio, de melhorar o desempenho. Assim, o 

conhecimento e a estratégia podem ser aplicados a diversos fins e terá como 

resultado a busca pela melhor adaptação ao meio, ou seja, a busca pelo melhor 

resultado possível, sendo limitado apenas pela estrutura mental organizacional de 

quem a compele, isto é, o sujeito.  

Isso também nos leva a compreender que quanto melhor conhecermos o 

ambiente e estivermos atentos às informações, melhor nossas chances de sucesso 

ao desempenhar um objetivo. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o 

conhecimento é inerente a vida e o mecanismo da computação cerebral é a 

estratégia, a princípio, de sobrevivência. A informação básica, mínima, já nasce com 

o indivíduo e o conhecimento se dá em um processo de tradução da realidade, 

sendo dependente do que já conhecemos. E, quanto mais conhecemos, mais 

podemos reconhecer a informação em meio ao ruído. Reconhecer a informação é 

associá-la a nossa forma de representar o mundo, em nossa estrutura mental. Ter 

uma boa representação de mundo em nossa cabeça nos permite fazer projeções, 

programar e reprogramar através da estratégia a ser usada quando nos convier. 

Podemos extrair algumas conclusões sobre a concepção da aprendizagem 

proposta por Morin: 

 

1. Quanto melhor for a mente e mais estruturas mentais ela tiver, maior será 

a capacidade de reconhecer a informação no meio, tendo uma maior 

capacidade de enfrentamento da incerteza; 

2. Devemos estar sempre atentos ao meio para retirar dele informações 

pertinentes; 
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3. Uma boa estratégia pode ser concebida como o resultado de programas 

executados anteriormente e que tiveram sucessos em ocasiões 

semelhantes. Assim, a experiência pode ser útil em traçar novas 

estratégias;  

4. Um maior número de certezas pode ser útil no enfrentamento da 

incerteza; 

5. Ter atenção e estar com mente aberta à todas as informações possíveis, 

racionalidade, mesmo que as informações pareçam contraditórias. Com 

isso, construiremos um conhecimento mais próximo da realidade; 

6. Tentar sempre que possível dialogar com o conhecimento, refletindo e 

atualizando o conhecimento em nossa mente sempre que possível. 

 

Embora possamos perceber que algumas dessas conclusões soam como 

natural à nossa percepção, podemos usá-las como uma estratégia para 

enfrentamento da incerteza do conhecimento. Se fizermos disso um pensamento 

constante, um algoritmo a ser seguido, transformando tais passos um programa 

cerebral e executando-o muitas às vezes sem perceber ou refletir, estaremos 

abertos a trabalhar o conhecimento em uma perspectiva complexa da realidade. 

Estes passos podem auxiliar a implementar o pensamento complexo sem uma 

discussão profunda dos conceitos. 

 

3.7  ERROS E VERDADES DO CONHECIMENTO 

O conhecimento está propenso constantemente a questionamentos, a erros, 

pois é fruto de uma construção subjetiva da realidade, passível de distorções por 

variados fatores. A racionalização e a normalização são apontadas por Morin como 

obstáculos ao pensamento complexo. São consideradas como formas de 

racionalização: a idealização ou ideologização62, que consiste na crença da 

realidade como um conjunto de ideias. A racionalização pode ser descrita como uma 

forma de entender a realidade através de concepções de pensamentos e a 

                                            
62 A ideologia foi concebida inicialmente como a ciência das ideais, podendo se apresentar, na 
concepção de Karl Marx, como um sistema de pensamento, uma visão de mundo e/ou um sistema de 
manutenção de ordem social (LAKATOS; MARCONI, 1999). 



157 

 

normalização como uma forma de processar a informação que tende a eliminar tudo 

que não corresponde às crenças de um indivíduo (MORIN et al., 2003).  

O erro deve ser entendido de forma diferente do oposto à verdade, podendo 

ser interpretado como uma possibilidade de evolução. Morin et al. (2003) cita o erro 

durante a evolução das espécies, que poderia ocasionar o surgimento de uma nova 

espécie diferente da anterior. Assim, o erro se torna um componente importante para 

a evolução. Aplicado a nossa forma de entender o mundo a partir das ideias 

extraídas da realidade, a representação cerebral do mundo, a reconstrução, pode 

ser influenciada por outras ideias e concepções, tais como as mitológicas, religiosas 

e sociais, dentre outras crenças que poderão induzir a uma forma errônea e 

desejada sobre a representação do real no mundo das ideias, virtual cerebral. 

Uma vez que se reconhece que a verdade é uma questão das crenças 

religiosas e mitológicas e/ou ideias dogmáticas, isso pode induzir ao erro 

fundamental, que seria o da apropriação monopolista da verdade. O erro não vai 

negar a verdade, pois “o caminho da verdade é uma busca sem fim”, implicando em 

um questionamento incessante sobre o que está sendo conhecido em uma reflexão 

permanente e atenta sobre o conhecido, um jogo entre a verdade e o erro que vai 

enriquecer ainda mais o conhecimento (MORIN et al., 2003, p.27). 

[...] toda verdade depende de suas condições de formação ou existência; se 
todos os seres humanos morrerem não haverá mais verdade; todas as 
aquisições do patrimônio histórico desaparecerão; as verdades 
permanecerão virtuais como eram antes do surgimento da humanidade 
(MORIN et al., 2003, p.28). 

Dessa forma, podemos concluir que a verdade, assim como o conhecimento, 

é uma concepção humana e que o erro não é o oposto da verdade, podendo ser um 

complemento da verdade e componente de modificação de conceitos tidos como 

verdade. Essa postura filosófica de Morin não ignora o erro, mas busca situá-lo 

quanto à sua importância e nos leva a questionar as crenças e valores sobre o 

conhecimento. 
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3.8  INCERTEZA 

A questão da incerteza nasce a partir de descobertas recentes da ciência, 

em especial na termodinâmica e na entropia. A ciência passa a trabalhar com a 

incerteza a partir da estatística, que estuda métodos e técnicas para trabalhar a 

incerteza dos fenômenos. Porém, Morin (1999) vai nos trazer a importância das suas 

três teorias, bases da complexidade no combate às incertezas, onde temos que: na 

Teoria da informação, a informação pode ser definida como a resolução de uma 

incerteza. Pode-se extrair informações a partir do que já se conhece, trazendo novos 

entendimentos. Dessa forma, novos diálogos com o mundo ocorrem, fazendo surgir 

novos entendimentos na qual a teoria não previa; a Teoria da Cibernética, que trata 

a informação como programa, reage de acordo com a informação para a adaptação 

segundo as informações recebidas. Os organismos tendem a se reorganizarem 

mediante as informações do meio, reagindo a esta; e a Teoria dos Sistemas, onde 

tudo é sistema, está ligado com tudo. Os sistemas se autorregulam, se adaptam ao 

meio. A ecologia descobriu isso. 

Todas essas teorias comportam a incerteza, o acaso. Morin (1999) ainda 

acrescenta as três teorias à ideia de auto-organização, onde (a partir da ideia de 

auto-organização como a capacidade do sistema em se adaptar ao meio em meio às 

circunstâncias) cria a ideia de auto-eco-organização, na qual a organização 

autodependente sempre depende do meio, pois sempre usamos elementos 

regeneradores do meio exterior. A ideia de auto-organização é o que diferencia os 

sistemas biológicos dos sistemas mecânicos (máquinas), pois não conseguem se 

reconfigurar nem se reproduzirem em meio às mudanças do ambiente, não lidando 

constantemente com a incerteza em sua volta. 

Dessa forma, os organismos vivos possuem estruturas para lidar com a 

incerteza e se adaptar em meio às mudanças, à evolução. Ao contrário das 

máquinas, que normalmente não possuem mecanismos para lidar com a incerteza63. 

Morin traz a incerteza como um dos pontos-chave de sua teoria, nato em sua 

concepção de estabelecimento do conhecimento, isso seria uma afronta a ciência 

                                            
63 Morin desenvolve seu pensamento na década de 1970 e 1980, época na qual a Inteligência 
Artificial (IA) não estava tão avançada como hoje. Hoje, a IA se mostra apta ao enfrentamento da 
incerteza e em algumas áreas supera a capacidade humana nesta questão. 
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clássica e suas certezas64, mas é também uma forma de não fechar um 

entendimento, um conhecimento, a ponto de nunca considerar como verdadeiro, 

deixando-o aberto para a evolução. 

 

3.9  O SUJEITO 

Na visão de Morin, o sujeito não é formado apenas por uma dimensão, e sim 

por três dimensões: como espécie homo sapiens; como membro de uma sociedade; 

e como indivíduo. Portanto, o sujeito é multidimensional e único como indivíduo, 

refletindo seus valores, escolhas e percepções de mundo no qual se posiciona 

(MORIN, 2005).  

Nesta perspectiva, o indivíduo pode apresentar características físico-química 

peculiares, comportamentos sociais característicos do grupo ao qual esteja inserido 

e tomar decisões que podem ser semelhantes aos valores difundidos em sua 

cultura. A aparente igualdade em alguns aspectos de sua composição trinitária do 

indivíduo como sujeito, se constitui como uma organização auto-eco-dependente, 

pois dependerá da natureza (ambiente), onde dela retira o necessário para sua vida. 

Sua forma de pensar será única, com seus paradigmas e concepções egocêntricas, 

ou seja, o sujeito é um indivíduo único quanto à soma de todas as suas 

características dimensionais que o compõem. 

A ciência e sua disjunção (separação do sujeito do objeto de estudo) não 

considera que o conhecimento está no sujeito, mas que este conhecimento será 

tanto quanto as limitações do próprio sujeito. É necessário reintegrar o sujeito ao 

objeto para que se conceba que o conhecimento emana do sujeito. Nesse ponto, 

Morin (2008, p.30) destaca que “não se trata de modo algum de cair no subjetivismo, 

mas, ao contrário, de encarar o problema complexo em que o sujeito cognoscente, 

permanecendo sujeito, torna-se objeto de seu conhecimento”. 

A nossa forma de pensar não está dissociada de nossos sentimentos, da 

psique, uma vez que sentimentos como a paixão pode nos incitar na busca de novos 

conhecimentos, um sentimento de tristeza/decepção pode desmotivar a busca por 

                                            
64 A ciência trabalha a incerteza. À exemplo disso, temos o tratamento estatístico para a confirmação 
de hipóteses científicas além de permitir que o conhecimento seja modificado quando este convence 
aos cientistas. A ciência se adaptou à incerteza, embora quebrar a certeza da ciência não é tão fácil 
assim, devido a visão da ciência paradigmática. A ciência de Morin é aberta ao diálogo constante com 
o saber e admite contradições e questionamentos em sua natureza. 
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novos conhecimentos. O pensar pode ser influenciado diretamente pelos estados 

mentais, podendo nos revelar outros aspectos e formas de se ver e interpretar os 

fatos e o mundo (MORIN, 2008). 

Saber que os sentimentos influenciam em nosso processo de pensamento 

pode nos ajudar a raciocinar de maneira a não nos deixarmos levar totalmente pelas 

emoções. Visto que não temos como dissociar a emoção do processo racional, 

podemos então usar as emoções de forma positiva quando assim puder ser. O 

importante é saber também que a emoção influencia em nossa forma de interpretar 

os fatos e que esta interpretação, sendo equivocada ou distorcida, pode levar a 

erros do conhecimento. 

 

3.10 OUTROS OLHARES PARA A COMPLEXIDADE  

Ardoino (1998) destaca a abordagem multirreferencial como estratégia para 

a complexidade através da reunião de diversos elementos distintos e heterogêneos. 

Ardoino também vai destacar a importância da pluralidade dos pontos de vistas 

sobre um determinado fenômeno, superando a questão disciplinar, acatando a 

subjetividade do sujeito na construção do conhecimento através de múltiplos 

olhares, plurais e, em certas vezes, antagônicos, para romper o pensamento 

científico simplificador que separa o sujeito do objeto. Para este autor, o 

entrecruzamento das múltiplas perspectivas do saber (em volta de um domínio 

contextualizado, histórico e social, preservando a unidade e a diversidade dos 

elementos que compõem) com a incerteza, irá permitir a construção de um saber 

complexo. 

Almeida e Petraglia (2004) apontam o pensamento complexo como um tipo 

de pensamento que pressupõe atitude e método complexo, considerando a 

transdisciplinaridade como o caminho necessário a uma reforma do pensamento, 

pois este pensamento é dotado da capacidade de ligar, contextualizar e globalizar. 

Nesse sentido, o método seria “[...] uma sucessão articulada de procedimentos, 

ferramentas e técnicas, utilizadas para a pesquisa e para a resolução de problemas” 

(ALMEIDA; PETRAGLIA, 2004, p.25). 

Rosnay (1998) nos traz a importância de uma abordagem sistêmica quanto 

ao conhecimento, pois ela proporciona uma forma de compreensão tanto pela 
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análise quanto pela síntese. A abordagem analítica, causa o esfacelamento do 

saber, focando sobre os elementos de um sistema através do estudo de suas 

características a partir de aparelhos tecnológicos (destaque para o microscópio e o 

telescópio); e a síntese como a possibilidade de reconstituir esses saberes através 

do estudo entre as interações dos elementos de um sistema. O autor defende as 

duas abordagens no processo de construção do conhecimento sistêmico, ou seja, a 

abordagem analítica tende a mostrar as características de um objeto ou fenômeno e 

a síntese vai proporcionar a visão global em uma abordagem sistêmica, ou seja, o 

todo e as partes.  

Dessa forma, a cada nova descoberta pela abordagem analítica, uma nova 

síntese poderia ser feita através da simulação em todos os elementos que compõem 

o sistema a ser estudado, mostrando que a complexidade pode emergir em uma 

estratégia como essa, na qual não descarta e sim, complementa a atual forma 

científica de como obtemos o conhecimento. 

Em Rosnay (1998, p.494-495) temos como características comuns aos 

sistemas complexos:  

1) Sistemas complexos são abertos ao meio ambiente, pois interagem com 
o ecossistema na qual se encontram;  

2) Possuem variedade de elementos que o constituem, sendo que estes 
estão em interação permanente;  

3) Possuem níveis hierárquicos de complexidade, a questão da 
organização;  

4) Possuem redes de comunicação, pois trocam informações entre os 
elementos e o meio de alguma forma;  

5) Interdependência dos elementos, na qual vão gerar as propriedades 
emergentes;  

6) Circuitos, quanto à comunicação interna e externa com ambiente, 
refletindo em sua organização de modo positivo (amplificando) ou 
negativo (regulando) quanto ao funcionamento;  

7) Comportamento dos sistemas complexos não são nem lineares nem 
extrapoláveis no tempo, dependem das interações, sendo sua evolução 
com o tempo não lineares nem previsíveis. 

A reflexão apresentada por Rosnay nos remete à discussão sobre a 

produção do saber, apontando para a complexidade dos sistemas naturais, sendo 

estes os mais complexos que podemos encontrar e conhecer, uma vez que fazem 

parte da nossa natureza. 
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Porém, se levarmos em conta que, para Morin (2005), o conhecimento deve 

ter em sua origem disciplinas como física, biologia e a antropossociologia, 

esperamos que toda e qualquer abordagem sistêmica apresente algumas dessas 

características, além um olhar a partir da cibernética, que poderá nos conceder a 

visão de qualquer sistema como máquinas, podendo estas máquinas ter, de alguma 

forma, inspiração nas máquinas naturais em busca de características que as levem 

a uma maior similaridade com as naturais, a complexidade. 

Em seu texto “Sete Ideias Norteadoras da Relação Educação e 

Complexidade”, Petraglia (2006) destaca a importância de refletirmos sobre um 

processo de educação que tenha a complexidade como epistemologia e supere a 

fragmentação e o parcelamento dos conhecimentos, destacando: 

 

1) Noção de sujeito: o educador deve ter em mente que o sujeito possui 

características distintas e é complexo devido ao caráter formativo 

multidimensional que o torna único: espécie, social e individual. 

Antagonismos e bipolaridades estão presentes enquanto sujeito, 

complexus, e isso reflete que todos são diferentes e devem ser acolhidos 

e respeitados em suas individualidades; 

2) Utilização de diversas linguagens: aqui a autora destaca a questão de 

trabalhar outras linguagens no ensino como meio de facilitar o 

aprendizado. As artes podem ser usadas para proporcionarem uma 

educação mais criativa, reflexiva e crítica, despertando a sensibilidade e 

afetividade no educando. Como exemplo, temos a poesia, a música, o 

cinema e as artes com possibilidades de trabalhar o conteúdo objetivo 

(curricular) e o conteúdo subjetivo (sensações do ser); 

3) Dialogia presente na educação: compreender presença da dialogia no 

universo educacional, onde os contrários são ao mesmo tempo 

antagônicos e complementares. Isso resulta em conformismo e em 

compreensão, respeitos às ideias diferentes; 

4) Transdisciplinaridade: pressupõem a religação dos saberes dispersos nas 

disciplinas que proporcionam a superação dos limites à aprendizagem e 

visão de mundo com a busca de contextos mais amplos, sem que isto 

signifique desprezar as especializações; 
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5) Convivência com a incerteza: o pensamento complexo é desprovido de 

certezas absolutas e busca diversos aspectos para o real. O 

conhecimento é considerado como uma busca no incerto e o pensamento 

crítico deve estar ao lado da autocrítica, e a reflexão ao lado da 

autorreflexão, mantendo-se sempre questionador sobre o conhecimento; 

6) Desenvolvimento e aprendizagem da autoética: ter autoética é ter uma 

visão individual das atitudes para com si mesmo e com os semelhantes, 

uma ética de comunidade, uma ética global com todos os seres humanos 

através de um exercício constante de auto-observação, autoanálise e 

autocrítica, da forma de como agimos com nossos semelhantes diante de 

nossas crenças, valores e expectativas; 

7) Reforma do pensamento: superar a forma de ensino tradicional com os 

currículos padronizados e fragmentados rumo à outra forma de ensinar 

para vida, para a criatividade e para o enfrentamento das adversidades da 

vida, para enfrentar os novos desafios. O pensamento complexo como 

paradigma permite uma nova forma de organizar o conhecimento e lhe 

conferir sentido. 

 

3.11 A PRÁTICA DA COMPLEXIDADE  

Na literatura científica, são escassos os textos que nos remetem à prática 

educativa sobre o pensamento e a Teoria da Complexidade, de Morin, frente à 

abundância de textos que tentam explicá-la. Em uma perspectiva pragmática, muitos 

textos vão trazer a análise da Teoria da Complexidade para explicação de 

fenômenos, levando a uma compreensão destes frente à complexidade. Outros 

textos trazem a complexidade como inspiração para abordagem de processos 

diversos nas diversas áreas do saber. Na área do ensino-aprendizado, os textos 

ficam mais escassos ainda. Assim, trouxemos alguns exemplos da prática complexa 

que podem ser aplicadas no ensino, com a possibilidade de mudança deste. 

Em seu livro “A Religação dos Saberes: o Desafio do Século XXI”, Morin 

(1998) discute estratégias de ligação do conhecimento em uma perspectiva da 

complexidade como uma forma integradora de conhecimentos científicos. A obra 

traz a concepção de conhecimentos antigos, apontados muitas vezes como 
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ultrapassados (tal como a física, mecânica e a cosmologia), sobre uma nova visão 

atualizada com o aporte de novos conhecimentos através da religação dos saberes.  

Outros saberes considerados como recentes (tal como as Ciências da Terra, 

que trazem em si a integração dos conhecimentos entre disciplinas separadas pela 

compartimentalização do saber) são abordados como exemplos a serem 

trabalhados. Embora o objetivo principal da obra seja o da religação do 

conhecimento através da inserção de novos elementos conceituais (que por si já 

permitiria o conhecimento sistêmico mais profundo da realidade), a complexidade 

trabalhada na obra vai emergir a partir dessa estratégia. Considerando que o livro 

faz referência ao ensino secundário, ele cumpre seu objetivo pela busca da visão 

complexa do saber a ser ensinado nos temas em que aborda de forma sistêmica e 

da visão global do conhecimento a ser trabalhado. 

Este livro aponta também que podemos trabalhar a complexidade a partir do 

próprio conhecimento disponível, bastando para isso usar algumas estratégias para 

religar o conhecimento disperso na busca de um conhecimento local e global sobre 

o assunto a ser trabalhado. Outras perspectivas do livro conectam a outros 

elementos da complexidade, onde podemos destacar a contextualização local-global 

e histórico-social do conhecimento, a epistemologia e os erros do conhecimento 

como essenciais a serem trabalhados. 

Na mesma obra, temos a complexidade sistêmica discutida por Rosnay 

(1998) que traz a reflexão a partir de uma pergunta, prática e intrigante, como 

estratégia para a religação do saber. Uma pergunta estratégica, na qual a resposta 

pode levar a um esquema e onde conceitos e termos vão interligar-se, remetendo a 

outros conhecimentos de outras disciplinas, apresentando então um possível 

sistema de interligação. A pergunta que o autor levanta é “por que o sangue é 

vermelho e as folhas verdes?” (ROSNAY, 1998, p.496) e ao refletir essa resposta 

com os alunos, eles poderão perceber que uma molécula chamada de “porfirinas” irá 

proporcionar a pigmentação tanto vermelha como verde. Nesse exemplo, o autor vai 

ligar a Química com a Biologia e a questão da energia com a Física, uma vez que as 

plantas necessitam do sol para produzir sua energia e isso estaria ligado ao 

processo de fotossíntese e por aí segue-se na busca do conhecimento sistêmico, 

ligando conceitos isolados nas disciplinas. 

A princípio, podemos entender esse fato como um reflexo da dificuldade de 

mudarmos a prática educativa ao qual tivemos como docente e a dificuldade de 
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entendermos, em uma leitura rasa, a riqueza do pensamento moriniano. Desde o 

lançamento do seu livro “O Método” no ano de 1977, o próprio Morin (2005) se 

dedicou, até o ano de 2001, a escrever outras obras sobre a complexidade que tinha 

com o objetivo explicá-la. Diversos outros pesquisadores escreveram seus trabalhos 

tendo por base as ideias de Morin e como suas ideias poderiam ser aplicadas em 

outras ciências, como as sociais, as humanas, dentre outras. 

Almeida e Petraglia (2004) nos apresentam um relato de uma experiência 

educacional baseada na Teoria da Complexidade, no Liceu Jacques-Decour (ensino 

médio), a escola que teve Edgar Morin como aluno, em comemoração ao seu 

octogésimo aniversário. A grande questão era saber como as ideias de Morin 

poderiam ser aplicadas na prática do contexto escolar. A experiência fora idealizada 

por dois pesquisadores: Alfredo Pena-Vega e Bernard Paillard, com colaboração 

direta do próprio Morin. Inicialmente, foi realizado um seminário que apresentou a 

proposta aos alunos e refletiu sobre o pensamento complexo, discutindo algumas 

das questões complexas do mundo atual, como o desenvolvimento sustentável, a 

sociologia, o futuro da humanidade, dentre outros. Os pesquisadores convidaram os 

professores da instituição para participarem da experiência, aceitando os 

professores das disciplinas de Filosofia, História e Geografia. 

Os encontros aconteciam quinzenalmente, se iniciando com uma discussão 

com os alunos na busca de selecionar um tema a ser trabalhado. O tema deveria ter 

uma ligação com o contexto dos alunos e deveria se relacionar com assuntos do 

currículo das disciplinas. Esta etapa seria realizada pelos pesquisadores e pelo 

professor da disciplina. A partir da escolha do tema, eram propostas atividades 

como: leitura e interpretação de textos diversos, exposição do tema através de um 

pesquisador convidado e debate com os alunos, sendo usados materiais 

pedagógicos diversos tais como documentos escritos, audiovisuais e internet. “O 

exercício do debate favorecia a aproximação com outros olhares, suscitando novos 

temas, abordagens, interfaces e conexões que permitiam religar conhecimentos 

dispersos” (ALMEIDA; PETRAGLIA, 2004, p.17). 

Os encontros tinham como objetivos: 
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[...] incentivar a reflexão por meio da aproximação entre pesquisadores e 
estudantes; levar em conta a curiosidade e os questionamentos dos 
estudantes, estimular o espírito crítico e criativo; incentivar o trabalho 
coletivo abordar o conhecimento de maneira transdisciplinar (ALMEIDA; 
PETRAGLIA, 2004, p.18). 

Como dificuldades relatadas com a execução da proposta, Almeida e 

Petraglia (2004) apontaram: a questão da linguagem dos pesquisadores, que não 

estava adaptada à realidade dos alunos do ensino médio; a questão dos debates, na 

qual era comum a baixa participação dos jovens, sendo percebida como um receio 

de errar ao discutir algum conceito ou receio de expor suas ideias por pouco 

conhecimento; a dificuldade dos professores em promover os debates e elaborar 

uma autoavaliação e  a resistências desses à mudança, os encontros envolviam o 

planejamento de novas ações e interações com os pesquisadores; e foi percebido 

que os alunos não tinham o hábito de estudar regulamente, sendo que as atividades 

exigiam tal prática. Dentre os temas discutidos, Almeida e Petraglia (2004) 

destacam: a educação para o consumo, qualidade dos alimentos, saúde, agricultura 

sustentável, educação para a conservação natural, religião, escola laica, vida, 

criacionismo, violência, cidadania, origem da vida, cosmos, mundialização e 

sociedade. 

Em uma avaliação do projeto executado, Almeida e Petraglia (2004) 

apontam para a ampliação do diálogo entre professor e aluno, para uma 

compreensão do uso de conhecimentos multidisciplinares na resolução dos 

problemas e para a importância do conhecimento na construção de uma identidade 

cidadã. As autoras também apresentam uma metodologia ativa para abordamos o 

ensino com complexidade, que parte de uma discussão sobre um tema de interesse 

dos alunos para a abordagem do currículo, mesclando a discussão com o uso de 

diversos materiais didáticos, na busca da religação dos saberes dispersos em várias 

disciplinas para a resolução dos problemas inerentes aos temas. 

Almeida (2005) nos traz a perspectiva de uma educação para a 

complexidade, destacando que não há que se ignorar a formação especialista de um 

profissional de educação, mas fazer com que este pense de forma mais ampla, que 

religue saberes e tenha uma maneira de pensar e compreender o mundo que não 

ignore outras formas de conhecimento, sendo essencial alterar a estrutura do 

pensar. A autora aborda a questão de trabalho a partir de meta-temas definidos por 
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Morin como “cosmo, terra, vida, sociedade, homem, cultura, adolescentes, história e 

arte” (ALMEIDA, 2005, p.26), aliada ao ensino da cultura humana, ética, da verdade 

do saber, da conexão entre as disciplinas e das relações entre as diversas foras de 

saber, destacando que essa forma de trabalho deve estar na consciência do 

educador, devendo se questionar sobre “[...] como temos exercitado nossa missão 

de educar para a vida” (ALMEIDA, 2005, p.27). 

A complexidade pode ser entendida como uma prática das inter-relações e 

articulação dos conhecimentos de diferentes áreas, interdisciplinaridade (SANTOS; 

HAMMERSCHMIDT, 2012). No trabalho de Ozelame (2015b) a concepção da 

complexidade refere-se à prática educativa afirmando que ela deve ser pensada 

pelos princípios dialógico, recursivo e hologramático, e estes princípios vão levar à 

necessidade de uma visão integradora que deve buscar a compreensão da 

realidade do saber. Essa visão de visão integradora corrobora com a concepção de 

Santos (2005), que nos traz que a transdisciplinaridade deve ser a base para uma 

nova forma de ciência, a interconexão entre as áreas do saber e, quando juntas com 

a incerteza, provem a superação da ciência tradicional, defendendo essa forma de 

ensinar através de projetos. Juntas, a complexidade e a transdisciplinaridade 

articulam-se e embora possam ser vistas como duas teorias pedagógicas distintas65 

ambas são práticas que superam a forma tradicional dicotômica da ciência 

(SANTOS, 2008). 

Para Melo (2011) a Teoria da Complexidade é refletida diante da prática 

educacional na busca de uma nova forma de se pensar a educação. A educação é 

posta através da sua complexidade sistêmica, formada por diversas partes 

relacionadas. A incerteza se apresenta através das ações pedagógicas, que refletem 

a necessidade de avaliação constante das práticas docentes frente às suas 

interações no processo educacional. A reflexão aponta para uma educação voltada 

para a construção da totalidade do ser, que é multidimensional, apresentando uma 

visão oposta à fragmentação do conhecimento e refletindo a necessidade de 

mudança de pensamento quanto ao contraditório no ato de educar, incluindo a 

contradição. A escola deve ser vista como um sistema aberto ao meio para que 

                                            
65 A distinção das duas teorias pedagógicas por Santos (2008) se dá por autoria na qual o Morin é o 
principal autor da complexidade e Basarab Nicolescu da transdiciplinaridade. Morin (2011) reconhece 
a transdiciplinaridade como uma prática complexa. 
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assim possa possibilitar a interação a fim de prover uma educação que desenvolva a 

criatividade e as potencialidades do aluno.  

 

3.12 OUTROS TRABALHOS QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DA 
COMPLEXIDADE 

Ao pesquisarmos sobre os trabalhos66 que envolvem o tema da 

complexidade, na grande área de educação, obtemos como resultado dezenas de 

trabalhos nos últimos dez anos. Muitos destes trabalhos abordam a Teoria da 

Complexidade como uma visão para observar outras questões, uma forma de 

visualizar um problema pelo olhar da complexidade, expandindo a compreensão 

sobre o fenômeno estudado. A intenção da pesquisa foi buscar trabalhos que 

trouxessem como tema da pesquisa o que denominamos de pressupostos da 

complexidade ou indicadores da complexidade, assim como observar como 

realizaram suas pesquisas em cima destes indicadores. 

Os trabalhos sobre complexidade ganham maior ênfase a partir da primeira 

década deste século. Podemos atribuir esse fato à publicação da UNESCO com a 

difusão das ideias para uma nova educação para o século XXI (MORIN, 2000). Além 

disso, Libâneo (2005) e Santos (2008) destacam a complexidade como um 

paradigma emergente deste início de século XXI. Ao buscarmos especificamente 

sobre os pressupostos ou indícios da complexidade, foram poucos os trabalhos que 

encontramos, sendo esta seção de nosso trabalho dedicado ao entendimento 

destes.    

Encontramos no trabalho de Marquez (2010), baseado nas obras de Morin, 

uma tabela apontada como sendo os indicadores característicos ao pensamento 

complexo. Seu trabalho apresenta, além da tabela, uma pesquisa-ação realizada 

com um grupo de adolescente em estado de vulnerabilidade social e defasagem 

escolar, onde busca indícios do pensamento complexo através da análise dos 

insumos produzidos pelos alunos em atividades dissertativas sobre temas 

propostos, onde os alunos tinham a liberdade de se expressassem livremente suas 

opiniões. O autor encontra indícios do pensamento complexo no decorrer de sua 

                                            
66 Pesquisa bibliográfica realizada na BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações) do IBICT 
(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) em busca de trabalhos do tipo 
dissertações ou teses da área de ensino e educação com a palavra complexidade entre os anos de 
2009 a 2019. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind. Acesso em: 15 mar. 2019. 
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intervenção com os alunos em estado de vulnerabilidade e atribui isso à ação 

pedagógica desenvolvida durante a pesquisa. 

 

Quadro 13 - Indícios da complexidade segundo Marquez (2010) 

Categoria de Análise Descrição 

Pertinência 

• Sustenta opiniões com razões convincentes, considerando 
o contexto geográfico, cultural, social e histórico; 

• Argumenta com consistência, adequação e criatividade.  

Flexibilidade 

• Reconstrói informações e faz comparações;  

• Descreve situações e imagina mundos possíveis;  

• Valoriza e incorpora ideias do grupo;  

• Compartilha informações com o grupo;  

• Expressa ideias valorizando a dos outros.  

Sentido Evolutivo 

• Modifica crenças equivocadas;  

• Adapta e reformula ideias;  

• Elabora alternativas de solução diante de eventualidades;  

• Visualiza projetos éticos de vida, sem esquecer das 
dificuldades da realidade.  

Fonte: Marquez (2010) 

O quadro acima também foi trabalhado em Ozelame (2015) e Rocha Filho e 

Ozelame (2016) que utilizaram as categorias descritas como pressupostos para 

observarem a complexidade. Em ambos os trabalhos, os autores apresentam as 

vantagens de uma aula diferente para o ensino de ciência, uma aula em um espaço 

não formal e com alunos do ensino infantil, onde buscaram avaliar a complexidade 

do aprendizado em ambos os casos. O trabalho tem como metodologia de pesquisa 

a análise textual de questionários, desenhos e anotações de fala dos alunos em sala 

de aula, fazendo comparações em uma situação de ensino normal em sala de aula e 

após, a visita em um espaço não formal, uma reserva florestal da Usina de Itaipu, na 

cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Na visão dos autores, atribui a complexidade 

do aprendizado à diferenciação dos insumos iniciais e finais, mesclando e criando 

categorizações segundo o quadro acima, refletindo o pensamento complexo. Os 

autores encontram uma riqueza de detalhes nas comparações, na qual refletiram 

que o aprendizado foi melhor contextualizado após a experiência de ensino no 

ambiente não convencional de ensino e na diversidade de técnicas de ensino. 

Os trabalhos acima discutidos (que utilizaram como pressupostos da 

complexidade as categorias de análise descritas no Quadro 16) trabalharam a 

comparação entre insumos em um estado inicial, sem a intervenção, com o estado 
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final, com intervenção dos autores, sendo bastante útil para analisar a complexidade 

nesse sentido comparativo. Usam insumos não formais em suas análises, o que 

permite que os investigados não se limitem quanto à possibilidade de criatividade e 

imaginação.   

Outro trabalho que traz indícios da complexidade é o de Thomaz e Ramos 

(2017), que pediram para alunos do ensino fundamental que desenvolvessem uma 

pergunta sobre o tema água. Ao analisarem as perguntas dos alunos, os autores 

buscaram a relação do tema com as áreas do saber envolvidas, usando a análise 

textual das perguntas. Os pressupostos seriam então a interpretação da pergunta 

quanto a abordagem de conhecimentos que as envolviam. Dessa forma, os autores 

classificaram como: perguntas não complexas as perguntas diretas sobre o objeto 

(água), sem que envolvessem outros conhecimentos ou situações do cotidiano, 

perguntas diretas e disciplinares com respostas explicativas; perguntas de baixa 

complexidade, as que os autores classificaram como perguntas que relacionavam o 

tema a uma disciplina específica que demonstrava o conhecimento dos alunos sobre 

o tema e o desejo de saber algo mais detalhado sobre o objeto, mas que não fugia 

de uma área do saber específico; e como perguntas de alta complexidade, as que os 

pressupostos indicavam associação com diferentes áreas do conhecimento e com 

situações do cotidiano, havendo a necessidade de relacionar diferentes áreas do 

conhecimento para uma resposta. Os autores constataram que a maioria dos 

estudantes fizeram perguntas interdisciplinares, e por isso, complexas em suas 

concepções. 

Partindo desta premissa e respeitando o escopo do trabalho dos autores 

Thomaz e Ramos (2017) a complexidade que os autores medem está diretamente 

relacionada a interdisciplinaridade que um tema possa envolver, ou seja, consideram 

complexo quando uma questão levantada pelo aluno envolve mais de uma área do 

conhecimento. A relação interdisciplinar como indício da complexidade é uma forma 

de olhar apenas a ligação dos saberes a partir de um tema, deixando outros 

aspectos da complexidade de lado, segundo nossa visão. 
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3.13 O CURRÍCULO COMPLEXO 

Trabalhamos as concepções da pedagogia complexa abordando os muitos 

exemplos de como trabalhar a complexidade na sala de aula. Como temos por 

objetivo avaliar um curso superior e este tem por base o currículo, a questão que 

surge neste ponto é: o que seria um currículo complexo? Nesta seção buscamos a 

definição do que seria um currículo complexo. Uma resposta direta seria a de um 

currículo baseado nos ideais de Morin descritos ao longo desta unidade. E como 

seria isso na prática, quais características devem ser implementadas para isso? 

Henriques (2000) destaca que o modelo linear de currículo formou-se de 

modo compatível e em sintonia com o modelo epistemológico racional-positivista, 

tendo como algumas de suas características básicas: a homogeneidade, com a 

unificação de um corpo de conhecimentos em função de um padrão escolhido; a 

unidimensionalidade, na qual representa uma escolha sobre uma possível 

trajetória de aprendizado definida como a melhor dentre outras possibilidades; a 

normatividade, com relação à sua estrutura prescritiva, impondo obediência na qual 

não admite desvios; a sequencialidade, pois supõe uma ordenação de conteúdos 

de acordo com uma sequência prevista; a previsibilidade, por basear-se na 

capacidade de prever como será adquirido os conhecimentos necessários; e a 

disciplinaridade, uma vez que ordena os conteúdos de uma matriz disciplinar. Para 

este autor, a solução seria um currículo não linear que esteja baseado em eixos, 

embora estes conduzam à certa linearidade na matriz curricular, o aprendizado 

estaria voltado ao sujeito externo ao currículo. Outra forma seria um currículo 

dinâmico, como um hipertexto, na qual o sujeito aprendiz é autor de sua própria 

aprendizagem. 

Saxe (2009) nos traz que um projeto de currículo complexo deve demonstrar 

a necessidade das relações entre as unidades de aprendizagem, e isso pode ser 

feito através de cursos, oficina, práticas de laboratório, módulos ou outras 

estratégias que permitam a continuidade do conhecimento, com o objetivo de 

instigar o aluno a pensar e agir em um movimento recursivo e dialógico com o saber, 

estimulando o pensamento complexo nos estudantes. Assim, a concepção curricular 

para atender a complexidade deve fugir da perspectiva disciplinar, fragmentada e 

desconectada para uma perspectiva mais orgânica baseada em temas que devem 
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ser abordados por disciplinas e conteúdos, buscando a promoção do pensamento 

complexo e a transdisciplinaridade. 

Um currículo complexo para Sousa (2011) é algo que deva ser mutável e 

instável, que possa interagir nos múltiplos contextos da educação e ter a capacidade 

de ser auto-organizado e inovador. Este autor defende um currículo que proporcione 

um modelo didático em diálogo permanente com o psicológico do aluno, de forma a 

se adequar ao desenvolvimento deste aluno, levando em consideração seu 

processo de aprendizagem e suas características fisiológicas, como memória e 

motivação para aprender. Para que isso seja possível, exigirá que o professor seja 

expert não só no domínio de sua matéria, mas também que ele esteja alinhado com 

as tecnologias e o novo fluxo de informação, conhecer diversos métodos e técnicas 

de ensino e avaliação, teorias de aprendizagens, técnicas de motivação, e que seja 

capaz de fazer uma leitura crítica e ética sobre o que se pretende ensinar (SOUSA, 

2011). 

Como exemplo de um currículo com ideais complexos, temos o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) inovador, proposto pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) Campus Litoral (UFPR LITORAL, 2008) que destaca que a sua construção 

teve como base os ideais de Morin e da sua Teoria da Complexidade. 

O PPP da UFPR traz sua organização curricular em três fases: 1) conhecer 

e compreender: o aluno deve ser estimulado a conhecer de forma crítica a realidade 

do conhecimento na qual está trabalhando; 2) compreender e propor: o aluno deve 

ser estimulado a aprofundar seus conhecimentos em teorias e prática; e 3) propor e 

agir: o aluno deve trazer o conhecimento para sua vida profissional. Tais momentos 

devem estar integrados em três módulos: 1) Fundamentos Teóricos Práticos, na 

qual os estudantes tem o contato com o conteúdo específico que deve ser 

apreendido de acordo com o curso e a profissão escolhida; 2) Projetos de 

Aprendizagens, onde o conhecimento deve ser trabalhado tendo por base o ensino 

por projeto, promovendo a investigação, pesquisa e despertando a curiosidade entre 

os alunos; e 3) Interações Culturais e Humanistas, que são encontros semanais 

entre os estudantes dos cursos ofertados para trabalharem temas transversais em 

um espaço que propicie a interdisciplinaridade, articulando os diversos saberes 

científicos, culturais, populares e pessoais. Dessa forma, os cursos não estão 

organizados por disciplinas e sim por módulos compostos, por atividades 
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interdisciplinares, exigindo que alguns professores trabalhem por docência 

compartilhada e desenvolvam trabalhos através de projetos (MATUCHESKI, 2016). 

Um ponto que merece destaque é a determinação de que os módulos 

devam ser semanais, onde o módulo de Fundamentos Teóricos Práticos deve 

ocupar de 1 a 3 dias da semana; o módulo de Projetos de 1 a 2 dias da semana; e o 

módulo de Interações Culturais e Humanística de 1 a 2 dias da semana. Dessa 

forma, cada projeto de ensino deve ser planejado de modo a contemplar todos os 

módulos em um período de tempo semanal, isso podendo ser de forma incremental.  

Neste modelo educacional, a avaliação também passa a ser diferenciada, de forma 

processual de múltiplos objetivos e indicadores de desempenho (UFPR LITORAL, 

2008). 

Para Signorelli et al. (2017) a concepção da complexidade no PPP da UFPR 

se inicia com o reconhecimento da necessidade de superação do paradigma 

tradicional de ensino, que é centrado no conhecimento fragmentado das disciplinas 

e na figura do professor; na promoção do diálogo entre as disciplinas e entre a 

comunidade acadêmica com a sociedade; na valorização das emoções e da 

subjetividade de cada aluno; no reconhecimento da incerteza e da desordem dos 

fenômenos que não se pode explicar, em especial o próprio homem, o universo, o 

amor, o ódio; na concepção do conhecimento sistemático, na qual tudo deve estar 

conectado, o todo e as partes; e na valorização do conhecimento multidimensional 

em oposição ao conhecimento sistemático especializado.  

Para enfrentar tais desafios na construção do conhecimento, Signorelli et al. 

(2017) destacam a pedagogia de projetos e a pedagogia da problematização, ambas 

consideradas como metodologias ativas, levando em consideração o significado do 

aprendizado para o estudante, usando de uma contextualização problemática tendo 

por base um tema previamente trabalhado com a equipe de professores na qual terá 

como resolução que passar pela aprendizagem de conceitos definidos pelo 

currículo. Essa concepção de aprendizagem por projetos vai estar em consonância 

com a estratégia dos três eixos do PPP da UFPR permitindo ao aluno “o conhecer, o 

compreender, o propor e o agir” (SIGNORELLI et al. 2017, p.336). 

A intenção desta seção foi a de buscar mostrar como a complexidade pode 

ser trabalhada no currículo e como ela pode estar inserida de forma a colaborar com 

ações pedagógicas complexas. 
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3.14 NOSSOS PRESSUPOSTOS DA COMPLEXIDADE 

Esclarecemos que usamos a palavra pressuposto por entendermos que nem 

sempre estes se farão realidade na prática, ou seja, elencamos possíveis categorias 

que elegemos como favorecedores da complexidade, mas que podem não refletir a 

complexidade em sua totalidade na pesquisa. 

Os indícios que achamos sobre a complexidade, trabalhados ao longo deste 

capítulo, nos ajudou no processo de elencarmos os nossos. Porém, não 

encontramos nenhum trabalho cujos objetivos de análise corroborassem com os 

nossos, uma vez que buscamos a complexidade em um curso de C&T e é de suma 

importância definir nossa concepção sobre o que e quais são os pressupostos para 

indicar a complexidade que usamos para isso. 

Baseado em todo o referencial teórico deste capítulo, elencaremos como 

pressupostos da complexidade a própria Teoria da Complexidade em suas três 

teorias básicas: 

Teoria Sistêmica: na qual considera que todo objeto ou fenômeno é um 

sistema, composto por partes, que podem ser outros sistemas, propriedades 

emergentes e suprimidas, assim como as interações entre as partes em uma 

estrutura organizada; 

Teoria da Cibernética: partindo da forma sistêmica, objeto sistêmico visto 

como um todo será uma organização e as regras que regem essa organização, sua 

abertura ou fechamento quanto ao sistema da qual fará parte, o ecossistema 

complementa a visão sistêmica;  

Teoria da Informação: parte da cibernética e a complementa segundo a 

comunicação interna e externa, com o meio ambiente, as suas relações, interações 

e a questão do tratamento da incerteza. 

Partimos destas três teorias para uma abordagem complexa de um 

determinado objeto e fenômeno, analisando os aspectos característicos de cada 

uma dessas teorias e construindo o entendimento. Esses pressupostos seriam 

voltados para analisar um objeto ou fenômeno pela ótica da Teoria da 

Complexidade. 

Além destes, determinamos outro conjunto de pressupostos mais ligados ao 

pensamento complexo, também extraídos do texto deste capítulo, sendo eles: 
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Contextualização do objeto/fenômeno: este pressuposto está ligado com 

a questão do princípio da recursividade e da causalidade, na qual o objeto ou 

fenômeno interagem em um efeito causa-causador no ambiente. A contextualização 

pode ser de um nível local, ambiente ao qual o objeto pertence, e subir de níveis à 

medida em que este é comparado com outras realidades, podendo chegar ao nível 

máximo de interação que seria o impacto deste com o cosmos. A cada nível, 

podemos perceber a importância do objeto frente ao ambiente; 

Trabalho sobre os múltiplos aspectos dimensionais do conhecimento: 

esse pressuposto faz referência à religação dos saberes, na qual o objeto ou 

fenômeno é visto pelos saberes dispersos da ciência, às várias disciplinas, que 

apresentam uma informação segundo sua visão, compondo o que chamaremos de 

dimensão do saber. É desejável que este objeto esteja entre as perspectivas 

interdisciplinares e transdisciplinares; 

Sistematicidade do conhecimento: ligado ao princípio sistêmico 

organizacional, o objeto ou fenômeno é visto como sistema de ideias, que interagem 

com outros sistemas por operadores da complexidade; 

Reconhecer antagonismos: princípio da dialógica, na qual noções 

antagônicas podem ser ligadas para ampliação do conhecimento sobre o objeto ou 

fenômeno estudado;  

Enfrentamento da incerteza: ligado à incerteza, à estratégia de como o 

objeto ou fenômeno enfrenta a incerteza e lida com a ordem, a desordem e o acaso;   

Reconhecer a possibilidade de erro: como o objeto ou fenômeno, aos 

olhos do saber formal, lidam com a possibilidade de erro do saber; 

Subjetivismo: busca do saber sobre o papel do sujeito na relação com o 

objeto ou fenômeno estudado. 

Esta categoria de pressupostos estará mais ligada à questão da descrição 

de um objeto, da parte conceitual, e os elencamos estrategicamente tendo por base 

essa finalidade.  

Quanto ao currículo, elencamos os seguintes pressupostos nos quais 

entendemos que um currículo deva atender para refletir a complexidade: 

Promoção do diálogo entre os saberes: a questão do diálogo dos 

saberes; um saber sistêmico é o princípio da complexidade, na qual Morin (1998) 

dedica toda uma obra sobre isso.  
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Favorecimento do espírito investigativo do aluno: a investigação de 

caráter científico é determinante para se construir um saber mais elaborado na qual, 

alinhado com algumas técnicas, pode levar a construção do conhecimento inter e 

trans disciplinar, estes favorecem o pressuposto acima; 

Promoção do pensamento crítico e da criatividade: acreditamos que o 

pensamento crítico leva a uma discussão dialógica com um objeto do saber e isso 

favorece a discussão e pluralidade do saber. A criatividade, por sua vez, é 

expressão do subjetivismo na qual a complexidade é valorizada pois, a criatividade 

tende a favorecer soluções e propostas para enfrentamento de incerteza; 

Trabalho com a questão da verdade do conhecimento científico: aqui, a 

questão da verdade deve se posta em discussão (a epistemologia da ciência), para 

uma conscientização de que nem todo o conhecimento científico é a verdade e esta 

é muito mais complexa, que vai favorecer as várias dimensões dos saberes; 

Promoção do trabalho com a dialógica: aceitar os antagonismos de forma 

que estes se unam ao conhecimento, fortalecendo o saber sobre um objeto.    

Acreditamos que tais pressupostos desejáveis a um currículo podem levar a 

um ensino que favoreça a complexidade e aos pressupostos anteriores de análise 

da complexidade, devendo também refletir na forma de pensar do aluno. Tais 

pressupostos do currículo estão ligados aos pressupostos da descrição do objeto e 

do favorecimento aos pressupostos da Teoria da Complexidade. Todos eles têm por 

base os princípios descritos em Morin (2003) e Morin et al. (2003), além de 

entendimentos e discussões nos tópicos específicos deste capítulo, em especial, os 

pressupostos do currículo que são resultados também de discussão na seção 

Currículo Complexo. 

 

3.15 CRÍTICAS À COMPLEXIDADE 

Como tudo que existe tem um lado bom e um não tão bom, a Teoria da 

Complexidade também sofre críticas no meio acadêmico e científico. Uma crítica à 

teoria é feita pelo próprio Morin (2005) ao reconhecer que sua teoria não conseguiu 

substituir a ciência por não ter conseguido propor um método para isso. Mesmo 

diante de tal constatação, Morin não desanimou e continuou seu trabalho com o 

pensamento complexo. 
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Andrade (2007) faz uma crítica à pregação de Morin quanto à substituição 

da ciência tradicional pela complexidade, pois a complexidade se mostra 

epistemicamente como metafísica, incapaz de se provar. O autor defende que cada 

ciência tem suas particularidades e a unificação destas ciências em uma única, 

como prega a complexidade, seria impossível. O autor reconhece que alguns 

fenômenos são complexos e incompreensíveis pela ciência atual, mas estes 

fenômenos são exceções67 e não podem ser considerados como um limite 

epistemológico da ciência, pois estes são tratados pela ciência através de aspectos 

estatísticos probabilístico, ao passo que a complexidade usa tais fenômenos como 

base para tentar se justificar.     

Para Gomes e Jimenez (2009) a crítica começa ao pós-modernismo como 

um movimento ideológico que põe em cheque a lógica capitalista, sendo o artigo um 

ataque às “imposturas intelectuais” oportunistas deste início de século para uma 

nova sociedade neste século XXI, diferente da atual, porém regida pela lógica 

capitalista. Os autores criticam a questão do subjetivismo68, em especial o fato da 

interpretação deste como uma relativização da realidade objetiva. Acusam Morin de 

estar a serviço do capital, uma vez que este tem seu nome vinculado à UNESCO e 

ao Banco Mundial. Citam também que a base da Teoria da Complexidade são os 

casos anômalos da ciência e que Morin não constrói sua teoria tendo por base a 

história da ciência69 e atribui a esta uma característica supra-social, na qual os 

autores negam tal característica, acusando-o de simplismo e reducionismo. Em 

suma, os autores afirmam que Morin corrobora para a manutenção da sociedade 

vigente. 

Folloni (2016) não tece uma crítica diretamente à complexidade, mas à 

complexidade como um novo paradigma e a Morin como um dos autores da 

complexidade. Em sua obra, o autor destaca a complexidade a partir da Teoria da 

                                            
67 Posicionamento mantenedor de paradigma, pois anomalias não são capazes de derrubar o 
paradigma vigente, que seria a ciência tradicional. 
68 Interessante a relação que Gomes e Jimenez (2009) criam sobre o subjetivismo a serviço do 
capital, destacando que a pós-modernidade é a nova vertente ideológica do capital, uma adaptação. 
69 Nós fizemos isso no capítulo anterior deste trabalho e mostramos que a ciência poderia até trazer a 
concepção de neutralidade, mas em seu percurso histórico a ciência torna-se instrumento social de 
dominação e poder. Os autores entendem a ciência como histórica e social e criticam Morin por não 
analisar esse aspecto. Equívoco deles, pois Morin tem diversas críticas quanto a isso em outras 
obras, além de “O Método”. Destacamos que, para Morin, o conhecimento tem origem 
“antropossocial”, além de ter um livro chamado de “A via” (MORIN, 2013), no qual o autor deixa claro 
o papel da mudança social com relação a ciência, reconhecendo a sociedade primeiro que a ciência. 
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Complexidade e de como esta busca uma explicação dos sistemas tipo complexo70 

e vai considerar um paradigma como um consenso metodológico no âmbito de uma 

ciência, como problema bem definido e métodos para enfrentamento, sendo que a 

complexidade não se comporta assim, não podendo ser considerada como um 

paradigma neste sentido, pois pressupõe que um paradigma substitua o outro e seja 

aceito por toda a comunidade científica. Por isso, a ciência tradicional segue 

normalmente oferecendo boas respostas a diversos objetos de estudo, não 

caracterizando uma crise paradigmática.  

A Morin, em especial, há uma crítica ao uso da palavra paradigma71 como 

sinônimo de governança da forma de pensar e de agir no mundo, de racionalidade, 

que teve como origem o método de Descartes e que deve ser combatido para que 

possamos construir uma nova sociedade baseado na complexidade. O autor aponta 

a necessidade de rever essa posição de Morin filosoficamente, pois superar a 

disjunção e a redução como um “novo paradigma” seria retomar a filosofia grega 

clássica e não a construção de algo novo. Outra crítica é sobre o reconhecimento 

que Morin faz sobre as crises humana, social, política e tecnológica como origem à 

racionalidade ocidental, uma vez que a complexidade brota também dessa 

racionalidade, como a complexidade poderia solucionar tais problemas se ela é fruto 

dessa mesma racionalidade?     

Para Folloni (2016) a ciência complexa e a Teoria da Complexidade são 

formas de abordar os sistemas complexos, objeto de investigação dessa ciência. A 

caracterização de um sistema complexo é a de que são sistemas onde os elementos 

que os constituem, interagindo sem uma organização pré-definida, formam um todo 

e deste todo emergem características que não são encontradas nas partes 

separadas do sistema. Para este autor, a ciência da complexidade é o estudo dos 

sistemas complexos e a Teoria da Complexidade busca explicar o funcionamento 

deste tipo de sistema, que não é possível a partir da metodologia analítica científica, 

pois essa tende à fragmentação do saber, à separação, dividir para entender 

significa quebrar um sistema complexo, sendo suprimido destas informações 

importantes como a emergência. Não há, na visão deste autor, um método 

epistemológico para trabalhar a complexidade, ficando entre as opções do 

reducionismo do método analítico tradicional e a análise deste objeto na perspectiva 

                                            
70 Essa é outra concepção de estudo da complexidade, a matemática. 
71 Paradigma com significado semelhante ao definido no movimento estruturalista. 
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holística. Outro ponto determinante é que falta para essa ciência uma linguagem 

científica coerente e formalizada própria, aceita pela comunidade, para que esta 

possa se desenvolver. Folloni (2016, p.76) ainda destaca que: 

[...] como dificilmente um estudioso será especializado em todas essas 
áreas, o enfrentamento individual de problemas complexos pode ser 
inviável, ao menos, superficial e excessivamente exposto ao erro. Assim, 
creio razoável dizer que quanto mais complexo e amplo o problema a ser 
enfrentado, mais será necessário o trabalho de equipes de pesquisa 
multidisciplinares com função transdisciplinar em teorias explicativas de 
sistemas complexos. 

3.16 REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 3 

O que vimos ao longo do capítulo é apenas uma breve síntese da obra de 

Morin, em um recorte específico para fornecer um texto base para o entendimento 

de uma epistemologia e ontologia complexas. A questão epistemológica acaba 

ficando apenas no pensamento complexo, que se comporta como uma forma de 

pensar complexa e não como uma Teoria do Conhecimento e epistemologia da 

ciência, sendo esta ausência epistemológica uma das principais críticas ao autor.  

Morin não chega a uma ciência complexa, pois não consegue estabelecer 

um método racional de obtenção do saber, uma epistemologia. Mesmo assim, nossa 

acreditamos que seu trabalho é importante para uma nova forma de ensino mais 

condizente com a necessidade de uma nova concepção social. Na perspectiva de 

Morin, a ciência deve trazer consigo elementos até então ignorados por ela, como a 

subjetividade, o saber transdisciplinar, as discussões e tratar esses elementos na 

busca de um saber mais plural, próximo da realidade. É claro que o método 

científico e o conhecimento que emerge do método é importante e ainda deve ser o 

proferido nas instituições de ensino formal, mas também éinteressante trabalhar as 

ideias de Morin, e, como cientistas, é importante estarmos abertos às possibilidades 

do acaso e da incerteza e tentar trabalhar isso com criatividade, aspectos que já são 

defendidos como tendências de ensino de ciência e que nos leva a estabelecer a 

complexidade de Morin como uma tendência recente neste ensino. Além disso, as 

práticas da complexidade, discutidas neste capítulo, podem ser trabalhadas em 

propostas de ensino construtivista, destacamos o ensino por projetos e por temas, 
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entendendo que o ensino complexo se dará através da pluralidade de métodos de 

ensino, que discutimos ao longo do Capítulo 2.  

Como vimos ao longo deste capítulo, Morin traz entendimentos profundos 

sobre questões epistemológicas e ontológicas do saber, discutindo a questão da 

verdade do conhecimento, do próprio conhecimento e seus erros, da incerteza deste 

conhecimento e das formas de como conhecemos algo e processamos isso no 

cérebro. Um trabalho de muitos anos na busca de construir um entendimento para 

uma nova ciência tendo por base a complexidade. Mesmo não tendo chegado ao 

seu objetivo inicial, sua obra é rica em entendimentos e nos traz diversas lições que 

podem ser usadas na prática do ensino. Destacamos algumas ao longo do texto e 

outras em artigos publicados que descendem deste trabalho, além de pregar a paz e 

a valorização da vida, uma obra filosófica rica para a educação que justifica esse 

capítulo. 

Quanto às críticas sobre a ligação de Morin com entidades que teriam como 

objetivo a manutenção social, tais como a UNESCO e o Banco Mundial (que 

financiaram pesquisas e publicações deste autor) acreditamos que o Morin 

aproveitou a oportunidade para dar uma visibilidade maior às suas ideias, em uma 

obra impactante, na qual ele apresenta a concepção de um ensino para uma 

governança mundial (MORIN, 2000). Ora, isso é um ideal desde o pós-guerra que 

vem sendo construído ao longo da segunda metade do século XX. Outras obras de 

Morin trazem a base filosófica para um modelo mundial de cooperação entre as 

nações (MORIN, 2013), além de um modelo de ética para as relações em todos os 

níveis sociais (MORIN, 2017). Ou seja, as ideias proferidas por Morin vão além dos 

interesses de manutenção do “status quo” social pregado pelas entidades 

transnacionais e podem ser interpretadas pelo viés humanista da questão, 

posicionamento este no qual o autor faz questão de ser enquadrado,  

Suas ideias podem servir para alcançarmos a paz e cooperação mundial 

entre os povos e a conscientização da valorização da vida em nosso planeta. Este 

trabalho tem o viés humanista e acredita em Morin como um autor com ideias 

humanistas. 

Superando a crítica, acreditamos que este autor também é importante para 

uma nova concepção de ensino (questão chave neste trabalho), que pode levar a 

novos entendimentos e formas de pensar sobre os problemas reais, complexos, 

necessários para o momento. Com isso, elencamos uma série de pressupostos da 
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complexidade, que também podem ser entendidos como indicadores da 

complexidade, os quais aplicamos nesta pesquisa avaliando um curso moderno de 

ensino de ciência (criado recentemente) quanto ao atendimento do ensino com 

complexidade. Uma concepção moderna de ensino de ciência, uma concepção que 

favorece a ideia de mudança de perspectivas sociais em direção a um humanismo 

escondido em meio ao paradigma econômico vigente. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA  

Até o momento, nosso trabalho foi de revisão bibliográfica. Usamos ideias e 

conceitos de trabalhos científicos importantes para compor nosso entendimento 

sobre alguns assuntos que permeiam o nosso tema. Construímos um texto e 

entendimentos científicos válidos, pois todas as grandes ideias e conceitos 

discutidos que estão embasando nossas colocações são de obras e autores 

mundialmente reconhecidos no campo científico. 

Mas, para que este trabalho obtenha a alcunha de científico e se caracterize 

como uma pesquisa científica se faz necessária a descrição dos procedimentos, de 

como obtemos os dados para a validação de nossas inferências de modo científico. 

A validação da tese proposta, assim como dos objetivos propostos no âmbito 

científico, foi por meio deste procedimento, nossa metodologia, que descrevemos 

detalhadamente ao longo deste capítulo. 

Não encontramos nenhuma metodologia específica pronta e ideal para 

nosso trabalho, nos levando a construir nossa própria metodologia, objetivo deste 

capítulo. Deste modo, iniciamos descrevendo o embasamento teórico e 

metodológico, descrevendo as bases teóricas da situação de nosso trabalho na 

literatura da metodologia científica e sua classificação; isso nos leva à nossa 

proposta metodológica, nosso desenho sobre como será feita a validade científica 

dos dados coletados e os procedimentos da análise, detalhando nossa visão; depois 

discutimos a cientificidade, a validade dos instrumentos na qual coletamos os dados; 

e, por fim, descrevemos o processo de coleta e análise de dados específicos para 

cada instrumento de coleta de dados, construindo a base epistemológica para um 

dos instrumentos de análise de dados, por conta da especificidade das informações 

que buscamos obter a partir deste. 

 

4.1  EMBASAMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO  

Conforme Gil (2008) este trabalho pode ser classificado como: de finalidade 

aplicada, uma vez que os conhecimentos gerados poderão contribuir com a melhoria 

de processos educacionais; de nível exploratório, pois objetiva proporcionar uma 

visão geral do problema a ser pesquisado; com o delineamento de um estudo de 
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caso, estando focado em seu objeto de estudo na busca de um conhecimento 

amplo; e de abordagem qualitativa, por colher dados predominantemente textuais 

para as análises pertinentes. 

A escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa em torno do tema 

é justificada pelo fato deste tipo de estudo se configurar como opção ideal quando 

optamos por detalhar um caso particular, levando em consideração o seu contexto e 

sua complexidade (ANDRÉ, 2011). Lüdke e André (1986) caracterizam o estudo de 

caso por ter grande potencial de conhecer e compreender melhor um determinado 

problema a ser analisado e tem como objetivos: a possibilidade de descobrir novos 

elementos no decorrer do estudo, mesmo quando o pesquisador já disponha de 

pressupostos teóricos iniciais; de enfatizar a interpretação do conceito para uma 

apreensão mais completa do objeto, levando em conta o contexto em que ele se 

situa; de retratar a realidade de forma completa e profunda, buscando revelar a 

multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou problema; e 

de usar uma variedade de fontes de informações, pois os dados obtidos podem ter 

origens em situações e fontes variadas. 

Quanto à natureza qualitativa da pesquisa, podemos apontar que este tipo 

de estudo se faz adequado para abordar situações complexas ou estritamente 

particulares na busca do entendimento de situações que necessitam um maior nível 

de profundidade para a compreensão dos fatos (RICHARDSON, 2015). Lüdke e 

André (1986) destacam como características da pesquisa qualitativa: ter o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 

os tipos de dados coletados são em sua maioria descritivos; a preocupação com o 

processo deve ser maior que com o produto; o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida são focos importantes; e a análise dos dados tende a seguir um 

processo indutivo. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, Richardson (2015) nos traz 

que estes devem atender aos critérios científicos da confiabilidade e de validade. 

Para esse autor, a confiabilidade está relacionada com a capacidade dos 

instrumentos a serem utilizados produzir medições constantes quando aplicadas ao 

fenômeno pesquisado e a validade relaciona-se com a capacidade deste 

instrumento produzir medições adequadas e precisas, conduzindo a uma análise de 

dados confiável e inferências corretas.   
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A análise de dados provenientes de instrumentos qualitativos de coleta não 

tem a objetividade como ponto de destaque e sim a subjetividade e a 

intencionalidade do pesquisador, isso pode resultar em divergências conclusivas 

quando analisados por outro pesquisador, embora se espera que haja algumas 

concordâncias. Lüdke e André (1986, p.52) destacam essa característica da 

pesquisa qualitativa e apontam que “ [...] o importante é manter uma atitude flexível 

e aberta, admitindo que outras interpretações podem ser sugeridas, discutidas e 

igualmente aceitas”. 

Quanto à construção do conhecimento, este trabalho tem característica de 

etnográfico, pois busca a compreensão do objeto de estudo conforme esse se 

demonstra ser ou se descreve como é. Nas palavras de Ghedin e Franco (2011, 

p.181) “[...] o trabalho etnográfico é marcado pela tentativa de compreender a 

maneira de viver e os veículos por meio das quais essa maneira de viver se 

manifesta”.  

Assim, delineados os pressupostos metodológicos que embasam esse 

trabalho, seguimos com o detalhamento da metodologia desta pesquisa. 

 

4.2  CONSTRUINDO A METODOLOGIA 

A estratégia que utilizamos para construir o conhecimento acerca do tema 

deste trabalho se deu a partir da abordagem do objeto de estudo72 sobre três 

perspectivas: 1) perspectiva bibliográfica, por meio da revisão bibliográfica sobre os 

aspectos relacionados ao tema; 2) perspectiva institucional, na qual fizemos um 

estudo em documentos oficiais do objeto relacionado ao tema; e 3) perspectiva do 

aprendizado, onde buscamos aspectos relacionados ao tema que aparecem em 

insumos produzidos pelos alunos. A Figura 4 ilustra esse processo: 

 

                                            
72 Nosso objeto de estudo é o curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFERSA. 
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Figura 4 - Abordagem metodológica 

 

Fonte: Autoria própria 

Conforme podemos visualizar na Figura 4, as perspectivas foram 

construídas na dinâmica da execução deste trabalho. Levamos em consideração as 

interdependências em um processo de construção, com o objetivo de buscar uma 

melhor abordagem para a coleta de forma satisfatória dos dados a serem 

analisados. Assim, a abordagem proposta buscou ser flexível, de modo a permitir 

mudanças ao longo do caminho (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

A primeira perspectiva é a revisão bibliográfica, na qual buscamos criar uma 

imagem da temática abordada neste trabalho a partir a literatura científica. Iniciamos 

a revisão tentando esclarecer um pouco mais sobre a pergunta inicial de pesquisa, 

gerando novas perguntas e novas necessidades de aprofundamentos. Desta etapa, 

surgiram alguns pontos de análise estabelecidos e novos questionamentos para 

trabalhar na coleta e análise dos dados. 

Para criarmos a perspectiva institucional do trabalho, com o objetivo de 

proporcionar a descrição do objeto de estudo sobre a sua própria perspectiva, 

fizemos um estudo aprofundado do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) da UFERSA Campus Caraúbas, 

buscando as características pertinentes que o curso apresenta quanto ao nosso 

tema de estudo. Aplicamos a técnica de análise de conteúdo ao documento, que 

Bardin (2011, p.44) conceitua como “[...] um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. Utilizamos essa técnica com o objetivo de superar a 

incerteza e enriquecer a leitura do PPC frente aos questionamentos desta pesquisa, 

buscando uma releitura do documento e demonstrando outros aspectos, uma vez 

que “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras 

sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2011, p.50).   
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Os dados provenientes desta etapa foram coletados e organizados em 

categorias descritivas, os pressupostos da complexidade descritos no capítulo 

anterior. Esta fase foi importante, pois validou as categorias de análise. A Figura 5 

ilustra esse processo: 

 

Figura 5 - Metodologia da perspectiva institucional 

 

Fonte: Autoria própria 

De acordo com Bardin (2011) a análise de conteúdo pode ser realizada em 

três fases: 1) pré-análise: fase onde devemos fazer a escolha do material a ser 

analisado, formular hipóteses e objetivos para a análise e a elaboração de 

indicadores ou índices a serem usados na coleta de dados no material; 2) 

exploração do material: fase prática na qual se trabalha a codificação, decomposição 

e enumeração dos dados, buscando agregar os dados em unidades que permitam a 

descrição exata das características pertinentes ao conteúdo; e 3) tratamento dos 

resultados, fase final na qual tornamos os dados válidos e significativos através de 

inferências e interpretações a propósito dos objetivos previstos. 

Dessa forma, o processo de análise de conteúdo “é a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores 

que permitem inferir sobre outra realidade que não a da mensagem“ (BARDIN, 2011, 

p.52). Esperamos com isso criar deduções lógicas, ou inferências, para os dados 

extraídos dos textos analisados e classificá-los segundo o conjunto de indicadores 

ou temas, com o objetivo de utilizá-los para os esclarecimentos aos 

questionamentos da pesquisa. 

Visando compreendermos a perspectiva da aprendizagem, esta pesquisa 

teve como objetivo maior apresentar os dados sobre o que é apreendido pelos 

alunos, segundo as perspectivas da instituição de pesquisa e da complexidade. 

Coletamos os dados nos TCCs dos alunos concluintes do BCT da UFERSA Campus 

Caraúbas (RN) e em suas respectivas apresentações. Para isso, obtivemos uma 



187 

 

cópia do TCC dos alunos selecionados antes da defesa, pois necessitávamos 

analisar o conteúdo antes da fase de observação da apresentação. 

Segundo o PPC do curso do BCT, o TCC tem a importância de uma 

disciplina, sendo obrigatório na formação de cada aluno, deve representar a síntese 

do conhecimento do aluno em sua formação e demonstrar a articulação do 

conhecimento em torno de um problema escolhido através do uso de uma 

metodologia científica (UFERSA, 2010).  

Por apresentar tais características, podemos afirmar que o TCC se configura 

como uma importante fonte de pesquisa sobre o aprendizado do aluno frente ao 

proposto em sua formação. Para concluir a disciplina de TCC, o aluno deve 

apresentar seu trabalho para uma banca avaliadora formada por professores e 

aberta à comunidade acadêmica. No PPC não há detalhes de como se deve 

proceder a apresentação em termos metodológicos. Mesmo assim, podemos supor 

que o aluno apresentou os conhecimentos que adquiriu nesse processo de busca 

para a resolução do problema proposto no seu TCC, destacando tanto os aspectos 

textuais presentes no seu trabalho como outros aspectos do conhecimento que 

puderam ser interessantes para esta pesquisa. Deste modo, tanto o TCC escrito 

como a apresentação foram importantes para a coleta de dados. 

Após a apresentação do TCC e sua respectiva aprovação, este se torna um 

documento público73, sendo divulgados em meios eletrônicos de acesso aberto para 

a comunidade interessada nos conhecimentos nele contidos (UFERSA, 2010). 

Também utilizamos a técnica de análise de conteúdo do Bardin (2011) nos 

TCCs dos alunos para colhermos dados segundo as categorias de análise já 

revisadas e adaptadas para essa etapa, ciente que outras categorias também 

poderiam emergir desta etapa. Após a coleta, os dados passaram por alguns 

questionamentos analíticos segundo a perspectiva de Lüdke e André (1986), com o 

objetivo de orientar a etapa seguinte, a observação da apresentação do TCC.  

A Figura 6 ilustra esse processo: 

                                            
73 Todos os documentos que analisamos neste trabalho são de domínio público, podendo outros 
pesquisadores interessados também fazer suas análises e conferir nossas afirmações. 
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Figura 6 - Análise da perspectiva de aprendizagem 

 

Fonte: Autoria própria 

A observação que utilizamos foi do tipo observação sistemática, pois neste 

tipo de observação o pesquisador sabe com antecedência quais aspectos 

significativos, levantados previamente, deverão ser buscados para esclarecer os 

questionamentos (GIL, 2008). O levantamento prévio de questões, hipóteses ou 

fenômenos a serem esclarecidos durante o processo de pesquisa trouxe um caráter 

objetivo à observação. 

Para Gil (2008) a observação deve seguir os seguintes passos:  1) definir 

previamente o que será observado, trazendo os questionamentos da etapa anterior; 

2) definir as categorias que nortearão a coleta e a organização dos dados na 

observação. Neste caso, já dispomos de categorias pré-definidas também advindas 

das fases anteriores assim como alguns novos objetivos para esta etapa; e 3) 

definição dos registros de observação, na qual optamos por gravação de voz da 

apresentação completa do trabalho e anotações sobre a apresentação. A gravação 

foi para permitir a reprodução integral da fala, caso fosse necessária, mas a 

prioridade maior foi para as anotações realizadas durante processo. 

A observação e gravação do áudio da apresentação do TCC teve como foco 

principal a questão da fala do aluno, as suas argumentações sobre o seu trabalho. 

Tivemos como objetivo esclarecer os significados às questões previamente 

levantados na análise documental do TCC e registrar possíveis novos dados que 

nos ajudem nos entendimentos necessários. Quanto à etapa de arguição do TCC, 

optamos por não gravar essa etapa, porém pudemos realizar anotações que fossem 

pertinentes à pesquisa. 
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Os indicadores de busca da pesquisa, que emergiram inicialmente da 

revisão bibliográfica, sofreram modificações durante a fase de exploração do 

material, e foram trabalhados até se esgotarem as possibilidades de obtenção de 

novos indicadores ou agrupamentos. A importância dos indicadores está ligada 

também ao objetivo de termos um conjunto destes, servindo como indicadores da 

complexidade, podendo ser usados em outros estudos. 

Nossa amostra foi de 4 (quatro) TCCs escolhidos pelo critério de que estes 

versem sobre a problemática tecnológica, podendo ser o desenvolvimento ou a 

avaliação de uma tecnologia. Os trabalhos foram selecionados pela ordem de 

solicitação de banca, onde os primeiros 4 (quatros) alunos que deram entrada na 

secretaria de graduação com o pedido de banca avaliadora de TCC (isto é, realizado 

através de um formulário próprio da instituição a ser entregue na secretária de 

graduação da instituição e que atendam ao critério da problemática tecnológica) 

foram considerados os candidatos a comporem a amostra desta pesquisa. Após a 

escolha, entramos em contato com os alunos e seus orientadores para saber do 

interesse deles em participar, onde apresentamos nossa proposta de pesquisa e 

solicitamos o preenchimento do termo de participação. 

 Após todos os dados coletados através dos instrumentos e técnicas aqui 

descritos, passamos para a fase de análise e escrita, na qual procedemos com a 

organização dos dados e as ligações desses ao conhecimento disponível, a fim de 

prover a construção de um sentido mais amplo para o conhecimento acerca do 

nosso objeto de estudo e da problemática deste trabalho (GIL, 2008). 

A estratégia metodológica aqui descrita, embasada nas três perspectivas, 

nos permitiu construir um conhecimento de forma espiral, não cartesiano, embora 

preso a uma metodologia científica, buscamos atender a uma abordagem complexa, 

em acordo com a visão da construção do conhecimento na perspectiva moriniana. 

 

4.2.1  Instrumentos de Coleta de Dados 

Para Philips (1974 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) um documento é qualquer 

material escrito com possibilidade de ser usado como fonte de informação do 

comportamento humano, sendo uma fonte valiosa de dados que nos permite 

fundamentar afirmações e declarações no contexto da pesquisa. Gil (2008, p.147) 

considera os documentos como “[...] qualquer objeto que possa contribuir para a 
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investigação de determinado fato ou fenômeno”. Para este autor, os documentos 

podem fornecer dados suficientes e de qualidade para conduzir entendimentos 

necessários a uma pesquisa. 

Entre os documentos que propomos analisar, temos o PPC, e se necessário, 

demais documentos associados a ele, uma vez que este documento nasce a partir 

de outros assim como relaciona a outros também. Também analisamos os TCCs, 

que são documentos produzidos pelos alunos em sua fase final de formação. 

 

4.2.1.1  O PPC 

O PPC - Projeto Pedagógico do Curso - é um documento que vai trazer a 

concepção para a educação como um todo em uma proposta formativa que inclui 

aspectos pedagógicos, políticos e objetivos formativo que regem todo o 

funcionamento do curso e determina as funções dos envolvidos. Nele, também 

encontraremos a grade curricular que nos permitirá construir uma perspectiva 

conteudista da formação dos alunos no curso. 

O PPC do BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) é um documento que 

data do ano de 2010, foi construído através de ampla discussão com toda a 

comunidade acadêmica quanto aos seus objetivos, tendo como base legal as 

diretrizes do REUNI, da LDB e resoluções da própria instituição sobre o 

funcionamento da instituição. A instituição considera o PPC como um meio de 

organizar o ensino, orientar a formação profissional e estabelecer parâmetros para 

que a universidade possa ser avaliada pela comunidade, através da descrição dos 

aspectos pedagógicos e políticos e da formação profissional do aluno (UFERSA, 

2010).   

Dessa forma, podemos atribuir a importância deste instrumento como um 

documento que vai expressar a caracterização do nosso objeto de estudo, pois 

reflete a identidade desse objeto em sua totalidade. 

 

4.2.1.2   O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser entendido como uma atividade 

a ser desenvolvida pelo aluno em sua fase final de formação. É sempre um trabalho 
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voltado para a resolução de problemas ligados à formação do aluno e deve ser 

realizado tendo um método de investigação e análise de dados aceitos 

cientificamente, resultando em um texto de caráter monográfico. 

Para Carvalho (2012) este trabalho de cunho monográfico é normalmente 

exigido nas conclusões de cursos superiores em diversas instituições do país, se 

configurando como uma atividade de pesquisa científica com grande importância na 

formação e no desenvolvimento do aluno, por envolver a dúvida, a descoberta, os 

questionamentos e as críticas que são imprescindíveis à formação profissional em 

qualquer área de conhecimento. 

Para Appolinário (2011) a palavra monografia refere-se a um texto que versa 

sobre um único tema ou um assunto. O fato da monografia ser acadêmica, exige um 

tratamento metodológico de investigação intensa e exaustiva, que pode variar 

quanto ao tipo do estudo, podendo se configurar como: a) teórico, quando o 

resultado é fruto de uma pesquisa bibliográfica intensa; b) teórico-prático, quando 

baseado em uma revisão teórica resultando em uma pesquisa de campo; e c) 

estudo de caso, quando resulta da análise de uma situação específica (CHEMIN, 

2010). 

O PPC do curso de BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) dedica 

poucas linhas para este assunto, estabelecendo que o TCC deve ser em uma 

determinada área teórico-prática ou de formação profissional e deve se configurar 

como uma atividade síntese e de integração de conhecimento a ser ofertada no 

último período do curso. O TCC aparece na grade de disciplinas, contendo uma 

carga horária de 60 horas, sempre no último semestre do curso, sendo parte 

integrante por convalidação de quatro créditos ao curso (UFERSA, 2010).  

As características para o TCC do curso de BCT são as mesmas para outros 

cursos da instituição, sendo descritas em uma resolução à parte. Isto reflete uma 

política institucional com normas gerais a serem atendidas por quaisquer cursos da 

instituição. A normativa que estabelece as normas gerais para os TCCs estão 

presentes na Resolução n. 001/2013, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da UFERSA, de 14 de março de 2013 (UFERSA, 2013). 

É um documento que contém 4 (quatro) páginas e 17 (dezessete) artigos, 

onde destacamos a seguir os artigos de interesse do nosso tema: 
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Art. 2º Destaca a obrigatoriedade do TCC a todos os cursos da instituição, 
sendo este, parte integrante das matrizes curriculares dos cursos. O artigo 
também destaca que cada curso deve integra o TCC a sua realidade, tendo 
como objetivo proporcionar ao estudante uma experiência que represente a 
síntese e integração dos conhecimentos necessários a um bom 
desempenho profissional; 

Art. 3º O TCC deve ser elaborado individualmente sobre temáticas 
pertinentes ao curso realizado, podendo ser do tipo monográfico, relatório 
de estágio supervisionado, artigo científico ou memorial a ser definido pelo 
PPC de cada curso; 

Art. 5 º e 6º Estabelecem que cada aluno deve ter um orientador e este é 
responsável por trabalhar junto ao aluno fazendo intervenções quando 
necessário, as atividades de orientação, acompanhamento e avaliação são 
parte das atividades desta etapa.  

Art. 11º A avaliação do TCC será feita por uma banca composta de três 
membros, que devem estar cientes do trabalho realizado pelo aluno, e 
aprovarem ou reprovarem o aluno. 

Podemos constatar que o TCC deve representar a síntese do conhecimento 

do aluno em sua formação, demonstrando a articulação do conhecimento em torno 

de um problema. Como é um componente curricular obrigatório aos cursos da 

instituição, todo aluno deve cumprir este requisito para concluir o curso.  Os TCCs 

aprovados são entregues para a biblioteca do curso, na qual ficam à disposição da 

comunidade acadêmica. Assim, podemos afirmar que o TCC se configura como uma 

importante fonte de pesquisa sobre o aprendizado do aluno frente ao proposto em 

sua formação no PPC. 

A necessidade de apresentação do TCC e aprovação por uma banca 

avaliadora (muito embora não haja nenhuma normativa contendo as regras para 

isso) permite a inferência de que o aluno apresentou seus conhecimentos e a forma 

de como os articulou durante a apresentação de seu trabalho, trazendo aspectos 

presentes no texto do TCC, assim como outros aspectos que podem ser de 

interesse desta pesquisa. Dessa forma, o TCC escrito é importante, pois se 

configura como uma significativa fonte de coleta de dados para construímos nosso 

saber nesta pesquisa. 

 

4.2.2  Coleta dos Dados 

Após categorizarmos nossa pesquisa, a metodologia e os documentos para 

a coleta dos dados, detalharemos a estratégia de coleta dos dados nos documentos 

selecionados. 
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4.2.2.1  A análise do currículo 

O currículo na graduação do curso de C&T é o PPC. Dessa forma, nossa 

análise teve início no PPC, onde buscamos elementos textuais neste que possa 

favorecer as questões de interesses de nossos estudos e da complexidade. 

A análise inicial foi pautada na busca pelas respostas às questões propostas 

por Silva (2005) e Ribeiro, Veloso e Zanardi (2016) sobre o currículo: 

 

 O que deverá ser ensinado e por quê? 

 Qual a importância do conhecimento frente à realidade social? 

 Quais os valores expressos, conceitos e estratégias para atender às 

expectativas da proposta curricular? 

 O currículo seleciona quais culturas?  

 Que projeto de sociedade desejamos construir?  

 Qual o papel da universidade frente à formação proposta? 

 

Frente à questão da complexidade, a análise textual do PPC vai buscar 

indícios para os seguintes pressupostos elencados no Capítulo 3 deste trabalho: 

 

1) Promoção do diálogo entre os saberes; 

2) Favorecimento do espírito investigativo do aluno; 

3) Promoção do pensamento crítico e incentivo à criatividade; 

4) Promoção da busca do conhecimento em outras fontes de saber; 

5) A questão da verdade do conhecimento científico (epistemologia da 

ciência); 

6) O trabalho com a incerteza; 

7) Promoção do trabalho com a dialógica (saberes antagônicos). 

 

Desse modo, acreditamos que tais pressupostos possam interferir no 

aprendizado do aluno, fazendo com que ele possa ir além do conhecimento 

científico normal e se aproxime de um conhecimento complexo. 
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Além dessas questões, buscamos verificar a questão da ciência e da 

tecnologia na proposta formativa, uma vez que estes são importantes elementos do 

escopo desta pesquisa. 

A coleta de dados se deu por marcação do texto como indícios do processo 

de análise textual, sendo destacado e interpretado na elaboração do texto que 

compôs o Capítulo 5 deste trabalho. Esperamos que esse processo possibilite uma 

clara visão do currículo em seu estado atual frente à formação do aluno por ele 

proposto com os elementos que achamos interessante e discutimos ao longo deste 

texto. 

 

4.2.2.2   A análise dos TCCs 

Para fazermos as verificações objetivas deste trabalho, criamos uma visão 

sobre como abordamos o TCC juntamente quanto ao currículo e aos pressupostos 

da complexidade definidos, estabelecendo como fizemos isso neste tópico. A Figura 

7 demonstra, a princípio, como procedemos: 

 

Figura 7 - Visão da análise para o TCC 

 

Fonte: Autoria própria 

Com base na Figura 7, podemos estabelecer que propomos analisar o TCC 

quanto ao currículo, quanto à complexidade e quanto à relação sujeito objeto na 

busca de elementos que configurem e possam esclarecer detalhes sobre. Para isso, 

seguimos a sequência de coleta e análise de dados, conforme abaixo: 

 

1) Inicialmente, procedemos a leitura e a retirada dos conceitos principais e 

suas ligações, expondo o TCC como um conjunto de conceitos 

relacionados, segundo a obra em uma representação gráfica e textual. A 
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técnica foi baseada na análise de conteúdo, na Teoria do Conceito e na 

representação gráfica para melhor exibir os dados; fundamentamos 

detalhadamente esse processo no próximo tópico;  

2) Procedemos à análise do TCC quanto ao currículo, buscando esclarecer 

algumas questões que consideramos importante. Tais questões surgiram 

após a análise detalhada do currículo e versaram sobre alguns pontos já 

levantados e discutidos anteriormente neste capítulo, como outros que se 

fizeram importantes e foram revelados após a análise do PPC; 

3) Na análise dos TCCs quanto à complexidade, confrontamos os 

pressupostos elencados no capítulo anterior deste trabalho buscando 

responder as seguintes questões referentes ao pensamento complexo, 

sobre como o autor articulou os conceitos e organizou seu trabalho, 

procuramos entender como elementos do pensamento complexo foram 

utilizados por ele, se fazendo presente na obra pelos seguintes 

pressupostos: 

a) Contextualização do seu objeto: a forma de como se contextualiza 

o objeto frente ao ambiente; variação de níveis entre o local e o 

global; 

b) Trabalho sobre os múltiplos aspectos dimensionais do 

conhecimento: como foi além dos conhecimentos incluídos à sua 

formação especialista; se conseguiu agregar ao conhecimento em 

outras dimensões do saber, trabalhando aspectos interdisciplinares e 

transdisciplinares;  

c)   Sistematicidade do conhecimento: a forma de como trabalha os 

aspectos relacionais do conhecer com o objeto de estudo, articulando 

e reconhecendo as ligações entre os conceitos trabalhados; 

operadores complexos; 

d) Reconhecer antagonismos: a forma de como trabalhou os conceitos 

frente à possíveis antagonismos; a articulação dos saberes de forma 

dialógica, reconhecendo e trabalhando questões que trazem 

antagonismos de modo a ampliar o saber; 

e) Enfrentamento da incerteza: como trabalhou a incerteza ou 

questionamento quanto algum conceito utilizado em seus estudos; 

relações com a questão de ordem, desordem, organização e acaso;  



196 

 

f)   Reconhecer a possibilidade de erro: questionamento sobre os 

resultados obtidos e/ou relatados em seu trabalho, em algum aspecto, 

considerando a possibilidade de erro dos dados trabalhados 

referentes a seu objeto de estudo. 

4) Outra análise que propomos quanto à complexidade é a de estabelecer 

uma visão do TCC segundo a Teoria da Complexidade frente a seus 

principais conceitos. Isso nos leva a buscar informações sobre os 

aspectos da: 

a) Teoria Sistêmica: sistema como um todo composto por outros 

sistemas (partes), propriedades emergentes e suprimidas ao sistema, 

comunicação entre as partes (relações) e as estrutura que liga as 

partes (organização);    

b) Teoria da Cibernética: Aspectos do TCC quanto à questão da 

finalidade, de seu fechamento, de abertura ao seu ecossistema e de 

sua organização quanto à sua estrutura;  

c)   Teoria da Informação: Aspectos sobre a questão da comunicação, 

mensagens, tratamento da informação (programação e 

reprogramação) e organização, evolução (adaptação ao meio) e 

tratamento da incerteza. 

5) Complexidade da relação entre o sujeito e a obra. Tentamos demonstrar a 

questão da causalidade da relação sujeito/objeto. Buscamos indícios 

dessa relação tanto da análise textual do TCC quanto da apresentação do 

trabalho pelo formando. Nesta análise, buscamos trabalhar os aspectos 

do pensar complexo e das relações complexas entre o sujeito e o objeto e 

a profundidade dessa relação, procurando demonstrar a profundidade da 

ligação entre eles e as emergências dessa ligação. 

 

As análises de cada TCC seguiram essa ordem obtendo: a representação 

conceitual do TCC analisado; a comparação do TCC frente aos pressupostos do 

currículo; a análise da complexidade por pressupostos do pensamento complexo e 

pela Teoria da Complexidade; e a complexidade da relação entre o autor e a obra. 

Com estes dados, buscamos estabelecer comparativos entre as análises quanto à 

complexidade e determinar um sistema de métricas representativas que possibilitou 

a comparação destes. 
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A seguir, apresentamos a base da epistemologia que desenvolvemos para a 

fase de análise dos TCCs. 

 

4.2.2.3  Base epistemológica da análise dos TCCs 

As tentativas de representação do conhecimento datam do início da nossa 

história quando o homem começa a utilizar símbolos para representar e registrar a 

realidade e isso fica claro quando observamos as pinturas e desenhos rupestres 

deixadas por nossos antepassados em todo o planeta. Podemos definir a 

representação como a substituição de algo que se apresente por um signo, mais 

especificamente “representar é o ato de utilizar elementos simbólicos - palavras, 

figuras, imagens, desenhos, mimicas, esquemas, entre outros - para substituir uma 

ideia ou um fato” (LIMA; ALVARES, 2012, p.21).  

Dentre as representações que o homem desenvolveu certamente a 

linguagem foi a mais importante, pois possibilitou que ao homem expressar seus 

pensamentos e se comunicar, antecedendo a escrita e outras representações que 

surgiram a partir dela. Dahlberg (1978) nos traz que a linguagem é a capacidade do 

homem de designar os objetos que estão presente em sua vida, assim como, a 

capacidade de comunicar-se com seus semelhantes. 

Toda representação é uma abstração de algo. Assim sendo, em toda 

abstração estamos suprimindo informações, tentando representar uma realidade 

sintetizada. Devemos estar cientes que um processo de representação leva a perda 

de informação, muito embora, a partir de uma representação, também possibilitamos 

a passagem de informação ao longo do tempo. Por exemplo, em um mapa da 

cidade, podemos ter representação de locais e ruas em um determinado contexto e 

não ter outras informações relevantes, como estabelecimentos comerciais ou 

públicos, pois toda a informação de uma cidade não caberia no mapa e, se assim 

fosse, o mapa seria a própria cidade. 

A Organização e Representação do Conhecimento (ORC)74 é um 

subdomínio da área de Ciência da Informação75 e se constitui como um conjunto de 

                                            
74 Guimarães et al. (2015) discute sobre a natureza da Organização e Representação do 
Conhecimento, buscando uma definição sobre tal. Através do levantamento conceitual em diversos 
autores ele conclui que ainda é um objeto de profunda discussão e encontrou definições para a ORC 
como: ciência, disciplina científica, área temática, domínio e conjunto de procedimentos. 
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atividades de organizar, indexar e classificar o conhecimento, de acordo com o 

contexto e um objetivo específico (BUFREM, 2004). Fujita (2008) destaca que a 

ORC é formada pela Organização do Conhecimento (OC) e pela Representação do 

Conhecimento (RC)76, onde o primeiro faz referências a formas de organizar 

socialmente o conhecimento, e o segundo tem relação com a forma de representar 

as estruturas e os processos do conhecimento. 

Neste ponto, estamos convictos em afirmar que o conhecimento é subjetivo, 

é inerente ao sujeito e provém de informações do meio exterior. Em outras palavras, 

“a informação obtida por um indivíduo, para se transformar em conhecimento, 

dialoga com a sua cultura, seus valores e princípios, seu modo de ser e sua maneira 

de ver e compreender o mundo” (LIMA; ALVARES, 2012, p.25). Aplicando essa 

afirmação à perspectiva de construção do saber no processo de ensino na 

universidade, podemos inferir que as informações que um aluno recebeu de seus 

professores, segundo a perspectiva do currículo do curso, irá de algum modo refletir 

em seu TCC. Essa inferência nos leva ao seguinte desafio: como representar o 

conhecimento do aluno exposto em seu TCC de modo que possamos analisá-los 

ante as perspectivas que propomos neste trabalho? Essa problemática está 

relacionada à questão da abstração da Representação do Conhecimento. 

Neste sentido, desenvolvemos uma técnica de RC que nos ajudou a atingir 

os objetivos desse trabalho, pois possui características como a possibilidade de 

Representação do Conhecimento por meio de conceitos e por sua capacidade de 

representar a estrutura lógica do conhecimento, conforme aponta Rodrigues (2014).  

Porém, sabemos que a OC atende a um padrão que deve ser seguido, a cultura 

relacionada à escrita acadêmica, e as analisamos como um modelo a ser seguido 

pelos alunos, buscando descrever o padrão seguido na escrita do TCC. 

                                                                                                                                        

 

 
75 Considerada uma ciência interdisciplinar que abrange, pelo menos, quatro campos: a 
Biblioteconomia, a Ciência da Computação, a Ciência Cognitiva e a Comunicação, tendo surgido 
após a 2ª Guerra Mundial com o rápido crescimento da informação e sua disponibilização para a 
sociedade, sendo um campo de estudo dos fenômenos da informação, dentre eles, a informação e o 
conhecimento de suas estruturas, os processos de comunicação e uso da informação, tendo por 
objetivo tornar a informação mais acessível (SARACEVIC, 2008). 
76 A OC e a RC são bastante trabalhada no âmbito da Biblioteconomia, em especial, nas formas de 
organização do conhecimento presente em textos e em bibliotecas, a representação ordenada do 
conhecimento (RODRIGUES, 2014). 
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Não temos como repassar o conhecimento, pois esse é subjetivo, mas 

sabemos que temos como repassar as informações, pois estas nos foram 

repassadas ao longo de toda nossa história, nas mais diversas formas (verbais, 

escritas, etc.) cabendo a nós absorver as informações e transformá-las em 

conhecimento, buscando nossa forma de RC de acordo com o nosso objetivo.     

Na literatura disponível é possível encontrar diversas formas de RC, dentre 

elas, podemos citar as ontologias, os tesauros e a própria linguagem técnica em 

áreas específicas do conhecimento, como na Biblioteconomia, que tem como 

objetivo o uso de termos comuns para a Representação do Conhecimento, evitando 

ambiguidades. Acreditamos que não haja, na Ciência da Informação, nenhum 

formato adotado formalmente para uma ciência unificada sobre como representamos 

o conhecimento (objeto de estudo). 

Para Mendonça (2005, p.292) a “[...] representação do conhecimento 

depende do conceito, que nada mais é do que a estrutura mental que acompanha o 

desenvolvimento do discurso”. 

Para Barité (2001) os dados são unidades do conhecimento e a informação 

seria um conjunto organizado de dados77. Para este autor, um dado é algo (número, 

sequência de número ou letras, figuras, etc.) que não faz sentido sozinho, apesar de 

poder estar encadeado formando sequências de vários dados, sendo necessário um 

contexto para que esse dado, ou conjunto, tenha um sentido e expresse uma 

informação. Para Lima e Alvares (2012) a informação é o conjunto de dados que 

podemos extrair um significado, favorecendo a obtenção do conhecimento. 

Partindo da premissa de informação formada pelo encadeamento de dados, 

inferimos que o inverso é possível, de forma que, ao nos depararmos com uma 

informação, podemos decompô-la através de uma sequência de dados, sendo estes 

dados organizados em uma abstração, na qual preserve o sentido geral da 

informação. Embora saibamos que toda a abstração acarrete em perdas78, tentar 

encadear os dados em uma abstração que forneça a possibilidade de que a 

                                            
77 Essa perspectiva é a mesma usada por Morin em sua Teoria da Complexidade, a Teoria da 
Informação de Shannon e Wainer, base da complexidade aqui é a mesma, apenas voltada para a 
questão do conhecimento. 
78 Além disso, a Teoria da Organização, base da complexidade, nos permite aferir que a organização, 
que uma informação pode ter que seguir regras de seu organizador, a lógica por ele imposta à 
organização, sua subjetividade, na qual dificilmente entenderíamos, mas buscamos técnicas que nos 
aproximem. 
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informação possa ser reconstruída por outras pessoas de forma mais condizente 

com a informação original79, foi o objetivo. 

Como nosso objeto de estudo é o TCC do aluno, que é um documento, é 

importante destacar que: 

[...] nem toda informação existente em um documento vai se transformar em 
conhecimento, pois quem aprende precisa ter os elementos fundamentais 
para a decodificação da informação, ou seja, fazer a correlação dessa 
informação com as estruturas mentais e conhecimentos correlatos mínimos 
que possibilitarão o entendimento e, se for o caso, a geração de novos 
conhecimentos (LIMA; ALVARES, 2012, p.25).  

Para nossa análise, o TCC é o nosso objeto de informação e essa colocação 

corrobora com nossa afirmação de que há perdas no processo de RC através de 

uma abstração, pois o TCC já é a abstração do conhecimento dos alunos que 

avaliamos. Nosso entender sobre isso é que ao analisarmos um documento, 

estaremos diante da expressão do conhecimento do sujeito na qual, ao fazermos 

uma abstração deste, estaremos decompondo em informações passíveis do 

processo inverso. Para que esta informação seja compreendida ou se torne 

conhecimento, será necessário o processo de decodificação mental novamente. 

Para nos auxiliar com o processo de análise e RC em um TCC 

consideramos interessante partir da Teoria de Aprendizagem, em especial, a ideia 

de Aprendizagem Significativa na perspectiva ausuberiana, na qual vamos presumir 

o conceito como sendo a representação por um símbolo daquilo que o indivíduo 

aprende sobre o símbolo. O conceito é tido por Dahlberg (1978, p.102) como “a 

compilação de enunciados verdadeiros sobre determinado objeto, fixada por um 

símbolo linguístico”. A uma outra interpretação de Dahlberg, o conceito seria a 

definição, simbólica, das características que se apresentam sobre algo nas quais 

tais características determinam a finalidade e a aplicação do que se quer 

representar, sendo assim, a verdade de um conceito estará atrelada ao quanto ela 

se identifica com a realidade representada. O autor destaca que, sempre que os 

conceitos possuírem características idênticas, pode-se admitir que estes podem se 

relacionar e que as definições acerca de um conceito vão depender do 

conhecimento que se tem sobre certo assunto. 

                                            
79 Objetivo da Teoria da Informação; o grande desafio da informação. 
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Barité (2001) afirma que o conhecimento se expressa em conceitos e estes 

conceitos são organizados em sistemas de conceitos. Importante destacar que 

“representar o conhecimento é uma tentativa de se apropriar dos elementos 

informacionais existentes nas estruturas e processos mentais que compõem o 

conhecimento individual, para que o saber possa ser socializado” (LIMA; ALVARES, 

2012, p.36). Assim podemos inferir que, semelhantemente à informação que tem o 

dado como unidade de conhecimento, podemos ter o conceito como unidade de 

conhecimento80. 

Ainda sobre os conceitos, Rodrigues (2014) aponta que estes podem ser 

usados para representar algo individual, específico, assim como algo geral, mais 

amplo, podendo ser representados por de forma lexical, uma ou conjunto de palavra 

ou fala/discurso; e de forma não lexical, não verbal/escrita ou por símbolos. Moreira 

(2012, p.31) destaca a importância dos conceitos como fundamentais em nossas 

vidas, pois eles são base dos conhecimentos que construímos, dos argumentos que 

usamos no dia a dia e da aprendizagem. Para ele, os conceitos “são regularidades 

ou padrões percebidos em objetos ou eventos, ou em registros de objetos ou 

eventos, designados por um rótulo, geralmente um símbolo linguístico”. Essa 

concepção de conceito nos remete a algo bem maior que a simples caracterização 

de um objeto ou símbolo. Mostra que o conceito pode ser uma ideia geral sobre um 

conceito ou um entendimento mais amplo sobre algo. 

Na psicologia da aprendizagem, Joseph Donald Novak (1932-) traz grandes 

contribuições à teoria de Ausubel, em especial por criar entendimento da prática da 

Aprendizagem Significativa através da ferramenta do Mapa Conceitual. Novak diz 

que “a aprendizagem significativa subjaz a integração construtiva entre 

pensamentos, sentimentos e ações que conduzem ao engrandecimento humano” 

(MOREIRA, 2015, p.179). Sua teoria parte de seus pressupostos sobre como os 

seres humanos usam suas capacidades de pensar, sentir e atuar, um traço que liga 

a teoria da Aprendizagem Significativa à corrente humanista de ensino e ao 

construtivismo, conforme conclui Valadares (2011). 

                                            
80 É importante destacar que um conceito expresso por uma palavra pode ter significados diversos, 
subjetivo, já que que uma palavra pode ter diversos significados. Assumimos essa possibilidade de 
erro, pois, para que isso não ocorresse, seria prudente criar um vocabulário controlado, ontologia, 
e/ou um tesauro na qual as palavras usadas na representação dos conceitos teriam um significado, 
ver: Silva, Souza e Almeida (2008). Isso foge do escopo desse trabalho. Rodrigues (2014) também 
pode ser consultado sobre essa problemática. 
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O Mapa Conceitual, criado por Novak, foi uma ferramenta idealizada para 

que os aprendizes demonstrem conceitos e as ligações que existam em sua mente 

(MOREIRA, 2012). O Mapa Conceitual também pode ser usado como ferramenta 

para avaliação da aprendizagem, uma vez que possibilita a demonstração dos 

conceitos e relações aprendidas, podendo ser avaliados segundo: os conceitos que 

apresentam em quantidades, qualidades e níveis de hierarquização; sobre as inter-

relações entre os conceitos, tais como números de linhas entre os conceitos e 

proposições; na estrutura do mapa, quanto a presença ou não de relações cruzadas 

que mostrem o tipo de mapa (sequencial ou em rede), dentre outros aspectos na 

qual o Mapa Conceitual pode ser explorado (RUIZ-MORENO et al., 2007). Uma 

avaliação, nesse aspecto, pode ser considerada como uma forma de avaliar 

significativa, pois pode acompanhar e aperfeiçoar a aprendizagem do aluno, 

permitindo observar quais os objetivos foram alcançados na aprendizagem e avaliar 

a organização do processo didático durante um período. Para Andrade et al. (2011), 

o Mapa Conceitual pode ser usado: como estratégia, pois pode auxiliar o indivíduo 

com a organização do conhecimento e de aprendizagem; como um método, 

ajudando a compreender o conhecimento; e como uma ferramenta, por permitir a 

representação do conhecimento através de seus recursos visuais que estruturam as 

proposições e suas relação em um determinado domínio do conhecimento.  

A ferramenta dos Mapas Conceituais possibilita a representação do 

conhecimento através dos conceitos e suas relações, assim como, demonstrar a 

estrutura de conhecimento sobre um assunto (NOVAK, 2000). A ferramenta se 

constitui a partir de uma representação simples, que deve conter pelo menos dois 

conceitos (nós) e uma ligação entre eles (arco), na qual devem estar rotulados com 

nomes (simples ou compostos), formando uma proposição relacionada ao domínio 

na qual se queira representar. Apesar de simples, é uma ferramenta extremamente 

útil por permitirem representações eficientes (SANTOS; ZANCANARO; SANTOS, 

2015). 

O Mapa Conceitual, como o apresentado na Figura 8, pode ser utilizado para 

a organização e representação do conhecimento, pois possibilita mostrar conceitos e 

suas relações no âmbito de um domínio do conhecimento. O Mapa Conceitual 

permite que conceitos sejam representados por palavras, em uma figura geométrica, 

nas quais se ligam a outros conceitos, por meio de uma linha na qual pode ser 

designada uma palavra, ou conceito de ligação, que demonstre a relação entre os 
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conceitos. A princípio, quando não houver regras definidas, as formas geométricas 

bem como as especificidades de linhas e traços não são relevantes ao mapa 

conceitual, importando apenas os conceitos e as ligações entre eles (MOREIRA, 

2012). 

 

Figura 8 - Representação por mapa conceitual 

 

Fonte: Baseado em Santos, Zancanaro e Santos (2015)81 

Embora o Mapa Conceitual seja uma ferramenta muito útil em diversos 

aspectos, devemos enfatizar que ele não é uma representação autoexplicativa. 

Conforme destaca Moreira (2012) necessita de uma explicação para melhor 

entendimento, sendo então subjetivo, expressando o entendimento do autor 

segundo um domínio do conhecimento. Além disso, a Aprendizagem Significativa 

pode trazer consigo erros ligados aos conceitos, mal-entendidos ou relacionados de 

forma errônea, e os Mapas Conceituais podem refletir tais erros, em especial, 

quanto ao direcionamento das setas de ligação entre os conceitos. Novak (2000) 

destaca que os Mapas Conceituais podem apresentar erros que podem ser 

corrigidos à medida que o aluno vai aprendendo. Mesmo diante desses aspectos, 

podemos concluir que o Mapa Conceitual é uma ferramenta útil para a 

representação do conhecimento podendo ser utilizada para esse fim em nossa 

pesquisa. 

Interessante destacar que Morin (2005b, p.157) vai caracterizar um texto 

como um sistema de ideias, na qual esse sistema seria “uma constelação de 

conceitos associados de maneira solidária, cujo agenciamento é estabelecido por 

                                            
81 Utilizando a ferramenta CmapTools versão 6.02. Ferramenta para edição de Mapa Conceitual 
desenvolvido por Florida Institute for Human & Machine Cognition (IHMC). Disponível em: 
https://cmap.ihmc.us. Acesso em: 5 ago. 2019. 
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vínculos lógicos (ou com tal aparência), em virtude de axiomas, postulados e 

princípios de organização subjacentes”. Dessa forma, podemos entender o TCC do 

aluno como um sistema de ideias organizadas por ele e utilizamos a metáfora de 

ideia como sendo os conceitos científicos trabalhados em sua obra.  

O TCC como um conjunto de ideias não pode ser entendido somente 

fenomenologicamente, estudado em si mesmo, pois excluiria o autor, assim como 

também não pode ser entendido apenas como a explicação do autor, seu produtor, 

nem reduzida a aspectos como tempo, cultura ou classe social, tornando-se uma 

expressão, um reflexo. Para Morin (1980), a produção de um autor deve ser 

estudada a partir de tudo isso, em uma ecologia do autor e sua obra, na sua cultura, 

entendendo que o autor é coautor da obra sem que deixe de ser o autor. O autor é o 

ecossistema de sua obra, alimenta e dá autonomia a ela, que se alimenta e se torna 

produtora de si, em uma relação de retroalimentação. Há uma intensa troca entre o 

autor e a sua obra, a retroalimentação, que ocorre de acordo com a cultura do autor. 

Após as considerações acima, partimos da possibilidade do aprendizado por 

conceitos de Ausubel como base epistemológica no processo de decodificação do 

texto e decodificamos o texto através da extração de conceitos e suas relações. 

Para extrairmos os mais relevantes, usamos a questão do significativo. Significativo 

será um conceito na qual tenha relação com o tema do TCC. Criamos um filtro de 

conceitos, um critério de seleção a eles. Porém, isso pode esconder informações 

importantes da análise. Como parâmetro para as escolhas dos conceitos mais 

relevantes, comparando com o geral, com todos os conceitos, procedemos a criação 

de uma estrutura de Mapa Conceitual em acordo com o tema do texto (TCC) que vai 

garantir o rigor da estrutura criada frente ao problema de abstração que temos na 

representação do conhecimento.  

A análise de conteúdo segundo Bardin (2011) nos ajudará a extrair do texto 

os elementos que podem sintetizar as partes de um texto, esse processo a autora 

denomina de codificação. A técnica de codificação pode ser realizada através da 

análise temática que permite extrair um enunciado, ou mesmo uma palavra, de um 

texto e de forma que esta represente toda uma sequência textual assim como pode 

ser extraído possíveis ligações a outros elementos do texto.  

O tema é considerado por Bardin (2011, p.135) como uma afirmação sobre 

um determinado assunto trabalhado, se condensando em uma “unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado”, de modo que um 
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texto pode ser representado pelas ideias que o constitui. O que fizemos então foi a 

substituição da ideia do tema por conceitos, para podermos trabalhar na análise dos 

TCCs, em busca da extração das unidades de significação e suas relações para a 

construção dos Mapas Conceituais. 

Para criarmos nosso sistema de representação do conhecimento para nossa 

análise, elaboramos um protocolo que foi seguido, isto é, regras para guiar este 

processo, nas quais temos: 

 

1) O tema trabalhado pelo aluno foi o definidor dos conceitos que foram 

representados, se constituindo como o domínio do conhecimento a ser 

representado; 

2) Definimos conceitos como unidades do conhecimento, um componente 

mínimo de um sistema maior, usando uma palavra específica que possa 

definir; 

3) A palavra que pode exprimir um conceito maior, deveria ser retirada de 

uma sentença e ter força de expressão que representasse tal sentença 

comunicativa; 

4) Os conceitos deveriam estar relacionados a outros através de palavras ou 

frases que dessem sentido à essa relação, formando um sistema de 

conceitos, e estes teriam como limites o tema trabalhado, devendo estar 

dentro do domínio do texto; 

5) Toda a relação entre os conceitos deveria ter elos, ligando-os, que 

poderia ser outro conceito de ligação ou um termo que representasse a 

ligação; 

6) Não incorporar outros conceitos que não pudessem ser encontrados na 

análise textual ao qual estamos representando, dando mais consistência 

à representatividade; 

7) O objeto temático (estabelecido como conceito principal) foi composto por 

suas relações com os conceitos que os formam e composto por suas 

partes. Para as partes que o compõem foram usadas setas, indicando 

relacionamento de composição; 

8) Cada capítulo analisado formou um conjunto de conceitos a ser 

representado; 
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9) Conceitos puderam ser repetidos para melhorar a aparência do gráfico, 

contanto que estivessem destacados quanto à tal repetição. 

 

Deste modo, estabelecemos os procedimentos de análise dos TCCs 

segundo nossa visão, criando uma forma de representação do conhecimento para 

procedermos nossas análises. 

 

4.3 REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 4 

Descrevemos nesse capítulo a metodologia que trabalhamos ao longo deste 

estudo tendo por base grandes autores e obras da ciência metodológica. Esperamos 

ter fornecido elementos suficientes para atingirmos a cientificidade desejada a um 

trabalho dessa natureza e que outros trabalhos possam seguir essa metodologia e 

obter resultados semelhantes ao nosso. 

A organização das ideias que descrevem os procedimentos é alinhada ao 

objetivo deste estudo e pode ser considerado inédita, sendo mais uma contribuição 

original deste trabalho. Escolhemos trabalhar apenas com documentos, o PPC e o 

TCC, para validarmos nossa tese e objetivos desejados, propondo visões de 

análises para isso, prevendo o cruzamento de dados entre esses documentos, em 

uma triangulação através das visões a serem operacionalizadas no processo de 

coleta de dados. Como nosso trabalho é qualitativo, um bom processo de coleta de 

dados é importante, mas o resultado final de um trabalho dessa natureza dependerá 

muito da capacidade e preparo do pesquisador na identificação e interpretação dos 

dados.  

Além das visões de análise que propomos, destacamos também a proposta 

de análise dos TCCs e seu embasamento epistemológico, na qual usamos a Teoria 

do Conhecimento, de Ausubel, e descrevemos todo o processo de construção do 

saber para análise como um diferencial desta proposta. A epistemologia, neste 

momento, não trata diretamente da construção do saber e sim do processo de 

construção do saber que tem por base um saber já constituído, no caso, o saber 

expresso em um TCC.  

Esta pesquisa está cadastrada e aprovada na Plataforma Brasil sobre o 

número 99450818.3.0000.5547 no ano de 2019, seguindo todas as especificações 
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necessárias para a pesquisa com pessoas de modo a evitar qualquer 

constrangimento aos pesquisados. 

A partir deste ponto, nos próximos dois capítulos, estaremos trabalhando os 

PPCs tendo por base os procedimentos que detalhamos neste capítulo, buscando 

relacioná-los, quando importante, a assuntos trabalhados nos dois capítulos 

anteriores. 
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CAPÍTULO 5 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO PPC 

Neste capítulo apresentaremos e analisaremos os dados do PPC e dos 

documentos que o embasam, buscando extrair concepções de análises quanto aos 

pontos principais destacados e interpretar algumas concepções que este documento 

traz em seu texto.  

Percebemos que o PPC não é um documento apenas, mas o resultado de 

vários documentos e políticas que dão forma a este. Todos esses documentos 

compõem parte de um plano maior, por vezes não revelado a uma primeira 

impressão, mas que procuramos desvelar. Confrontamos todos esses documentos 

para entendermos alguns pontos essenciais que em nossa concepção devem ser 

esclarecidos. A reflexão desta análise está baseada nas leituras de Silva (2005), 

Sacristán (2008) e Ribeiro, Veloso e Zanardi (2016), na qual extraímos como 

importantes pontos de análises: 

 

 Projeto de ensino proposto; 

 Papel da instituição frente ao ensino proposto; 

 Concepção de sociedade defendida; 

 Políticas que a proposta implementa; 

 Por que e o que se propõe a ensinar; 

 Perspectivas pedagógicas; 

 Cultura na qual o currículo seleciona. 

 

Acreditamos que destes pontos pudemos retirar alguns elementos de 

verificação na busca de conclusões mais acertadas. A verificação de alguns pontos 

foi levada para a próxima fase dessa pesquisa, a análise dos TCCs. 

Além destas questões, elencamos aspectos referentes à complexidade na 

qual poderiam fazer parte de um currículo complexo e buscamos estes aspectos no 

conjunto de documentos. Esses aspectos foram retirados do Capítulo 3 deste 

trabalho (uma síntese) e não garantem que o ensino proposto no currículo esteja 

baseado na complexidade, mas nos fornecem indícios se estamos caminhando para 

esta direção no curso que estamos avaliando. São aspectos elegíveis à esta tarefa: 
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1) Promoção do diálogo entre os saberes; 

2) Favorecimento do espírito investigativo do aluno; 

3) Promoção do pensamento crítico e incentivo à criatividade; 

4) Promoção da busca do conhecimento em outras fontes de saber; 

5) O trabalho com a questão da verdade do conhecimento científico 

(epistemologia da ciência); 

6) O trabalho com a incerteza; 

7) Promoção do trabalho com a dialógica (saberes antagônicos). 

 

Por último, temos que o PPC em análise data do ano de 2010, início do 

curso, e deixa de ser o atual no ano de 2019, período em que estávamos colhendo 

dados. Com isso, incluimos outros documentos posteriormente que embasavam a 

nova versão do PPC e uma breve análise comparativa entre estas duas versões 

visando verificar e extrair as consequências da evolução entre estas duas versões 

na parte final deste capítulo. 

 

5.1  ANÁLISE DO CURRÍCULO: VISÃO GERAL DO CURSO DO BCT 

O currículo do BCT se materializa na forma do Projeto Pedagógico do Curso 

(UFERSA, 2010) detalhando informações sobre os embasamentos legais do curso, 

sobre a instituição, a estrutura para o funcionamento do curso, o currículo disciplinar, 

as normas inerentes ao curso e as diretrizes políticas e pedagógicas que o 

embasam. Dessa forma, o PPC é o documento que define o curso de BCT e dispõe 

sobre o seu funcionamento. 

Em sua introdução, o PPC chama a atenção para a questão do 

desenvolvimento tecnológico no nosso país, atribuindo o nosso pequeno 

crescimento do PIB na primeira década do século XXI e relacionando o baixo 

número de patentes em nosso país com a falta de profissionais qualificados para o 

mercado de trabalho para alavancar a C&T. Também relata a questão da falta de 

engenheiros no nosso país, estimando a média de 1 engenheiro para cada 8 mil 

pessoas, enquanto que nos países desenvolvidos a média seria 1 para 800 e 
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destaca que esse fato culminaria com um "apagão” de engenheiros82 após o 

primeiro decênio deste século. No âmbito do ensino superior para a formação do 

engenheiro, destaca a quantidade de vagas ociosas, estimando que apenas 25% 

dos estudantes que iniciam o curso de engenharia o concluem. Tais fatos 

contextualizam a necessidade de repensar a universidade83, tanto quanto à 

finalidade de sua prática social quanto às práticas pedagógicas, caracterizadas pela 

ênfase nas aulas teóricas e poucas aulas práticas, assim como busca estabelecer 

uma cultura universitária através da oferta de espaços na universidade tais como: 

bibliotecas, laboratórios ou centros de convivência, onde o aluno possa desenvolver 

seu potencial. 

Essa contextualização inicial do PPC está em alinhamento com ideais da 

política do REUNI e estabelece a importância para a apresentação do curso de BCT, 

definido como: 

[...] uma modalidade de curso de graduação e se caracteriza por agregar 
uma formação geral em diversas áreas do conhecimento humano, e um 
aprofundamento num dado campo do saber, promovendo o 
desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitarão ao 
egresso a aquisição de ferramentas cognitivas que conferem a 
aprendizagem ao longo da vida, bem como uma inserção mais plena na 
vida social, em todas as suas dimensões (UFERSA, 2010, p.2). 

A proposta deste curso se enquadra como estratégica, implementando 

ideais do REUNI e se mostra alinhada a novos objetivos da universidade de 

promover o ensino da graduação e da pós-graduação e de comprometimento com a 

pesquisa e extensão universitária, buscando o desenvolvimento das ciências, das 

letras, das artes, do esporte e da saúde, visando estabelecer um projeto de 

excelência universitária. Destaca que o curso é baseado no sistema 3+2 (3 anos de 

formação básica + 2 de formação específica) com dois ciclos de formação, um 

generalista em Bacharel em Ciência e Tecnologia e outra específica, que poderia ser 

                                            
82 A partir da crise de 2009 o mercado não mais apresentou o crescimento acima de 3,5% do PIB, 
média considerada para a previsão de um “apagão” de engenheiros no ano de 2014, passando a 
gerar uma dúvida quanto à necessidade de aumentar a proporção de engenheiros no nosso país 
(NASCIMENTO et al., 2010). Agora, ano de 2020, após a grave crise financeira que assolou o país 
após o ano de 2014 estamos vendo os engenheiros trabalharem de UBER em uma perspectiva de 
recuperação lenta para os próximos anos, uma crise no mercado para os engenheiros sem 
precedentes. 
83 O REUNI estimula essa necessidade de repensar a universidade no Brasil. 
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uma engenharia ou mesmo uma pós-graduação. Espera-se que essa configuração 

flexível da proposta formativa possibilite a diminuição da evasão nos cursos de 

engenharia, pois o aluno teria a opção de escolher a engenharia após certo tempo 

no ensino superior ao invés de uma escolha direta por um processo seletivo. 

Sobre o objetivo do BCT quanto à formação, estabelece que o bacharel em 

Ciência e Tecnologia deve ser capaz de atuar 

[...] de forma crítica e inovadora frente aos desafios da sociedade, tendo 
sólida formação geral e científica, para entrar no mercado de trabalho e 
atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos ambientais, sociais, 
econômicos e culturais (UFERSA, 2010, p.9, grifo nosso). 

Além disso, o PPC estabelece também como objetivos: formar bacharéis 

com visão humanitária e ética, comprometidos com questões ambientais e o 

desenvolvimento sustentável; capacitar o formando a atuar em profissões cujo 

conhecimento em ciências exatas são desejáveis; capacitar o aluno a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, propondo para isso um currículo que “prioriza a 

formação de um profissional com sólida base científica, capaz de assimilar e avaliar 

inovações bem como ter flexibilidade de atualizar-se e capacitar-se em face de 

novos problemas” (UFERSA, 2010, p.10). 

A questão da empregabilidade é destaque no PPC, onde “o bacharel em 

Ciência e Tecnologia estará apto a desempenhar funções onde se requer uma 

formação superior generalista, principalmente onde os conhecimentos de ciências 

exatas são desejáveis” e pode atuar em  

[...] empresas de serviços; empresas de consultorias, assessoria e 
fiscalização onde conhecimentos matemáticos e científicos são desejados; 
autarquias, associações e governo federal, estadual e municipal, em cargos 
onde o nível superior é desejado; indústria na área de gestão e supervisão 
(UFERSA, 2010, p.9-10).  

Essa é uma questão destacada tanto nos objetivos do curso quanto no 

campo de atuação do profissional no PPC (quase repetindo as mesmas palavras). 

Essa ênfase na formação para o mercado de trabalho se deve ao fato ser uma 

proposta formativa nova, sem uma área de trabalho definida. Portanto, a questão 
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profissional é uma prospecção sobre possíveis funções que um profissional bacharel 

em Ciências e Tecnologia poderá vir a exercer no mercado de trabalho.   

O PPC aponta o BCT na UFERSA como uma política de ensino superior, de 

modo que o ingresso nas engenharias ofertadas somente seria possível através 

deste curso. Assim, outros cursos que surgissem na área de exatas também 

deveriam prever como mecanismo de egresso o BCT ou conexões possíveis. 

Futuras licenciaturas em Química, Física e Matemática são referenciadas no texto 

do PPC e tidas como possíveis ao vínculo. 

 

5.2  ANÁLISE DO CURRÍCULO: POLÍTICA 

Podemos perceber nas páginas introdutórias do PPC que a política segue a 

concepção de continuidade quanto à ideia de modelo linear de desenvolvimento, na 

qual mais ciências gera mais tecnologia e isso proporciona mais riqueza e bem-estar 

social, ao afirmar que “o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico de 

um pais estão intrinsecamente ligados ao seu desenvolvimento econômico [...]” 

(UFERSA, 2010, p.1). Também há referência direta ao REUNI como a política de 

financiamento para o novo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Na parte 

acadêmica, encontramos referências à LBD, destacando sete aspectos que guiam 

as modificações no ensino superior:  

 

1) Extinção dos departamentos nas universidades; 

2) Extinção dos currículos mínimos; 

3) Introdução das DCNs, flexibilização curricular, mobilidade acadêmica, 

enfoque sistêmico e interdisciplinar, criação dos ciclos básicos e 

profissionais; 

4) Diploma ou certificado acadêmico é diferente de título profissional84, não 

dando mais o direito automático ao exercício da profissão; 

5) Redução da duração dos cursos, onde a graduação é considerada a 

etapa inicial de formação e deve ser complementada com a pós-

graduação; 

                                            
84 Com esta determinação na LDB, fica a cargo das organizações profissionais determinarem normas 
para o exercício da profissão. 
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6) Inserção de até 20% de EAD; 

7) Introdução da avaliação dos cursos pelo SINAES (UFERSA, 2010, p.3). 

 

Do REUNI, o documento destaca como objetivos: prover acesso e 

permanência de alunos de camadas sociais mais baixas; melhorar a qualidade dos 

cursos de graduação; elevar a taxa de conclusão dos cursos e aumentar a inclusão 

social. Da LDB constam a atenção às novas leis que embasam o ensino superior no 

país (em especial, as destacadas nos sete pontos acima). 

Menciona também o documento do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo (CONFEA) e Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura (CREA), a Resolução n. 1010, de 22 de agosto de 2005 

(CONFEA/CREA, 2005), que sistematiza a área de atuação de engenheiros com as 

novas DCNs, tendo por base a LDB. A IES deve ser cadastrada mediante a 

apresentação de todos os documentos que as caracterizem e os cursos a serem 

vinculados à emissão do registro profissional, ao portador do diploma da instituição, 

que devem ser aprovados por uma comissão de educação e atribuição profissional 

do órgão. 

Para o cadastro do curso, devem ser fornecidas as informações sobre: 

projeto pedagógico de cada curso, contendo os respectivos níveis, concepção, 

objetivos e finalidades gerais e específicas, estrutura acadêmica, períodos letivos, 

turnos, ementário das disciplinas, atividades acadêmicas obrigatórias, 

complementares e optativas, assim como as respectivas cargas horárias, bibliografia 

recomendada e título acadêmico concedido; além da caracterização do perfil de 

formação padrão dos egressos de cada um dos cursos relacionados, com indicação 

das competências, habilidades e atitudes pretendidas. Essa análise vai permitir a 

correspondência da formação acadêmica obtida com as atividades profissionais a 

serem desempenhadas pelo formando, segundo a classificação da resolução 

(CONFEA/CREA, 2005).  

A DCN que rege o PPC é a Resolução n. 11/2002, de 11 de março de 

200285, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2002), a qual se caracteriza 

por estabelecer as características da formação e a grade curricular. 

                                            
85 Esta Resolução n. 11/2002 institui a DCN das graduações em engenharia, sendo tratada neste 
trabalho como DCN n. 11/2002.  
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Dessa forma, temos os documentos do REUNI, a LDB, a Resolução n. 1010 

do CONFEA/CREA e a DCN n. 11/2002 como bases para os aspectos políticos-legal 

que embasam a proposta do PPC do BCT. 

 

5.2.1  Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

Todo PPC deve ser baseado em normativas que guiam sua composição. 

Atualmente as normativas são as DCNs para os cursos superiores. Para as 

engenharias, antes das DCNs, tínhamos os currículos mínimos estabelecidos para 

os cursos de engenharia, regulamentados pela Resolução n. 48/7686, de 27 de abril 

de 1976 (BRASIL, 1976), que estabelecia os conteúdos a serem ministrados e as 

ementas a serem atendidas. 

A Figura 9 apresenta a questão de determinação dos conteúdos mínimos 

obrigatórios. Porém, essa resolução permitia a adição de outros conteúdos e 

disciplinas para comporem o currículo das engenharias. O documento descreve um 

currículo formado por quatro blocos de disciplinas, sendo: 

 

1) Disciplinas comuns à todas as engenharias; bloco contendo as matérias 

de formação de base, tais como: Matemática, Física, Química, Mecânica, 

Processamento de Dados, Desenho, Eletricidade, Resistência dos 

Materiais e Fenômenos de Transporte; 

2) Disciplinas de formação geral; matérias que complementam a formação 

básica do engenheiro, nos campos de conhecimentos em Humanidades e 

Ciências Sociais, em especial: Administração, Economia e Ciências do 

Ambiente; 

3) Disciplinas de formação profissional geral, comum à todas as 

engenharias, com matérias e assuntos que possibilitem o conhecimento 

adequado dos fundamentos, materiais, sistemas e processos nas 

diferentes áreas da engenharia; 

                                            
86 A Resolução n. 48/76, do Conselho de Educação, estabelece as disciplinas (matérias) e os 
conteúdos a serem seguidos pelas IES como grade curricular nos cursos de engenharia. Documento 
não disponível em sua integra nos sites oficiais do governo, por isso, usamos o texto reproduzido pela 
UFPR (1999) no qual destaca partes do documento, embora reproduza a totalidade deste para a 
Engenharia Elétrica, assim como outros referenciais para extrairmos uma ideia geral sobre esta 
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4) Disciplinas de formação profissional específicas, que seriam as matérias 

específicas para cada engenharia. 

 

Além das disciplinas, essa resolução traz consigo a exigência de laboratórios 

para as práticas educativas, com sugestão de equipamentos e experiências a serem 

realizadas; a exigência metodológica de trabalhos e atividades práticas (de 

planejamento e de projetos)87, de modo que estas disciplinas deveriam estar em um 

currículo de, no mínimo, 3.600 horas e duração média de anos de curso88 (UFPR, 

1999). 

 

Figura 9 - Descrição do currículo na Resolução n. 48/76  

 

 

 

                                            
87 Determinação de experiências e práticas de laboratório desse período se configura no mesmo 
formato que o acordo MEC/USAID. 
88 O curso de Engenharia Elétrica da UFPR, da qual consta a Resolução n. 48/76, apresenta uma 
configuração curricular com 4.500 horas em sua proposta formativa e já reconhece o excesso de 
horas (UFPR, 1999). 
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Fonte: UFPR (1999) 

Cabe destacar que a Resolução n. 48/76 reconhece 6 engenharias89: Civil, 

Eletricidade, Mecânica, Metalurgia, Minas e Química, entrando em vigor a partir de 

1977. A partir de meados de 1990, essa resolução passa por uma série de 

discussões no MEC que questionaram duramente o ensino de engenharia, 

resultando em diversos novos entendimentos para uma nova política de formação de 

engenheiros no país90. As discussões desse período vão se fazer presentes também 

na LDB e nos documentos que vireram a partir destas e determinaram a construção 

dos cursos de graduação das engenharias. 

Carvalho e Moreira (2009) destacam que antes da LDB de 1996, todo o 

currículo de conteúdos de um curso era preestabelecido e deveria ser seguido pela 

                                            
89 Hoje são 60 engenharias de primeira denominação (BRASIL, 2019). 
90 O MEC revê a formação para as engenharias nesse período e reconhecia o atraso da formação 
dos engenheiros frente à realidade, a formação ainda pautada pela Resolução n. 48/76. Uma série de 
programas surge nesse período, como o Projeto de Desenvolvimento das Engenharias (PRODENGE) 
e o Projeto de Reengenharia do Ensino de Engenharia (REENGE), anteriores às DCNs mas com 
discussões que se fazem presentes nesta nova concepção de educação  (MOTA; MARTINS, 2008). 
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instituição de ensino. Isso “engessava” a instituição quanto à questão de novas 

disciplinas, modernização do curso, atendimentos de características regionais e 

adequação do engenheiro à sociedade a qual este pertencia. O processo de 

construção dos novos currículos mudaria a partir deste momento. Primeiro são 

adotados novos entendimentos sobre o currículo e segundo, mudanças no processo 

de construção deste, que deixa de ser impositivo para adoção do modelo 

democrático91 de sugestão e discussões para uma construção coletiva (JACINSKI, 

2012).  

Dessa forma, no pós-LDB, os cursos deveriam ser regidos pelas suas 

respectivas DCNs. No PPC do BCT temos a referência direta a DCN n. 11/2002, que 

estabelece as diretrizes bases para as engenharias descrevendo “os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação de engenheiros” e orienta 

quanto à construção e avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

das engenharias, definindo os conhecimentos requeridos para competências e 

habilidades gerais desejadas (BRASIL, 2002, p.1).  

Essa DCN tem como base o Parecer n. 1362, do Conselho Nacional de 

Educação, de 12 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001), que traz um texto sobre o 

histórico da situação educacional no Brasil no início deste século. O relatório inicia 

configurando uma nova demanda para a formação do engenheiro, como um 

profissional altamente qualificado, capaz de enfrentar os problemas em sua 

totalidade, em suas múltiplas dimensões, e usar de forma intensiva a ciência e a 

tecnologia. Logo de início, reconhece o problema do ensino superior, destacando 

que: 

[...] as IES no Brasil têm procurado, através de reformas periódicas de seus 
currículos, equacionar esses problemas. Entretanto, essas reformas não 
têm sido inteiramente bem-sucedidas, dentre outras razões, por 
privilegiarem a acumulação de conteúdos como garantia para a formação 
de um bom profissional (BRASIL, 2001, p.1). 

                                            
91 Embora a concepção democrática seja uma nova abordagem para a construção de currículos 
naquele momento houveram grandes tensões e discussões entre os atores envolvidos, em especial, 
entre o CONFEA (que defendia o currículo mínimo vigente anteriormente) e os representantes 
acadêmicos (professores das IES que defendiam a posição de um currículo mais flexível). Uma visão 
conservadora frente a uma tentativa de modernização e dessa mediação prevaleceu um modelo que 
permitiu a flexibilidade que foi implementada na DCN. 
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Quanto às tendências de ensino, o relatório reconhece a necessidade de 

graduações com estrutura curricular flexível, com várias áreas de conhecimento e 

atuação articuladas com o campo de atuação profissional tendo por base uma 

filosofia de competências. Destaca a pedagogia centrada no aluno, com forte 

vinculação da teoria com a prática, transdisciplinar, de valorização do ser humano, a 

preservação do meio ambiente e integração social, política e profissional. A proposta 

que embasa a DCN apresenta três elementos-base, a saber: 1) reconhece o papel 

das atividades extras na formação do futuro engenheiro; 2) reconhece o papel da 

construção do conhecimento pelo aluno e o papel do professor como orientador; e 3) 

reconhece o conceito de programa de estudo integrado, que permite novos arranjos 

curriculares que facilitem a compreensão totalizante para o estudante (BRASIL, 

2001).  

Além das informações citadas acima, o Parecer n. 1362/2001 traz definições 

sobre: 1) perfil do egresso; 2) competências e habilidades; 3) estrutura do curso; 4) 

conteúdos curriculares; e 5) estágio. Ou seja, o relatório que embasa a DCN n. 

11/2002 traz um texto rico sobre as concepções de educação neste início de século 

e um texto breve sobre as definições que um curso de engenharia deve atender. Já 

a DCN em questão vai trazer as orientações oficiais para as IES desenvolverem 

seus PPCs em um texto mais detalhado, embasando então o PPC do BCT que 

estamos analisando. Após a apresentação da finalidade da DCN, apresentamos as 

competências e habilidades necessárias ao engenheiro, conforme Quadro 17: 

 

Quadro 14 - Competências e habilidades requeridas ao engenheiro 

Item Competências e Habilidades 

I Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

II Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

V Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VII Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

VIX Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

X Atuar em equipes multidisciplinares 
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XI Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais 

XII Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental 

XIII Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia 

XIV Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional 

Fonte: (BRASIL, 2002, p.1) 

Em seu artigo 3º, a DCN n. 11/2002 traz a concepção do perfil de formação 

do futuro engenheiro: 

[...] com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação 
crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 
seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 
visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade 
(BRASIL, 2002, p.1). 

O detalhe interessante é que este é o mesmo texto do PPC do BCT em sua 

descrição do perfil do profissional formado no BCT (UFERSA, 2010, p.10). A 

Resolução n. 48/76 não trazia consigo a descrição profissional nem esta concepção 

de habilidades e competências.  

No artigo 5º é destinada a atenção para outros trabalhos obrigatórios, em 

especial para trabalho de sínteses do conhecimento, ao menos um de caráter 

obrigatório, no caso o TCC, e outras atividades complementares, tais como “ [...] 

trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas técnicas, 

trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em 

empresas juniores e outras atividades empreendedoras” que devem fazer parte do 

PPC (BRASIL, 2002, p.2). Além disso, também é exigido ao futuro engenheiro um 

estágio supervisionado de 160 horas. Quanto às avaliações dos alunos, devam estar 

baseadas nas competências e habilidade descritas nesta DCN, devendo ser definida 

por cada IES. Embora as atividades extracurriculares estivessem previstas 

anteriormente, neste caso, elas ganham outras dimensões frente às exigências 

anteriores. 

Em seu artigo 6º, temos: a descrição dos componentes curriculares a serem 

atendidos, estabelecendo que o currículo deve ter em sua composição 30% das 

disciplinas como um núcleo base (destacando quais seriam os tópicos que devem 

ser atendidos e a obrigatoriedade de práticas para as disciplinas de Química, Física 

e Informática, alertando que para os outros conteúdos básicos deverão ser previstas 
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atividades de laboratórios ou práticas); o núcleo de conteúdos profissionalizantes, 

(deve preencher 15% da carga horária do curso); e o núcleo de conteúdos 

específicos (deve ficar a cargo da instituição, porém devem estar relacionados ao 

núcleo de conteúdos profissionalizantes e constituir-se de conhecimentos científicos, 

tecnológicos e instrumentais que assegurem o desenvolvimento das habilidades 

estabelecidas na diretriz). Este documento se apresenta como uma grande inovação 

frente ao modelo anterior. 

 

Quadro 15 - Tópicos do núcleo básico das engenharias 

Tópico do Núcleo Básico 

Administração Física 

Ciência e Tecnologia dos Materiais Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 

Ciências do Ambiente Informática 

Comunicação e Expressão Matemática 

Economia Mecânica dos Sólidos 

Eletricidade Aplicada Metodologia Científica e Tecnológica; 

Expressão Gráfica Química 

Fenômenos de Transporte   

Fonte: Brasil (2002, p.1, grifo nosso) 

O núcleo de tópicos básicos que apresentamos no Quadro 18 apresenta 

semelhanças com as disciplinas destacadas na Resolução n. 48/76 em seus 

quadros de disciplinas comuns e disciplinas de formação geral, algumas com nomes 

diferentes, porém de mesma natureza, exceto os tópicos grifados em negrito que 

são novos, foram adicionados. 

 

Quadro 16 - O núcleo de conteúdos profissionalizantes das engenharias 

Algoritmos e Estruturas de Dados; Materiais Elétricos; 

Bioquímica; Mecânica Aplicada; 

Ciência dos Materiais; Métodos Numéricos; 

Circuitos Elétricos; Microbiologia; 

Circuitos Lógicos; Mineralogia e Tratamento de Minérios; 

Compiladores; Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; 

Construção Civil; Operações Unitárias; 

Controle de Sistemas Dinâmicos; Organização de computadores; 

Conversão de Energia; Paradigmas de Programação; 

Eletromagnetismo; Pesquisa Operacional; 

Eletrônica Analógica e Digital; Processos de Fabricação; 

Engenharia do Produto; Processos Químicos e Bioquímicos; 

Ergonomia e Segurança do Trabalho; Qualidade; 
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Estratégia e Organização; Química Analítica; 

Físico-química; Química Orgânica; 

Geoprocessamento; Reatores Químicos e Bioquímicos; 

Geotecnia; Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas; 

Gerência de Produção; Sistemas de Informação; 

Gestão Ambiental; Sistemas Mecânicos; 

Gestão Econômica; Sistemas operacionais; 

Gestão de Tecnologia; Sistemas Térmicos; 

Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento 
Básico; 

Tecnologia Mecânica; 

Instrumentação; Telecomunicações; 

Máquinas de fluxo; Termodinâmica Aplicada; 

Matemática discreta; Topografia e Geodésia; 

Materiais de Construção Civil; Transporte e Logística. 

Materiais de Construção Mecânica;   

Fonte: Brasil (2002, p.1) 

Percebemos nos Quadros 18 e 19, que a DCN apenas apresenta o nome 

das disciplinas, não vinculando a elas os conteúdos necessários para o aprendizado. 

No Quadro 18 temos um total de 15 tópicos e no Quadro 19 um total de 53 tópicos 

que devem ser atendidos no núcleo de disciplinas profissionalizantes das 

engenharias. A grande quantidade de tópicos nas disciplinas profissionalizantes se 

dá pela tentativa de atender as diversas engenharias possíveis que podemos ter a 

partir dessa DCN. 

No Quadro 19 grifamos os tópicos92 que condizem com o núcleo de 

disciplinas de formação profissional para a Engenharia de Eletricidade 

(especialização descrita na Resolução n. 48/76) que seriam: Circuitos Elétricos, 

Eletromagnetismo, Eletrônica (Analógica e Digital), Materiais Elétricos, Conversão de 

Energia, Controle de Sistemas Dinâmicos (UFPR, 1999). Todas estas disciplinas 

estão presentes no eixo dos conteúdos profissionalizantes, além de outras 

disciplinas que podem ser associadas com a Engenharia Elétrica atual. Desse modo, 

quanto às disciplinas, podemos afirmar que a DCN n. 11/2002 corrobora com a 

Resolução n. 48/76, no formato de tópicos, sem especificar os conteúdos. 

 

                                            
92 Como não conseguimos a Resolução n. 48/76 na íntegra, não temos como comparar o que de 
inédito podemos ter com relação às disciplinas específicas para a engenharia do grupo de formação 
geral e formação específica, exceto para a Engenharia de Eletricidade, na qual constatamos que 
todas estão presentes nesta nova DCN. 
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5.3  ANÁLISE DO CURRÍCULO: CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 

Há um destaque para as expressões “aprender a aprender”, “aprendizagem 

ao longo da vida” “competências e habilidades”, “práticas pedagógicas permeadas 

por aulas práticas” na concepção pedagógica do PPC, destacando a criação de 

espaços para que o aluno experimente e viva a cultura universitária através de 

projetos de extensão e pesquisa. 

A pretensão do BCT de “oferecer uma formação melhor, mais cidadã, mais 

crítica e com mais qualidades aos nossos estudantes, para atender aos anseios da 

população brasileira e das necessidades do mercado de trabalho” (UFERSA, 2010, 

p.1) traz consigo o reflexo da LDB sobre o ensino e seu objetivo de formação cidadã 

e para o mercado de trabalho. A inovação pedagógica necessária, ênfase da DCN n. 

11/2002, deve estar em sintonia com a pretensão do BCT em ser um novo modelo 

de curso superior, no qual o estudante entra em um curso “generalista” e somente 

depois opta por uma engenharia à sua escolha. Isso gera a necessidade deste curso 

trazer uma pedagogia diferenciada das aulas expositivas normais e a necessidade 

de uma nova cultura universitária.  

Há uma justificativa para o curso do BCT, na qual reflete a necessidade de 

mudança pedagógica da universidade, que toma por base dados sobre a baixa 

procura dos estudantes pelos cursos de engenharia, destacando que esse fato 

[...] é devido ao modelo de formação acadêmica profissional adotado no 
Brasil, baseado numa concepção fragmentada e compartimentada do 
conhecimento. Esse modelo, que ora é questionado, foi resultado de 
reformas universitária parciais e limitadas [...] sobretudo a de 1968, onde a 
principal característica foi a predominância de currículos de graduação 
pouco flexíveis, com forte viés disciplinar e sem nenhuma articulação entre 
graduação e pós-graduação (UFERSA, 2010, p.2). 

A proposta do BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) busca a superação 

do currículo tradicional93 através da proposta de um novo currículo, flexível e 

interdisciplinar, que possibilite aulas teóricas e práticas e uso de novos recursos 

didáticos. A proposta do currículo é composta por um núcleo de conteúdos comuns 

e obrigatórios; trabalho de conclusão do curso; atividades complementares; e 

                                            
93 Referência clara à concepção de ciência clássica de Morin. 
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disciplinas optativas das engenharias. O destaque é que as optativas das 

engenharias começam a fazer parte apenas no terceiro ano do curso, permitindo 

uma melhor escolha sobre a engenharia que vai cursar no segundo ciclo. 

Para enfrentar essa questão, o PPC aborda três grandes vertentes 

pedagógicas como eixos: 

 

1) Saber pensar: associado às disciplinas das ciências exatas e naturais, 

tais como a Matemática, Física, Química e demais ciências base das 

engenharias;  

2) Saber fazer: relaciona-se às tecnologias, dando ênfase a estas como 

componentes básicos da formação para a engenharia; incluem-se as 

optativas dos cursos de engenharias e as disciplinas como Laboratórios, 

Projetos de Elementos, Sistemas e Processos, que visam satisfazer as 

necessidades específicas, devendo integrar os eixos do saber pensar e 

saber ser; 

3) Saber ser: refere-se às disciplinas das Ciências Sociais Aplicadas e 

Humanidades, disciplinas que envolvem questões como: Arte, Economia, 

Gestão, Comunicação, Línguas, dentre outras. 

 

Essa estratégia curricular pretende trabalhar a formação multidimensional do 

aluno, as vertentes do saber científico, profissional e social, alinhando a teoria com a 

prática, para que possam ser trabalhados ideais de construção de uma sociedade 

mais humanitária, democrática, estável e pacífica. Por isso, defende um currículo 

flexível e interdisciplinar.  

Porém, essa estratégia curricular não está descrita na composição curricular. 

A estrutura curricular se apresenta como “um conjunto de disciplinas comuns 

obrigatórias, que permite uma sólida formação geral e científica” (UFERSA, 2010, 

p.10).  

As disciplinas estão agrupadas em blocos de semestres, ou seja, os blocos 

do período integral que tem uma duração de 6 semestres em 3 anos (mínima), 
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diferentemente do período noturno com duração de 7 semestres em 3 anos e meio, 

com carga horária total de 2.400 horas94.  

O currículo é concentrado em três vertentes principais: 

 

1) Ciências Exatas e Naturais; 

2) Tecnologia, nos conteúdos básicos das engenharias; 

3) Ciências Sociais Aplicadas e Humanidades. 

 

As disciplinas estão agrupadas da seguinte forma: 

 

Quadro 17 - Disciplinas por semestre no BCT turno diurno 

Semestre 1 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Análise e Expressão Textual 60 4   

Cálculo I 60 4   

Ambiente, Energia e Sociedade 60 4   

Geometria Analítica 60 4   

Informática Aplicada 60 4   

Seminário de Introdução ao Curso 30 2   

Subtotal 330 22   

    Semestre 2 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Álgebra Linear 60 4 Geometria Analítica 

Mecânica Clássica 60 4   

Laboratório de Mecânica Clássica 30 2 
Correquisito: Mecânica 
Clássica 

Cálculo II 60 4 Cálculo I 

Estatística 60 4 Cálculo I 

Expressão Gráfica 60 4   

Química Geral 60 4   

Laboratório de Química Geral 30 2 Correquisito: Química Geral  

Subtotal 420 28   

    Semestre 3 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Filosofia da Ciência e Metodologia 
Científica 60 4   

Introdução às Funções de Várias 
Variáveis 60 4 Cálculo II 

Ondas e Termodinâmica 60 4 Mecânica Clássica 

Laboratório de Ondas e Termodinâmica 30 2 
Correquisito: Ondas e 
Termodinâmica 

                                            
94 A Resolução n. 2 (BRASIL, 2007) estipula a carga horária mínima para um curso de graduação em 
2.400 horas com limite de 3 a 4 anos para a integralização. No caso das engenharias, a carga horária 
mínima é de 3.600 horas com tempo mínimo de 5 anos. Dessa forma, o BCT atende a carga horária 
mínima e máxima da engenharia, reaproveitando nas engenharias as disciplinas já cursadas no BCT. 
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Química Aplicada à Engenharia 60 4 Química Geral 

Mecânica Geral I 60 4 Cálculo I + Mecânica Clássica 

Laboratório de Química Aplicada à 
Engenharia 

30 2 
Correquisito: Química 
Aplicada à Engenharia 

Projeto Auxiliado por Computador 60 4 Expressão Gráfica 

 Subtotal  420 28   

    Semestre 4 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Cálculo Numérico 60 4 
Informática Aplicada + 
Álgebra Linear 

Eletricidade e Magnetismo 60 4 
Ondas e Termodinâmica + 
Cálculo II 

Laboratório de Eletricidade e 
Magnetismo 

30 2 
Correquisito: Eletricidade e 
Magnetismo 

Fenômenos de Transporte 60 4 
Ondas e Termodinâmica + 
Cálculo II 

Resistência dos Materiais I 60 4 Mecânica Clássica+Cálculo II 

Equações Diferenciais 60 4 
Introdução à Funções de 
Várias Variáveis 

Economia para Engenharias 60 4   

 Subtotal  390 26   

    Semestre 5 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Sistema de Gestão e Segurança no 
Trabalho 

60 4 
  

Sociologia 60 4   

Eletiva I 
60 4 

Ver lista de disciplinas 
eletivas 

Eletiva II 
60 4 

Ver lista de disciplinas 
eletivas 

Eletiva III 
60 4 

Ver lista de disciplinas 
eletivas 

Eletiva IV 
60 4 

Ver lista de disciplinas 
eletivas 

Administração e Empreededorismo 60 4   

 Subtotal  420 28   
 

Semestre 6 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Ética e Legislação 30 2   

Eletiva V 60 4 
Ver lista de disciplinas 
eletivas 

TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) 60 4   

Eletiva VI 60 4 
Ver lista de disciplinas 
eletivas 

Eletiva VII 60 4 
Ver lista de disciplinas 
eletivas 

Eletiva VIII 60 4 
Ver lista de disciplinas 
eletivas 

 Subtotal  330 22   

Fonte: UFERSA (2010) 
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Conforme podemos observar no Quadro 20 as disciplinas estão dispostas 

por semestres, na qual cada disciplina vai conter sua ementa e bibliografia. No total 

são 32 disciplinas definidas como obrigatórias, 8 eletivas e o TCC. Tais disciplinas 

descritas, excetos as oito do tipo eletivas, são do núcleo comum obrigatório. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos conjuntos de disciplinas e carga horária 

Conjunto de disciplinas Carga horária % Curso 

Disciplinas comuns obrigatórias 1.830 76,25% 

Eletivas especializada para o BCT/ Eletivas especializada 
para Engenharias 

420 17,50% 

Atividades complementares 150 6,25% 

Total 2.400 100,00% 

Fonte: UFERSA (2010) 

A Tabela 4 resume a disposição da carga horária total do curso dividida nos 

blocos de disciplinas, de modo que todas disciplinas descritas no PPC do BCT como 

núcleo comum obrigatório vai perfazer um total de 1.740 horas (90 horas destinadas 

para o TCC e para a disciplina de Seminário de Introdução ao Curso), perfazendo as 

1.830 horas de disciplinas comuns obrigatórias, o que representa que 76,25% do 

curso é formado por disciplinas. 

 

Quadro 18 - Classificação das disciplinas do BCT 

Grande Área Disciplina 
Carga 
Hora 

Eixo 

Ciências Exatas e 
Naturais 

Mecânica Clássica 

Laboratório de Mecânica Clássica 

Ondas e Termodinâmica 

Laboratório de Ondas e Termodinâmica 

Eletricidade e Magnetismo 

Laboratório de Eletricidade e Magnetismo 

Informática Aplicada 

Cálculo Numérico 

Cálculo I 

Cálculo II 

Introdução às Funções de Várias Variáveis 

Geometria Analítica 

Álgebra Linear 

Equações Diferenciais 

Estatística 

Mecânica Geral 

Química Geral 

Laboratório de Química Geral 

Química Aplicada a Engenharia 

Laboratório de Química Aplicada a 
Engenharia 

60 

30 

60 

30 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

30 

Pensar 

Fazer 

Pensar 

Fazer 

Pensar 

Fazer 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Pensar 

Fazer 

Pensar 

Fazer 
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Ciências Humanas 
e Sociais 

Administração e Empreendedorismo 
Análise e Expressão Textual 
Economia para Engenharia 
Ética e Legislação 
Introdução à Sociologia 
Filosofia da Ciência e Metodologia Científica 

60 
60 
60 
30 
60 
60 

Ser 
Pensar 
Pensar 

Ser 
Ser 
Ser 

Interdisciplinar 
Ambiente, Energia e Sociedade. 
Trabalho de Conclusão do Curso 

60 
60 

Pensar 
Pensar 

Engenharia 

Resistência dos Materiais 
Expressão Gráfica 
Projeto Auxiliado por Computador 
Fenômeno de Transporte 
Engenharia e Segurança do Trabalho 

60 
60 
60 
60 
60 

Pensar 
Pensar 
Fazer 

Pensar 
Pensar 

Seminário Seminário de Introdução ao Curso 30 Ser 

Atividades extras Pesquisa; Extensão; Atividades culturais 150 Todos 

Fonte: Autoria própria 

Para criarmos o Quadro 21 utilzamos uma categorização por grande área 

baseada na CAPES, apenas para efeitos desta análise, e agrupamos as disciplinas 

dentro de cada área juntamente com a carga horária. Criamos a coluna Eixo, que é 

uma tentativa de decifrar a estratégia de organização das disciplinas, classificando-

as segundo informações extraídas das ementas de cada disciplina. Para isso, 

tomamos por base o conceito de cada eixo, considerando como critérios95: do Saber 

Pensar como as ligadas ao processo de construção do raciocínio lógico formal sobre 

algo; Saber Fazer como as atividades práticas a serem executadas tendo por base 

as teorias do Saber Pensar; o Saber Ser como os conteúdos que impactam 

diretamente a forma do ser subjetivo; além da categoria Todos como uma 

possibilidade de trabalho com todas as categorias. 

 

Tabela 2 - Carga horária por área do saber 

Eixo do Saber Carga Horária % Total 

Ciências Exatas e Naturais 1.050 43,75% 
Ciências Humanas e Sociais 330 13,75% 
Interdisciplinar 120 5,00% 
Engenharia 300 12,50% 
Eletivas 420 17,50% 
Seminário 30 1,25% 
Outros 150 6,25% 

Total 2.400 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

                                            
95 Cabe uma ressalva: analisamos a intencionalidade da proposta disciplinar, diretamente. 
Entendemos que o “SER” é uma construção autopoiética, na qual a cada novo conhecimento 
entendido pode mudar a concepção do “SER” do sujeito. Dessa forma, embora as disciplinas das 
Humanas e Sociais Aplicadas possam estar mais direcionada a formação do SER, podemos observar 
que nem sempre assim é, de modo que nossas considerações sobre a classificação é uma análise 
direta e objetiva. 
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A Tabela 2 é uma síntese do quadro anterior, deixando claro a perspectiva 

da relevância das Ciências Exatas e Naturais frente às Ciências Humanas e Sociais, 

chegando a ser três vezes superior. Frente a isso, chama atenção as disciplinas de 

engenharias, que quase igualha em percentual com as Ciências Humanas e Sociais. 

A categoria Interdisciplinar foi a soma da disciplina de Ambiente, Energia e 

Sociedade com o TCC, pois entendemos este como um trabalho de síntese, 

portanto, com características interdisciplinares. Dentro das Ciências Exatas e 

Naturais (com total de 1.050 horas), chama atenção a Matemática, com 7 disciplinas 

(totalizando 420 horas); a Física com 6 disciplinas (270 horas); e a Química (com 

180 horas).  

 

Tabela 3 - Carga horária por eixo do saber 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A Tabela 3 faz uma análise do BCT quanto à proposta de arranjo curricular 

por eixo de saber, excluindo as disciplinas eletivas. Chegamos à conclusão de que, 

respaldado as devidas considerações sobre cada eixo, o curso tem uma base de 

conhecimentos científicos forte na qual destacam-se as disciplinas do Saber Pensar 

com pouco mais de 70% de dominação frente aos outros eixos do saber. O Saber 

Fazer está relacionado às disciplinas de laboratórios, às práticas a partir da teoria e 

normalmente estão relacionados a uma disciplina dependente com quase 10% e o 

Saber Ser com 12%. A carga atribuída a “Todos os Saberes” pode aumentar em 

cada percentual dos outros saberes, dependendo do tipo de atividade escolhida por 

cada aluno. 

O Quadro 22 apresenta as disciplinas optativas, escolhidas pelo aluno do 

BCT e se referem às engenharias ofertadas96. As específicas, previstas no PPC, são 

                                            
96 Na UFERSA Campus Caraúbas (RN) temos as disciplinas optativas para as engenharias como 
única opção de complemento de carga horária para formação no BCT. No caso, é ofertada a 
possibilidade de formação em três engenharias: Civil, Mecânica e Elétrica. 

Eixo do Saber Carga Horária % Total 

Saber Pensar 1.410 71,21% 

Saber Fazer 180 9,10% 

Saber Ser 240 12,12% 

Todos os Saberes 150 7,57% 

Total horas 1.980 100% 
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das engenharias. Todas essas disciplinas podem ser classificadas na categoria 

Engenharia e estão descriminadas na DCN n. 11/2002 como disciplina do núcleo 

profissionalizante comum as engenharias. 

 

Quadro 19 - Disciplinas optativas específicas das engenharias 

Engenharia Disciplina Carga Horária 

Civil 

Hidráulica 

60 horas 

Topografia 

Geologia Aplicada a Engenharia 

Resistência dos Materiais II 

Mecânica dos Solos 

Eletricidade Básica 

Mecânica das Estruturas 

Materiais de Construção II 

Mecânica 

Mecânica Geral II 

60 horas 

Fundamentos de Ciências dos Materiais 

Metrologia 

Termodinâmica Aplicada 

Resistência dos Materiais II 

Materiais de Construção Mecânica I 

Processos de Fabricação 

Mecânica dos Fluidos 

Elétrica 

Materiais Elétricos e Magnéticos 

60 horas 

30 horas - Laboratórios 

Fontes Alternativas de Energia 

Instalações Elétricas 

Eletricidade Básica 

Laboratório de Eletricidade Básica 

Circuitos Eletrônicos 

Análise de Circuitos Elétricos I 

Laboratório de Circuitos Eletrônicos 

Conversão Eletromagnética de Energia 

Ótica e Física Moderna 

Fonte: Fluxograma do curso de BCT (UFERSA, 2019) 

Dessa forma, o conteúdo referente à engenharia passa de 12,5% da carga 

horária (300 horas) para 30% da formação no BCT (720 horas). Com isso, a 

formação para a Engenharia ainda ficará abaixo da formação em Ciências Exatas e 

Naturais. 

Existe outro percurso previsto no PPC - percurso dos Conteúdos Eletivos - 

onde há uma lista contendo 45 disciplinas que podem ser escolhidas para a 

complementação das 420 horas referente as optativas. Entretanto, tal opção não é 

ofertada no curso que estamos analisando, ficando o aluno preso às opções das 
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engenharias descritas acima. Os blocos de disciplinas estão em categorias e 

incluem mais disciplinas da área de Matemática, do Ensino, da Computação e das 

Ciências Sociais e Humanas. Contudo, mesmo se o aluno escolhesse as disciplinas 

do outro bloco, poderia adquirir a especialidade de: Bacharel em Ciência e 

Tecnologia com Ênfase na Matemática; Bacharel em Ciência e Tecnologia com 

Ênfase na Computação; ou Bacharel em Ciência e Tecnologia com Ênfase na 

Administração. Não vemos outras configurações possíveis no arranjo disciplinar 

proposto. 

Por isso, a perspectiva formativa possível para o BCT seria uma formação 

generalista e uma especialista, uma engenharia. As outras propostas de formação 

não foram implementadas e o motivo para isso é justificado, a princípio, pela falta de 

professores para ministrar tais disciplinas no campus. Outra justificativa é um 

possível fracasso da ideia inicial do BCT como uma política de educação para toda a 

instituição, onde outras disciplinas poderiam serem ofertadas por outros cursos.  

Dentro da instituição, é até possível um aluno migrar entre os campis e 

escolher uma engenharia ofertada em outro local, como por exemplo, a Engenharia 

de Petróleo e a Engenharia de Produção, que não são ofertadas no mesmo campus 

onde realizamos este estudo. 

Quanto às metodologias de ensino, estão previstas no PPC que: as 

disciplinas teóricas podem ser ministradas de forma presencial como a distância; a 

presença das disciplinas práticas de laboratórios descritas no currículo; a 

necessidade de horas complementar visando atender as necessidades de 

desenvolvimento do estudante no aspecto científico e humanístico e capacitação 

para o mercado de trabalho; além do TCC.  

O PPC do BCT é revolucionário no quesito de possibilidade de integração 

com outros cursos, embora a grade curricular mostre a superioridade que é dada a 

área de Ciências Naturais e Exatas, esta poderia ser flexibilizada em outras opções, 

que não as engenharias, em um segundo ciclo. 

 

5.3.1  Concepção Pedagógica sobre as Disciplinas 

Tendo por base o grupo das disciplinas da Tabela 3, aprofundamos um 

pouco a análise do conteúdo que estes grupos de disciplinas nos trazem.  
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Ciências Exatas: contém 7 disciplinas da Matemática que trazem apenas os 

conteúdos referentes a elas, uma matemática voltada para a própria matemática. A 

disciplina de Informática traz a Lógica Computacional, baseada na Matemática, além 

da Programação de Computadores. A prática dessas disciplinas fica a cargo da 

dimensão e da execução do currículo. 

Ciências Naturais: a Física, com suas 6 disciplinas, traz os conceitos na 

ementa, a contemplação dos conceitos da Física Clássica e dos fenômenos físicos 

elétricos, acústicos e luminosos. Já na Química, nos deparamos com os estudos dos 

elementos químicos e suas relações, as estruturas dos materiais e as características 

físico-químicas. Os laboratórios de Física e de Química vão garantir que estas 

disciplinas tenham concepções práticas. 

Ciências Humanas e Sociais: grupo de disciplinas que traz a concepção 

sobre a sociedade e como se estrutura, os processos econômicos e o 

funcionamento do mercado, empreendedorismo, a ética e a legislação, a noção de 

moral, filosofia da ciência e da metodologia científica e expressão textual dos 

gêneros acadêmicos. 

Interdisciplinar: pequeno grupo de disciplina, mas importante para o curso. 

Na verdade, apenas uma disciplina: Ambiente, Energia e Sociedade, pode ser 

considerada uma disciplina do tipo CTS. A disciplina de TCC também tem grandes 

possibilidades de desenvolver uma visão interdisciplinar no aluno, proporcionando a 

mudança no “ser”. 

Em uma busca detalhada no PPC do BCT utilizando as palavras “história” e 

“histórica” nos deparamos com a primeira palavra, a disciplina de Seminário, se 

referindo a história das engenharias e a segunda palavra: a disciplina de Economia 

para Engenharia, com o tópico: Evolução Histórica da Economia. As palavras 

“sociais” e “sociedade” constam nas ementas da disciplina de Sociologia e 

Ambientes, Tecnologia e Sociedade. Se juntarmos a palavra “histórico e social” 

apenas a disciplina de Ética vai trazer essa abordagem, referindo-se às mudanças 

históricas e sociais dos conceitos de ética e moral. Dessa forma, é possível concluir 

que não existem, nas ementas das disciplinas do grupo Ciências Naturais e Exatas, 

as perspectivas históricas e sociais do saber.  

Assim, detalhamos no Quadro 23 o grupo de disciplinas das Ciências 

Humanas e Sociais:  
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Quadro 20 - Detalhamento das disciplinas do Saber Ser 

Disciplina Horas Sem. Descrição Ementa 

Administração e 
Empreendedorismo 

60 05 
Trabalha a questão das organizações e da 
administração, desde empreender um negócio até a 
gerência deste negócio. 

Ética e Legislação 30 06 
Trabalha a questão da ética, da moral, da 
responsabilidade, da conduta e a legislação do 
profissional e do consumidor. 

Filosofia da Ciência e 
Metodologia Científica 

60 06 

Aborda a filosofia da ciência, deontologia científica 
da filosofia; a pesquisa científica, método científico, 
pesquisa empírica, pesquisa bibliográfica, projeto de 
pesquisa, fases da pesquisa, redação técnica a 
apresentação de trabalhos científicos. 

Introdução à Sociologia 60 05 
Apresentam as ciências sociais, estruturas sociais e 
mudanças, cultura, ideologias, poder, organização e 
interação com o meio ambiente.  

Seminário de 
Introdução ao Curso 

30 01 

Aborda a perspectiva sobre o que é o curso do BCT, 
engenharias, história e profissão no Brasil; perfil do 
engenheiro, ética e profissionalismo e os métodos, 
técnicas e ferramentas dos estudos de pesquisa na 
engenharia.  

Fonte: UFERSA (2010) 

O grupo de disciplinas que compõem as Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas deveria ser o que mais trabalhassem a questão do “ser”. Contudo, 

algumas disciplinas se rendem a trabalhar o “ser” na visão do especialista para o 

mercado de trabalho, alterando a essência de um “ser” que reflete de forma 

holística. Como exemplo, temos a disciplina Economia para Engenharia, onde o 

próprio nome da disciplina já dá a ênfase que esta atenderá às questões 

econômicas da profissão, ao passo que a questão econômica na perspectiva do ser 

social fica para a disciplina Introdução à Sociologia. Outro exemplo que podemos 

citar é a curta disciplina Ética e Legislação, que em sua ementa começa com o 

percurso histórico e formativo da ética e logo desvia o tópico para a ética aplicada ao 

exercício da profissão, especialização na qual também se faz presente na disciplina 

Seminários. Isso nos traz a percepção de uma formação global do “ser” adaptada ao 

nicho das especificidades de trabalho, da profissão. 

A disciplina Filosofia e Metodologia Científica é uma espécie de junção da 

Filosofia com a Metodologia Científica, sendo a filosofia de caráter reflexivo, 

relacionado ao “ser”, onde a metodologia científica apresenta caráter mais prático, 

trabalhando o processo de construção de um texto científico. Isso reduz a 

possibilidade de uma discussão profunda sobre os fundamentos da ciência e reduz 

também a questão de projeto do TCC que o aluno deve realizar como síntese do seu 
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conhecimento. Ambas as questões são trabalhadas em um curto período de tempo 

em sala de aula. 

Quanto ao TCC como disciplina prevista na grade, este não prevê encontros 

em sala de aula, e sim como uma atividade de orientação, na qual cada aluno deve 

procurar seu orientador estabelecendo seus horários de trabalhos, uma vez que a 

questão metodológica já fora abordada na disciplina Filosofia e Metodologia 

Científica. 

 

5.4  A COMPLEXIDADE NO CURRÍCULO DO BCT 

Nesta seção analisaremos os documentos em seus aspectos quanto aos 

indícios da promoção a um saber complexo, descritos na introdução deste capítulo e 

que foram levantados no Capítulo 3 deste trabalho. 

 

5.4.1  Promoção do Diálogo entre os Saberes 

O diálogo entre os saberes está relacionado à inter/trans disciplinaridade ou 

à mutirreferencialidade no ensino. Seria a superação do modelo disciplinar, sendo 

sua promoção relacionada aos arranjos curriculares que o favorecem bem como 

estratégias pedagógicas para que isso aconteça.  

O texto presente no relatório do Parecer n. 1362/2001, sobre a necessidade 

de formação de novos profissionais, destaca que “o novo engenheiro deve ser capaz 

de propor soluções que sejam não apenas tecnicamente corretas. Ele deve ter a 

ambição de considerar os problemas em sua totalidade, em sua inserção numa 

cadeia de causas e efeitos de múltiplas dimensões” destacando para isso a 

necessidade de uma formação transdisciplinar que considere a “preocupação com a 

valorização do ser humano e preservação do meio ambiente, integração social e 

política do profissional” (BRASIL, 2001, p.1, grifo nosso). Este parecer é inovador 

quanto à sua concepção, pois reformula a ideia de currículo vigente até então, 

determinando este como mais que a soma das disciplinas, saberes, se constituindo 

a partir da interligação de várias atividades articuladas para que promovam “a 

compreensão totalizante do conhecimento pelo estudante” (BRASIL, 2001, p.2). 

O relatório traz um texto bastante favorável à questão do saber sistêmico e 

sua importância para formação do profissional engenheiro do século XXI. A DCN vai 
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refletir as concepções do relatório, de forma mais técnica e sem justificativa, 

determinando que a formação para a engenharia deva contemplar a: 

[...] formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitada a 
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação 
crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 
seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 
com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade (BRASIL, 2002, p.1, grifo nosso). 

Dessa forma, o próprio perfil de formação que essa DCN remete, traz 

consigo a necessidade de diversos saberes. Essa mesma concepção de formação 

está replicada no PPC do BCT, conforme já indicamos, ficando a cargo da instituição 

desenvolver um plano para atender tais exigências. 

Em uma pesquisa através da palavra “interdisciplinar” no PPC do BCT 

encontramos como resultado quatro passagens, na qual destacamos e comentamos 

no Quadro 24. 

 

Quadro 21 - Trechos que remetem a interdisciplinaridade no PPC do BCT  

Passagem Consideração 

Dentro deste modelo foi criado o Bacharelado Interdisciplinar, 
que segundo Paulo Roberto da Silva, “é uma modalidade de 
curso de graduação, e se caracteriza por agregar uma formação 
geral em diversas áreas do conhecimento humano, e um 
aprofundamento num dado campo do saber, promovendo o 
desenvolvimento de competências e habilidades que 
possibilitarão ao egresso a aquisição de ferramentas cognitivas 
que conferem autonomia para a aprendizagem ao longo da vida 
bem como uma inserção mais plena na vida social, em todas as 
suas dimensões” (UFERSA, 2010, p.2). 

Caracterização do curso de 
BCT como sendo 
interdisciplinar, embora não 
traga esta perspectiva na 
composição do nome do curso, 
neste momento.97 

Como diretriz imposta pela LDB, na qual traz “Introdução das 
Diretrizes Curriculares, flexibilização curricular, mobilidade 
acadêmica, enfoque sistêmico e interdisciplinar, criação dos 
ciclos básico e profissional, entre outros” (UFERSA, 2010, p.8). 

Importa da LDB as novas 
exigências do ensino; o 
enfoque sistêmico e 
interdisciplinar se referem a 
complexidade.   

Na justificativa do curso quanto ao currículo, temos que “é 
necessário que os atuais currículos de cursos de graduação se 
tornem mais flexíveis e interdisciplinares” (UFERSA, 2010, 
p.3). 

Deriva da interpretação acima 
e da concepção dos 
documentos que a embasam. 
Porém, a estratégia observada 
atende apenas a questão da 

                                            
97 Essa caracterização de Interdisciplinar junto ao nome do curso se tornou obrigatório, conforme 
já discutimos anteriormente neste trabalho no tópico Bacharelados Interdisciplinares e na seção à 
frente que trata do novo PPC 2019.  
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flexibilidade no que se refere a 
uma nova proposta curricular, 
conforme já analisado. 

Determinação de objetivos dos programas de nivelamento 
proposto, na qual visa “Ampliar o prazer pela leitura e pela 
matemática e desenvolver a apreciação dos diversos tipos de 
textos através de um trabalho integrado e interdisciplinar” 
(UFERSA, 2010, p.14). 

Projetos de nivelamentos são 
de extensão, podem estar em 
horas extras; dessa forma, 
podem haver oficinas que 
prezem por essa abordagem; 
contanto, não são obrigatórios 
nem certos. 

Fonte: UFERSA (2010) 

Nenhuma das passagens descritas, de fato, vai se referir aos objetivos de 

proporcionar a inter/trans disciplinaridade de forma efetiva. São apenas palavras que 

podem levar a atos que a favoreçam. Contudo, temos três pontos descritos no 

currículo que podem promover isso. Destacamos: 

Trabalhos de Conclusão de Curso: os TCCs promovem a síntese do 

conhecimento para a resolução de uma questão, um problema, que, dependendo da 

abordagem, permite atender a inter/trans disciplinaridade, embora essa visão não 

esteja contida no PPC. Porém, é uma atividade obrigatória que tem como objetivos 

gerais “contribuir para a compreensão do aluno a respeito da importância da 

pesquisa e sua disseminação por intermédio do TCC; e contribuir para a 

estruturação da pesquisa monográfica” (UFERSA, 2010, p.7). 

Atividades complementares: são compostas por diversas atividades 

extracurriculares que vão permitir a multirreferencialidade do conhecimento, dos 

saberes diferentes e sínteses que podem proporcionar visões sistêmicas e 

inter/trans disciplinar. Estão descritas como: 

[...] participação em conferências, seminários, simpósios, palestras, 
congressos, cursos intensivos, trabalhos voluntários, debates, bem como 
outras atividades científicas, profissionais, culturais e de complementação 
curricular. Podem também incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 
científica, projetos de extensão, módulos temáticos, e até disciplinas 
oferecidas por outras instituições de ensino (UFERSA, 2010, p.21). 

Disciplinas interdisciplinares: apesar de termos apenas uma disciplina 

caracterizada nessa classificação (Ambiente, Energia e Sociedade) o fato dela ser 

no primeiro semestre pode despertar o aluno para o conhecimento interdisciplinar, 

ou seja, uma forma de começar a ver os problemas sobre a perspectiva dos 
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múltiplos saberes e apresentar problemas reais que tendem à complexidade em 

nossa visão, merecendo destaque como possibilidade de ensino com complexidade. 

O TCC e os trabalhos curriculares, conforme descritos, são exigências 

presentes na CNE/CES 2001 e DCN n. 11/2002 que trazem as mesmas concepções 

do PPC. Dessa forma, a única inovação do PPC é a disciplina Interdisciplinar, que 

embora atenda ao tópico de conhecimento “Ciências do Ambiente”, do núcleo de 

conhecimentos básicos (da DCN n. 11/2002), pode ser considerada como iniciativa 

própria do curso. 

De acordo com os dados aqui discutidos (a análise anterior sobre o currículo 

e a perspectiva pedagógica), podemos concluir que o PPC do BCT traz poucas 

concepções que vão favorecer o ensino quanto à promoção do diálogo entre os 

saberes e, destas, a grande maioria são em atenção as exigências legais da “nova 

política educacional”. Como o curso é livre para propor seu currículo, outras 

estratégias poderiam ser adotadas. 

 

5.4.2  Favorecimento do Espírito Investigativo do Aluno 

A investigação científica desperta a curiosidade pelo processo de aprender. 

Porém, este espírito investigativo deve ir além da especialização, devendo ser 

pautado pela inter/trans disciplinaridade ou pelo pensamento complexo durante as 

atividades investigativas.  

A palavra investigação científica é encontrada no Relatório CNE/CES 2001 

como incentivo às “atividades complementares, tais como trabalhos de iniciação 

científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, 

desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e 

outras atividades empreendedoras” (BRASIL, 2001, p.2). Na DCN n. 11/2002 

teremos o mesmo texto repetido em seu artigo 5º. Uma das características desse 

documento são as concepções de competências e habilidades, na qual temos como 

uma delas a formação do engenheiro de “projetar e conduzir experimentos e 

interpretar resultados” (BRASIL, 2002, p.1). 

O PPC do BCT reconhece o papel da universidade como produtora do 

conhecimento científico e mantém projetos de pesquisa científica em diversas áreas, 

com oferta ou não de bolsas aos alunos e eventos para a divulgação dos trabalhos 

científicos, de modo que estes “programas de bolsas de estudos de iniciação 
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científica são concedidos a um significativo número de alunos que desenvolvem 

pesquisas com orientação individual de professor e apresentam resultados em 

seminário anual de iniciação científica” (UFERSA, 2010, p.27). A metodologia de 

trabalhos em laboratórios também pode ser levada em consideração no 

favorecimento ao espírito investigativo98. Embora essa concepção tenha por objetivo 

desenvolver o conhecimento especializado, com uma pedagogia adequada ela 

atende ao tópico investigado. 

O TCC, exigência comum aos três documentos, pode ser considerado como 

um instrumento capaz de despertar no aluno o espírito investigativo. Tido como 

obrigatório, o TCC pode ser a única experiência de investigação que o aluno venha 

a ter que poderia ser considerado como inter/trans disciplinar durante seu percurso 

formativo. 

Dessa forma, no relatório de desenvolvimento podemos encontrar indícios 

do espírito investigativo pautado na transdisciplinaridade, enquanto que na DCN, o 

espírito investigativo será balizado pela necessidade de trabalhos extras, práticas de 

laboratório e pelo TCC. Já o PPC, traz as mesmas concepções dos documentos que 

o precedem, e vai além, pois amplia essas estratégias para desenvolver o espírito 

investigativo com grandes possibilidades de ir além da especialização. 

 

5.4.3  Promoção do Pensamento Crítico e Incentivo à Criatividade 

O pensamento crítico proporciona o despertar de uma análise mais profunda 

sobre um fenômeno, uma busca por outras explicações. Já a criatividade é uma 

característica desejável para a resolução de problemas. É usar os recursos 

disponíveis e/ou criar soluções para a resolução de problemas. 

O artigo 3 da DCN n. 11/2002, que reflete o perfil do egresso no Parecer n. 

1362/2001, traz o perfil do formando como:  

[...] engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 
atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 
culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade (BRASIL, 2002, p.1, grifo nosso). 

                                            
98 Desde que tenha uma concepção de investigação, conforme abordamos na seção de Ensino de 
Ciência no Capítulo 2 deste trabalho. 
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Na DCN, ainda temos a palavra crítica relacionada ao desempenho da 

função em “avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas” na 

descrição das competências e habilidades (BRASIL, 2002, p.1). Já a palavra 

criatividade não aparece mais nos textos, além do trecho que descrevemos sobre o 

perfil. 

O perfil estabelecido nos documentos também é o mesmo no PPC do BCT. 

No Quadro 25 listamos as três passagens da palavra crítica e as duas da palavra 

criatividade no PPC: 

 

Quadro 22 - Trechos que remetem a crítica e a criatividade no PPC do BCT  

Passagem Consideração 

Para oferecer uma formação melhor, mais cidadã, 
mais crítica e com mais qualidade aos nossos 
estudantes, para atender aos anseios da 
população brasileira e das necessidades do 
mercado de trabalho, foi criado um novo modelo 
de formação universitária [...] (UFERSA, 2010, 
p.1, grifo nosso). 

Na introdução, justificando a necessidade da 
educação crítica; uma tendência do currículo 
voltado ao desenvolvimento dessa concepção.   

Os egressos deste curso atuarão de forma crítica 
e inovadora frente aos desafios da sociedade, 
tendo sólida formação geral e científica, para 
entrar no mercado de trabalho e atuar de forma 
crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos 
ambientais, sociais, políticos, econômicos e 
culturais (UFERSA, 2010, p.8, grifo nosso). 

Objetivos do curso na formação do aluno, 
alinhados ao Parecer n. 1362/2001 e à DCN n. 
11/2002. 

O curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
tem como perfil do formando egresso/profissional 
o bacharel, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 
desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 
atuação crítica e criativa na identificação e 
resolução de problemas, considerando seus 
aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais, culturais, com visão ética e 
humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade (UFERSA, 2010, p.9, grifo nosso). 

Perfil do profissional, repetindo os objetivos do 
curso. 

Fonte: UFERSA (2010) 

As palavras crítica e criatividade que pesquisamos nos documentos não 

trazem qualquer especificação sobre como se daria essa formação, nenhuma 

estratégia para isso, apenas a remetem a uma qualidade desejada ao futuro 

engenheiro. Podemos entender que a crítica e a criatividade poderão ser 

desenvolvidas na execução do currículo proposto, nas disciplinas e trabalhos extras, 

que vão desenvolver estes aspectos desejados no engenheiro deste novo século. 
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5.4.4  Promoção da Busca do Conhecimento em Outras Fontes de Saber 

A busca do conhecimento em outras fontes do saber, que não as 

especialistas ligadas à ciência e à técnica, possibilita a ampliação da estrutura 

cognitiva do aluno rumo a uma ecologia dos saberes, as váras dimensões, que o 

auxiliará na busca de soluções para os problemas. 

Não há referências diretas sobre isso no Parecer n. 1362/2001 e na DCN n. 

11/2002. Porém, entendemos que essa questão é trabalhada no currículo, com a 

inserção de conhecimentos de outras áreas de saberes (como as Humanas), 

despertando o espírito de relacionar outros conhecimentos à profissão. Isso fica 

claro em uma exigência de competências e habilidades na qual se faz necessário 

que o futuro engenheiro possa “avaliar o impacto das atividades da engenharia no 

contexto social e ambiental” direcionando à busca e refletindo a importância de 

outros saberes, além dos técnicos, para a profissão (BRASIL, 2002, p.1). Partindo 

dessa competência e do currículo podemos pressupor que a conscientização da 

importância de outros saberes pode promover a busca por outros conhecimentos. 

No PPC do BCT, a palavra conhecimento está muito ligada ao currículo, 

como o resultado da execução do currículo, com forte conotação voltada a profissão. 

Isso pode ser comprovado nesta passagem que versa sobre o processo avaliativo: 

[..] o processo avaliativo deverá proporcionar aos alunos a possibilidade de 
manifestação dos conhecimentos produzidos, das condutas, 
competências e habilidades desenvolvidas [...] avaliação da 
aprendizagem objetiva auxiliar o aluno a compreender o grau de 
amadurecimento em seu processo de formação, especialmente no que 
concerne ao desenvolvimento de competências e à apropriação dos 
conhecimentos significativos para atuação profissional (UFERSA, 
2010, p.22, grifo nosso). 

A conotação do conhecimento em outras fontes dos saberes (disciplinas não 

ligadas diretamente à formação proposta e adaptadas ao contexto desta formação), 

pode denotar uma visão truncada que dada disciplina poderia oferecer, visto que 

estaria voltada à utilidade, limitando as possibilidades da formação holística e da 

ecologia dos saberes, que também poderia exaltar outras características desejáveis 

à educação, como a criatividade. Além disso, pode gerar um descrédito de sua 
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importância no aluno, que tende à cultura da hiperespecialização, ignorando 

disciplinas não ligadas ao propósito anunciado de sua formação.  

O PPC do BCT, que segue o currículo sugerido na DCN, tenta unir as 

disciplinas por um entendimento de eixos dos saberes, no qual possui disciplinas 

não voltadas ao exercício da profissão que podem ajudar na concepção da formação 

do aluno sobre a importância da pesquisa em outras fontes de saberes. Destacamos 

também a importância do TCC, o qual pode ser outra forma de incentivar essa busca 

em outras fontes de saberes. No entanto, isso dependerá muito da estratégia 

pedagógica adotada para o seu desenvolvimento, como o caso das pesquisas 

científicas e a extensão. 

 

5.4.5  Trabalhar a Questão da Verdade do Conhecimento Científico (Epistemologia 
da Ciência) 

Essa é uma questão relativa aos conteúdos científicos, a filosofia da ciência 

e a epistemologia. Vimos isso como uma tendência no ensino de ciência e é também 

uma prerrogativa do movimento pós-moderno. Questionar o conhecimento não é 

desacreditar e sim ter a noção da limitação deste quanto forma de se conhecer, 

levando à inquietação por um conhecimento mais profundo sobre algo, um conhecer 

complexo mais próximo da realidade. 

Não há nada relacionado no Parecer n. 1362/2001 e na DCN n. 11/2002 que 

possa ser associado ao questionamento do saber científico. Pelo contrário, se 

mostram documentos que primam pela certeza científica que embasa a técnica 

necessária para uma formação e para o exercer requerido à função. Um ponto a 

destacar é que não temos menção à disciplina Filosofia como essencial ao currículo 

nestes documentos, apenas o tópico de Metodologia Científica e Tecnológica no 

núcleo dos conteúdos básicos do currículo, embora haja uma referência à área de 

humanidades. 

O PPC do BCT corrobora também com este fato de não questionar o saber 

científico, pois sequer consta no PPC o conceito de ciência. Porém, traz a disciplina 

Filosofia da Ciência e Metodologia Científica. Já analisamos essa questão e 

podemos perceber que não teríamos como discutir a questão da epistemologia de 

forma satisfatória, pois a disciplina ficaria “estrangulada” por ter que ser dividida com 

a Metodologia Científica, importante para o TCC do aluno. 
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5.4.6  O Trabalho com a Incerteza 

Trabalhar com a incerteza é estar preparado para enfrentar os desafios 

futuros sem saber quais serão estes desafios. É uma característica que exige 

criatividade e imaginação para a resolução de questões que nem sempre são 

previstas em sua totalidade, seja pela imprecisão ou pela impossibilidade do saber.  

No Parecer n. 1362/2001 e na DCN n. 11/2002 não há nada relacionado à 

palavra incerteza do saber. Temos a descrição das características do novo 

engenheiro como “capacidades de coordenar informações, interagir com pessoas, 

interpretar de maneira dinâmica a realidade”, um aceno à questão da incerteza 

(BRASIL, 2001, p.1, grifo nosso).  A competência e habilidade descrita na DCN 

como a capacidade de “identificar, formular e resolver problemas de engenharia” 

pode refletir um possível trabalho com a incerteza (BRASIL, 2002, p.1). No PPC, a 

referência a uma educação que promova o “aprender a aprender” é tida como um 

ideal para a formação acadêmica neste século e pode ser uma ferramenta essencial 

para essa questão. 

O trabalho com a incerteza é então desejável em todos os documentos, mas 

não há nada que remeta a ações pedagógicas determinadas por tais documentos. 

Dessa forma, a questão do trabalho com a incerteza poderá ser obtida por ações 

pedagógicas em disciplinas como Estatística e nos laboratórios das disciplinas 

Projetos Práticos associados à pesquisa e extensão, onde o aluno irá se deparar 

com situações imprevistas pelo conhecimento científico e suas resoluções, em que a 

resolução poderá advir de outras formas de conhecimentos. 

 

5.4.7  Promoção do Trabalho com a Dialógica (Saberes Antagônicos) 

Saberes antagônicos são saberes opostos, um saber em oposição a outro. 

Normalmente, tendemos a escolher entre um e outro. Porém, se faz desejável uni-

los na busca de um conhecimento que melhor retrate a realidade.  

Os três documentos analisados nos trazem a necessidade de uma 

perspectiva crítica para o ensino. Nesta perspectiva, é comum termos o debate de 

ideias contraditórias e uma síntese, na qual podemos excluir um ou outro saber ou 

resultar em um novo como a junção de ambas. 
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5.4.8  Considerações sobre a Complexidade nos Documentos Oficiais 

A pesquisa sobre os indicadores de complexidade no currículo pode ser 

resumida no Quadro 26, onde relacionamos cada indicador aos documentos que 

avaliamos e como resultado, usamos a seguinte métrica: Atende (o aspecto avaliado 

tem grandes chances de atender ao aspecto conforme desejado); Provável (pode 

atender ao aspecto, caso outros fatores condicionantes necessários estejam 

presentes); e Desatende (não prevê nada relacionado a este aspecto avaliado). 

 

Quadro 23 - Resumo quanto os aspectos da complexidade 

Aspectos PPC Relatório DCN 

Promoção do diálogo entre os 
saberes; 

Atende Atende Desatende 

Favorecimento do espírito 
investigativo do aluno;  

Atende Atende Provável 

Promoção do pensamento crítico e 
incentivo à criatividade;  

Provável Provável Provável 

Promoção da busca do conhecimento 
em outras fontes de saber;  

Provável Provável Provável 

Trabalhar a questão da verdade do 
conhecimento científico 
(epistemologia da ciência); 

Provável Desatende Desatende 

O trabalho com a incerteza; Provável Desatende Desatende 

Promoção do trabalho com a 
dialógica (saberes antagônicos); 

Provável Desatende Desatende 

Fonte: Autoria própria 

 

Pelos dados levantados em nossa pesquisa é possível perceber que os 

aspectos que determinamos como indícios de um ensino com complexidade são 

encontrados nos documentos oficiais, embora alguns não possam ser diretamente 

relacionados por estarem implícitos no texto. O PPC se mostrou o documento mais 

completo99, não só pela quantidade de páginas, mas por desenvolver a 

operacionalização de muitos aspectos apenas descritos nos documentos base.  

Estes índices fizeram parte da análise nos TCCs e serão discutidos 

novamente mais a diante. 

 

                                            
99 Corroborando com a política do MEC de deixar a responsabilidade da prática educacional para a 
IES, instituindo essa política a partir da LDB. 
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5.5  ATUALIZAÇÃO: NOVOS DOCUMENTOS  

Deparamo-nos com atualizações de documentos durante a pesquisa e 

achamos interessante trazer para esta discussão. Tais documentos não fazem parte 

do PPC do BCT na qual este trabalho se pauta. São posteriores e vão compor o 

novo PPC do BCT lançado no ano de 2019. As considerações que tecemos a estes 

documentos servirão como base para compreendermos como o curso evoluirá e 

como tais modificações corroboram com nossa tese inicial de trabalho. 

 

5.5.1  Resolução CNE/CES n. 266/2011 

Reconhecendo as propostas de BI implementados até o ano de 2010 e a 

importância desta modalidade de curso na educação superior brasileira como 

inovadora e sem uma DCN própria, temos a Resolução CNE/CES n. 266/2011, que 

trata dos Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e 

Similares das Universidades Federais (BRASIL, 2011). 

Este documento não é uma DCN, mas uma primeira iniciativa em direção à 

criação de uma. É um documento que traz algumas definições importantes para esta 

modalidade de graduação e teve por base os estudos de um grupo de trabalho 

sobre os bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. Os referenciais orientadores 

buscam fornecer embasamentos capazes de sustentar legalmente e consolidar os 

BI, tendo sua importância ressaltada pelo fato de que deve ser incluído na avaliação 

do SINAES a partir de sua publicação.  

A análise do grupo que elaborou tal documento aponta os PPCs dos BI 

como projetos educacionais “inovadores”, estabelecendo referenciais para o 

procedimento de regulação das propostas nos processos de autorização, 

reconhecimento e melhoria destes cursos nas IES. Dentre as definições, podemos 

destacar (BRASIL, 2011): 

 

1) Os BI são programas de formação em nível de graduação de natureza 

geral, fornecendo diplomas por grandes áreas do conhecimento, como: 

Artes; Humanidades, Saúde e Ciência e Tecnologia; 

2) Os diplomas emitidos pelos BI não possuem caráter profissional 

específico, mas certificam competências, habilidades e conhecimentos 
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gerais, necessários aos postos de trabalho que requerem educação 

superior sem uma formação específica. 

 

Estas duas definições visam atender às novas exigências do mercado de 

trabalho e sua volatilidade quanto à empregabilidade. Isso fica bastante evidente no 

texto a seguir:  

A preocupação dos bacharelados interdisciplinares na formação de 
competências, habilidades e conhecimentos gerais e básicos em grandes 
áreas do conhecimento também vai diretamente ao encontro das 
perspectivas de atuação profissional na assim chamada Era do 
Conhecimento [...]. Dessa maneira, a base formativa não profissional 
favorece o processo de formação profissional num contexto em que as 
áreas de atuação profissional se multiplicam e se transformam em uma 
velocidade cada vez mais alta. Nesse sentido, os bacharelados 
interdisciplinares podem ser vistos como um ciclo inicial de formação 
superior, que conduz ao diploma, permitindo, na sequência acadêmica, o 
avanço mais rápido em formações ou carreiras acadêmicas ou profissionais 
mais específicas ou especializadas (BRASIL, 2011, p.4). 

É uma formação rápida, em um primeiro ciclo, que já permite a inserção do 

jovem ao mercado de trabalho em um tempo mínimo. A formação geral é entendida 

como uma formação que vai proporcionar uma visão mais ampla e interdisciplinar, 

diferenciada da visão fragmentada proporcionada por uma graduação direcionada e 

especializada devido às especificidades das especializações cada vez mais 

diversificadas que o mercado exige. Nessa lógica, a formação geral prepara os 

alunos com a capacidade de se especializar de acordo com as exigências, visto que 

estes devem ter a perspectiva de múltiplas especializações ao longo da vida. 

Contemplando esse aspecto, a universidade deve proporcionar uma “educação 

superior preocupada com a complexidade e a diversidade cultural contemporânea, 

combatendo a restrição do instrucionismo que prepara o jovem essencialmente para 

o mercado do trabalho no menor tempo possível” (BRASIL, 2011, p.5). 

A crítica ao ensino clássico universitário é embasada pelo entendimento da 

Ecologia Cognitiva, sendo que “ecologia aponta para interação e cognitiva aponta 

para construção do conhecimento; assim, o termo refere-se ao espaço onde as 

representações são conservadas, gerando formas de conhecer, aprender e pensar” 

(BRASIL, 2011, p.5). Dessa forma, justifica-se um currículo com múltiplas áreas do 

conhecimento, interdisciplinar, visando dotar o aluno da capacidade de se deparar 
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com o conhecimento e usá-las, como uma ferramenta. É a materialização do 

“aprender a aprender” para superar os problemas. Como formas pedagógicas, o 

documento destaca ainda a importância da iniciação científica para o 

desenvolvimento da criatividade e análise crítica e a inclusão das dimensões éticas 

e humanísticas ao ensino (BRASIL, 2011). 

Com isso, temos a apresentação das competências e habilidades 

necessárias ao aluno em um curso tipo BI, conforme segue: 

• Flexibilidade; 

• Ser capaz de contribuir para a inovação, demonstrando criatividade; 

• Ser capaz de enfrentar a incerteza; 

• Estar animado pelo desejo de aprender ao longo da vida; 

• Ter sensibilidade social e aptidão para a comunicação; 

• Ser capaz de trabalhar em equipe; 

• Ter espírito empreendedor; 

• Preparar-se para a mundialização, familiarizando-se com culturas 
diferentes; 

• Possuir largo espectro de competências genéricas em variados 
campos do conhecimento, especialmente das novas tecnologias, que 
formam a base das diversas competências profissionais (BRASIL, 
2011, p.4, grifo nosso). 

Do recorte acima, os itens com grifo se referem às competências e 

habilidades descritas na DCN n. 11/2002, de forma direta ou indireta, o que 

demonstra uma política de manutenção dessa concepção para a formação dos 

alunos. A descrição das competências e habilidades são amplas e permitem 

diversos entendimentos possíveis, sendo possível em uma descrição mais 

específica atender a um ou mais das competências e habilidades descritas. 

O relatório finaliza apresentando 11 princípios norteadores que descrevem 

os BI, que são elencados a seguir: 

 

1) BI são caracterizados por ofertarem uma formação acadêmica geral, que 

tem como base teorias, metodologias e práticas que fundamentem os 

processos de produção científica, tecnológica, artística, social e cultural; 

2) Formação interdisciplinar e diálogo entre as áreas do conhecimento; 

3) Flexibilização curricular; 
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4) Foco nas dinâmicas de inovação científica, tecnológica, artística, social e 

cultural, de modo relacional interdisciplinar aos desafios e avanços do 

conhecimento; 

5) Revisão das práticas educativas tendo por base o caráter dinâmico e 

interdisciplinar da produção do conhecimento; 

6) Prática da pesquisa e extensão articulada com o currículo; 

7) Prega a necessidade de vivências nas áreas artística, humanística, 

científica e tecnológica;  

8) Mobilidade acadêmica e intercâmbio interinstitucional; 

9) Reconhecimento de conhecimentos provenientes de outras formações e 

contextos; 

10) Estímulo a iniciativa individual, capacidade de pensamento crítico, 

autonomia intelectual, espírito inventivo, inovador e empreendedor; 

11) Valorização do trabalho em equipe. 

 

Podemos dizer que estes 11 itens que caracterizam um BI são encontrados 

no PPC do BCT, de forma explícita ou implícita, apesar deste relatório ser um ano 

mais novo que o PPC do BCT. Tal reflexão se deve ao fato de que este documento 

foi elaborado tendo por base os PPCs já constituídos, como uma síntese geral. 

Dessa forma, nosso PPC do BCT atendeu a grande maioria dos aspectos previstos 

neste documento. 

 

5.5.2   A DCN n. 1/2019100  

A nova DCN para as engenharias foi atualizada no ano de 2019, 18 anos 

após a primeira DCN. É um documento que traz o histórico sobre a engenharia no 

Brasil, passado e presente, a caracterização atual dos cursos de engenharia e vagas 

ofertadas, destacando todo o processo de avaliação via SINAES e legislação, 

descrevendo todo o processo de construção ao longo do tempo, apresentando os 

grupos de estudos, as discussões públicas, as publicações e eventos que se 

relacionam à engenharia. Diferentemente da anterior, mais detalhista, esta DCN 

demonstra claramente os atores e interesses envolvidos que ajudaram a compor o 

                                            
100 Parecer CNE/CES n. 1/2019, que tem como assunto as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Engenharia. 
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seu texto. A grande justificativa para essa mudança, além da própria necessidade de 

evolução, é destacada nas primeiras linhas do seu texto: 

[...] a relevância da aprovação destas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Engenharia (DCNs de Engenharia) coincide com a 
expectativa de parte da comunidade acadêmica, das empresas 
empregadoras desta mão de obra qualificada e dos setores que 
representam a atuação profissional da área, bem como com a necessidade 
de atualizar a formação em engenharia no país, visando atender as 
demandas futuras por mais e melhores engenheiros. O capital humano, 
sem dúvida, é um dos fatores críticos para o desenvolvimento econômico e 
social, sendo responsável em grande parte pelas diferenças de 
produtividade e competitividade entre os países. Por esse motivo, é 
fundamental buscar a melhoria constante da formação e qualificação dos 
recursos humanos disponíveis (BRASIL, 2019, p.1, grifo nosso). 

Nesta justificativa é possível observar ainda um baixo número de 

engenheiros por habitante em nosso país101 e a necessidade de formação do 

engenheiro pesquisador, pois este é o que consegue inovar em sua área. Também é 

realizada a observação de um ensino além da técnica, dado que:  

[...] o setor produtivo encontra dificuldades para recrutar trabalhadores 
qualificados para atuar na fronteira do conhecimento das engenharias, que, 
para além da técnica, exige que seus profissionais tenham domínio de 
habilidades como liderança, trabalho em grupo, planejamento, gestão 
estratégica e aprendizado de forma autônoma, competências conhecidas 
como soft skills. Em outras palavras, demanda-se crescentemente dos 
profissionais uma formação técnica sólida, combinada com uma 
formação mais humanística e empreendedora (BRASIL, 2019, p.2, grifo 
nosso). 

Para isso, defende uma postura de melhorias constantes e atualizações nos 

cursos de engenharias; currículo flexível e inovador; manutenção do modelo 

construtivista de aprendizagem; maior integração entre empresa e escola; 

valorização de métodos de ensino inter e trans disciplinares; e valorização do papel 

do professor como agente de aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Na DCN, 

a adoção dessa postura é justificada frente à transcrição de trechos do Parecer n. 

1362/2001, reformulando-os. 

 

                                            
101 Percentual de 4,8 engenheiros para cada 10 mil habitantes no ano de 2016, o que daria 3,84 para 
cada 8 mil engenheiros (BRASIL, 2019). Os dados encontrados no PPC de 2010 apontavam 1 para 
cada 8 mil (UFRESA, 2010), ou seja, um aumento de 3,8 vezes no período. 
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Quadro 24 - Comparativo quanto à reformulação do perfil do engenheiro 

DCN n. 11/2002 DCN n. 1/2019 

Formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a sua atuação 
crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e 
culturais, com visão ética e humanística, em 
atendimento às demandas da sociedade. 

Formação voltada para uma visão sistêmica 
e holística de formação, não só do 
profissional, mas também do cidadão-
engenheiro, de tal modo que se comprometa 
com os valores fundamentais da sociedade 
na qual se insere. 

Fontes: Brasil (2002, p.1; grifo nosso) e Brasil (2019, p.25, grifo nosso) 

O Quadro 27 destaca o perfil do engenheiro na DCN anterior e nesta nova 

DCN. Em uma primeira análise podemos observar uma mudança de termos, saindo 

os termos: generalista, humanista, crítica e reflexiva, entrando a visão sistêmica e 

holística, na qual tais termos eram contemplados na visão anterior com múltiplos 

aspectos; os termos éticos e humanistas podem estar contidos nos valores 

fundamentais da sociedade. 

 

Quadro 25 - Reformulação das competências e habilidades  

DCN n. 11/2002 DCN n. 1/2019 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, 
científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar 
resultados; 

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, 
produtos e processos; 

IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar 
projetos e serviços de engenharia; 

V - Identificar, formular e resolver problemas de 
engenharia; 

VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas 
e técnicas; 

VII - Supervisionar a operação e a manutenção 
de sistemas; 

VIII - Avaliar criticamente a operação e a 
manutenção de sistemas; 

IX - Comunicar-se eficientemente nas formas 
escrita, oral e gráfica; 

X - Atuar em equipes multidisciplinares; 

XI - Compreender e aplicar a ética e 
responsabilidade profissionais; 

XII - Avaliar o impacto das atividades da 
engenharia no contexto social e ambiental; 

XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos 
de engenharia; 

IX - Assumir a postura de permanente busca de 
atualização profissional. 

I. Formular e conceber soluções desejáveis de 
engenharia, analisando e compreendendo a 
necessidade dos usuários e seu contexto;  

II. Analisar e compreender os fenômenos 
físicos e químicos por meio de modelos 
simbólicos, físicos e outros, uma vez 
verificados e validados por experimentação;  

III. Conceber, projetar e analisar sistemas, 
produtos (bens e serviços), componentes ou 
processos;  

IV. Implantar, supervisionar e controlar as 
soluções de engenharia;  

V. Comunicar-se eficazmente nas formas 

escrita, oral e gráfica;  

VI. Trabalhar e liderar equipes 

multidisciplinares;  

VII. Conhecer e aplicar com ética a legislação 
e os atos normativos no âmbito do exercício 
da profissão; 

VIII. Aprender de forma autônoma e lidar 
com situações e contextos complexos, 
atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia, bem como em relação 
aos desafios da inovação. 

Fonte: Brasil (2002, p.1) e Brasil (2019, p.25-26, grifo nosso) 
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O Quadro 28 aponta uma redução de habilidades e competências nesta 

nova versão da DCN de 14 para 8. Além das competências gerais, outras podem ser 

adicionadas de acordo com a engenharia em questão. Porém, as habilidades 

antigas estão contempladas em sua totalidade na nova DCN, algumas condensadas 

e outras ampliadas. Os grifos apontados no referido quadro são palavras novas que 

ampliam o significado das novas competências necessárias desejáveis ao 

engenheiro. As competências e habilidades devem permear toda a atuação 

profissional possível do engenheiro, visando a atuação “empreendedora” e 

“inovadora” em todos os aspectos profissionais. Ao PPC, deixa claro a exigência de 

como estes devem ser implementadas e avaliadas e como cada competência 

desenvolvida foi avaliada no decorrer do curso. 

Neste ponto, a DCN entende que as competências e habilidades devem ser 

atitudes do aluno a partir dos conhecimentos específicos adquiridos, considerando 

que 

[...] os saberes são empregados para projetar soluções, para tomar 
decisões e para desenvolver processos de melhoria contínua, as 
competências serão desenvolvidas em graus de profundidade e 
complexidade crescentes ao longo do percurso formativo, de modo que os 
estudantes não apenas acumulem conhecimentos, mas busquem, integrem, 
criem e produzam a partir de sua evolução no curso (BRASIL, 2019, p.26). 

Partindo desse entendimento, a DCN sugere que as competências e 

habilidades devem ser aplicadas em projetos que visem “a inserção dos estudantes 

na construção de soluções para problemas que irão enfrentar na sua prática 

profissional”, ou seja, o currículo deve prever atividades a partir de “situações-

problemas reais ou simuladas da prática educacional” (BRASIL, 2019, p.26). 

É relevante a atenção para a construção de um PPC que deixe claro a 

missão, visão e os valores que o curso pretende trabalhar na formação do aluno 

frente às questões sociais, políticas e geográficas que permeiam o meio onde ele 

está inserido, levando em consideração as orientações da DCN quanto à formação 

desejada, de acordo com as competências e habilidades descritas. Para isso, o PPC 

deverá apontar como pretende fazer isso pedagogicamente, descrevendo as 

atividades práticas e de organização dos estudos com metas e resultados 

esperados, pois “a transparência do processo tanto interno quanto externo da IES é 
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condição indispensável para a gestão da aprendizagem” (BRASIL, 2019, p.27). Em 

outras palavras: 

[...] proporcionar uma relação de ensino-aprendizagem que atenda ao 
processo de construção de autonomia, de forma pluridimensional, que leve 
em consideração os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (BRASIL, 2019, 
p.27).   

Os pilares do conhecimento são destacados como essenciais à nova 

educação para a formação do engenheiro e dá suporte a essa formação de acordo 

com o desejado frente às habilidades e competências. Como o curso tem como 

objetivos uma formação capaz de fornecer uma visão “holística e sistêmica” para 

formar um “cidadão-engenheiro” comprometido com os “valores fundamentais da 

sociedade”, os temas transversais se apresentam como uma boa estratégia 

pedagógica, uma vez que, são destacados como pontos transversais:  

[...] as formas transversais de tratamento dos conteúdos que as DCNs e a 
legislação vigente exigem, tais como as políticas de educação ambiental; a 
educação em direitos humanos; a educação para a terceira idade; a 
educação em políticas de gênero; a educação das relações étnico-raciais e 
a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, entre outras (BRASIL, 
2019, p.27).   

Dessa forma, se faz necessário que as estratégias pedagógicas demonstrem 

como se dá a realização da inter/trans disciplinaridade e garantir um aprendizado 

capaz de proporcionar o enfrentamento de problemas reais do exercício da 

profissão.  

[...] devem ser estimuladas as atividades acadêmicas, tais como trabalhos 
de iniciação científica, projetos interdisciplinares e transdisciplinares, 
projetos de extensão, visitas técnicas, trabalhos em equipe, 
desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas 
juniores e outras atividades empreendedoras (BRASIL, 2019, p.28, grifo 
nosso).   

Embora a descrição das atividades extras aqui presentes sejam compatíveis 

com a DCN n. 11/2002 (os grifos são adições), podemos perceber um apelo maior 

às atividades extras para compor a formação desejada ao engenheiro. As atividades 
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de: práticas laboratoriais, atividades de síntese de integração do conhecimento e 

projeto final do curso (TCC) são mantidas como exigências nesta nova DCN. 

Associa-se as atividades extras e a descrição detalhada sobre a perspectiva 

pedagógica de ensino como grandes destaques desta DCN, que prega a 

necessidade de 

[...] adotar as metodologias de ensino mais modernas e mais adequadas à 
nova realidade global as quais se baseiam na vasta utilização de 
tecnologias da informação e atuam diretamente na vertente mobilidade 
urbana, aliada ao desenvolvimento de competências comportamentais e à 
motivação dos estudantes para buscar fontes diversas de conteúdo. Nesse 
ambiente, os professores deixam de ter o papel principal e central na 
geração e disseminação dos conteúdos, para adotar o papel de mediador e 
tutor. [...] ganham destaque as metodologias tal como o ensino baseado em 
projetos, ou Project Based Learning (PBL), com lastro no desenvolvimento 
de competências, na aprendizagem colaborativa e na interdisciplinaridade 
(BRASIL, 2019, p.29-30). 

Percebe-se a ênfase no processo de aprendizagem presente neste 

documento que entende que a política institucional deva contemplar esse novo 

formato de educação para a formação do engenheiro com competências. Além da 

valorização das atividades extras, faz um reconhecimento da necessidade de 

valorização e capacitação do corpo docente, este como estratégico para 

operacionalizar o currículo. Caracterizam as seguintes atividades: 

 

 Estágio curricular: mantido como obrigatório, sob a supervisão de 

professores dos cursos com carga horária mínima definida de 160 horas; 

 Atividades complementares: podem ser incluídas como parte da carga 

horária do curso e envolver atividades de extensão e projetos de pesquisa 

onde o aluno adquira conteúdos e competências em atividades culturais, 

transdisciplinares e inovadoras; 

 Projeto final do curso: de caráter obrigatório, deve representar a síntese 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  

 

Todas as atividades complementares devem contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento das competências previstas para a formação do aluno. 

A nova DCN (para as engenharias) mantêm a perspectiva curricular baseada 

em três eixos: conteúdos básicos, profissionais e específicos, conforme a DCN 
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anterior. Porém, não destaca os percentuais que cada eixo deve se fazer presente 

na composição curricular, destacando apenas que “deve-se buscar formas de 

oferecimento desses conteúdos de modo contextualizado, dentro das atividades 

multidisciplinares e transdisciplinares e que contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento das competências esperadas” (BRASIL, 2019, p.31).  

O único eixo que foi detalhado foi o dos conteúdos básicos, que permanece 

quase que sem modificações. Os outros ficam a cargo das instituições para 

definição, justificando que: 

[...] tendo em vista a diversificação curricular, as IES podem introduzir no 
PPC os conteúdos e os componentes curriculares, visando desenvolver 
conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como 
definir ênfases em determinado(s) campo(s) da engenharia e articular novas 
competências e saberes necessários aos novos desafios que se 
apresentem (BRASIL, 2019, p.32).  

Quadro 26 - Núcleo de tópicos básicos da nova DCN 

Tópico do Núcleo Básico 

Administração e Economia Fenômenos de Transporte 

Algoritmo e Programação Física 

Ciência e Materiais Informática 

Ciências do Ambiente Matemática 

Eletricidade  Mecânica dos Sólidos 

Estatística Metodologia Científica e Tecnológica; 

Expressão Gráfica Química 

Fonte: Brasil (2019, p.32, grifo nosso) 

Das 15 disciplinas que tínhamos como básica na DCN n. 11/2002, agora 

temos 14 disciplinas. No Quadro 29 apresentamos a nova lista dos tópicos do núcleo 

básico. Saíram das listas dos tópicos básicos as Humanidades, Ciências Sociais e 

Cidadania; e Comunicação e Expressão. Algumas disciplinas foram unidas, como 

Administração com Economia e outras separadas de grupos e acrescentadas à lista 

de tópicos, como Algoritmo e Programação desvinculada de Informática e a 

Estatística do grupo das matemáticas. 

Esta nova DCN para as engenharias deve ser implementada por todos os 

cursos de engenharia da UFERSA até o ano de 2022. Ou seja, em breve os cursos 

deverão se readequar. Quanto à formação curricular, é provável que haja mudanças, 

mas não tão disruptivas e expressivas, pois a certificação profissional para o 
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exercício da profissão tende a ser um entrave, uma vez que pode não reconhecer 

certas propostas formativas a serem propostas. 

 

5.5.3  PPC do BCT 2019 

O PPC do BCT tem sua primeira revisão publicada no ano de 2019 e 

começa com a mudança de nome, de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) 

para Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (C&T)102. As justificativas 

iniciais para a mudança foram (UFERSA, 2019): 

 

1) Necessidade de maior flexibilização do currículo; 

2) Compatibilização dos currículos de todos os BCT ofertados103; 

3) Carga horária obrigatória elevada; 

4) Sobreposição de conteúdos em vários componentes curriculares. 

 

O PPC apresenta o histórico da UFERSA e seus dados, destacando a 

missão104 da instituição como: 

[...] produzir e difundir conhecimentos no campo da educação superior, com 
ênfase para a região do semiárido brasileiro, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e o exercício pleno da cidadania, mediante 
formação humanística, crítica e reflexiva, preparando profissionais capazes 
de atender demandas da sociedade (UFERSA, 2019). 

Na contextualização sobre o curso, ressalta que o curso de C&T é um curso 

caracterizado como BI por oferecer uma graduação de natureza geral na grande 

área de Ciência e Tecnologia. Neste documento, temos a caracterização do que 

significaria a Ciência e Tecnologia, descritas como: 

                                            
102 Como nossa pesquisa se deu com o PPC antigo, permanecemos utilizando a sigla BCT para 
designação do curso. 
103 Ao todo são quatro cursos de BCT ofertados na UFERSA. 
104 Exigência presente no PPC 2019 das engenharias. 
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A ciência pode ser definida como o conjunto de conhecimentos organizados 
sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observáveis, obtidos 
através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos [UNESCO, 2017]. Já a 
tecnologia, pode ser entendida como o uso de conhecimento técnico, 
científico e empírico com o objetivo de criar, aperfeiçoar ou facilitar a 
resolução de problemas ou a execução de uma tarefa (UFERSA, 2019, 
p.11). 

O curso generalista é mantido através de três vertentes principais: 1) 

Ciências Exatas e Naturais; 2) Tecnologia, Conteúdos Básicos da Formação de 

Engenharia; e 3) Ciências Sociais e Aplicadas, que devem “proporcionar uma 

formação baseada na interdisciplinaridade, onde vários componentes curriculares 

complementam o conhecimento de forma inter-relacionada, favorecendo a 

flexibilização curricular” (UFERSA, 2019, p.11). Neste sentido, segue a mesma 

estratégia curricular do PPC anterior. 

Sobre o diploma, os BI vão conferir uma diplomação que pode ser vinculada 

à campos dos saberes específicos, ênfases, ou formação de primeiro ciclo na etapa 

inicial e profissional em segundo ciclo, destacando que este é exclusivo para as 

engenharias. Em um contexto melhor definido, mantêm as mesmas definições 

curriculares do PPC anterior. 

O curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da UFERSA tem como 
princípio ofertar um conjunto essencial de competências, habilidades e 
atitudes, transversais às competências técnicas, aliada a uma formação 
geral com fortes bases conceituais, éticas e culturais que assumem a 
centralidade nas preocupações acadêmicas dos componentes curriculares 
(UFERSA, 2019, p.13). 

Como objetivos do curso, temos que 

[...] os egressos deste curso atuarão de forma criteriosa e inovadora frente 
aos desafios da sociedade, tendo sólida formação geral e científica, para 
ingressar no mercado de trabalho e atuar de forma criativa na identificação 
e resolução de problemas, propondo soluções inovadoras e eficazes e 
considerando seus aspectos ambientais, sociais, políticos, econômicos e 
culturais (UFERSA, 2019, p.13, grifo nosso).  

Os objetivos do curso nesta nova proposta trazem quase as mesmas 

palavras da proposta anterior, retirando apenas a palavra “crítica” que fazia parte da 
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atuação, sendo substituída por “criteriosa”. Além disso, permanece seguindo com os 

mesmos objetivos. 

[...] de forma crítica e inovadora frente aos desafios da sociedade, tendo 
sólida formação geral e científica, para entrar no mercado de trabalho e 
atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 
considerando seus aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais 
(UFERSA, 2010, p.9, grifo nosso). 

Embora apresente como perfil do formando:  

[...] egresso/profissional o bacharel, com formação generalista, crítica e 
reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, de forma 
ética, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais, culturais, com visão humanística, de forma 
a atender, tanto regionalmente quanto globalmente as demandas sociais 
relacionadas ao seu contexto profissional (PPC, 2019, p.9, grifo nosso). 

Diferentemente do PPC anterior, este descreve as habilidades e 

competências desejadas, copiadas da Resolução n.266/2011 (BRASIL, 2011), 

conforme Quadro 30: 

 

Quadro 27 - Habilidades e competências genéricas 

Flexibilidade; 

Ser capaz de contribuir para a inovação, demonstrando criatividade; 

Ser capaz de enfrentar a incerteza; 

Estar animado pelo desejo de aprender ao longo da vida; 

Ter sensibilidade social e aptidão para a comunicação; 

Ser capaz de trabalhar em equipe; 

Ter espírito empreendedor; 

Preparar-se para a mundialização, familiarizando-se com culturas diferentes; 

Possuir largo espectro de competências genéricas em variados campos do conhecimento, 
especialmente das novas tecnologias, que formam a base das diversas competências 
profissionais. 

Fonte: UFERSA (2019, p.15, grifo nosso) 

 

Como já vimos em outras análises, as habilidades e competências condizem 

também com as desejáveis na DCN n. 11/2002 e DCN n. 1/2019 das engenharias. 
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As palavras grifadas no Quadro 30 são termos “novos” para o curso que vão 

caracterizar a perspectiva do currículo pós-moderno ante a perspectiva crítica 

atendida no PPC anterior. O PPC 2019 destaca a questão da necessidade do 

currículo interagir com as competências e habilidades, visando a “boa formação 

tanto teórica quanto prática capacitando o profissional a adaptar-se a qualquer 

situação“ (UFERSA, 2019, p.19). 

 

Quadro 28 - Competências, habilidades, atitudes e valores ao formando 

1. Capacidade de identificar e resolver problemas, enfrentar desafios e responder às novas 
demandas da sociedade contemporânea; 

2.  Capacidade de comunicação e argumentação em suas múltiplas formas; 

3.  Capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces de diferentes disciplinas e 
campos de saber; 

4.  Atitude investigativa, de prospecção, de busca e produção do conhecimento; 

5.  Capacidade de trabalho em equipe e em redes; 

6.  Capacidade de reconhecer especificidades regionais contextualizando e relacionando 
com a situação global; 

7.  Atitude ética nas relações interpessoais nas esferas profissional e/ou acadêmica; 

8.  Comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre ciência, tecnologia, 
economia, sociedade e ambiente; 

9.  Postura flexível e aberta em relação ao mundo do trabalho; 

10. Capacidade de tomar decisões em cenários de imprecisões e incertezas; 

11. Sensibilidade às desigualdades sociais e reconhecimento da diversidade dos saberes 
e das diferenças étnico-culturais; 

12. Capacidade de utilizar novas tecnologias que formam a base das atividades profissionais; 

13. Capacidade de empreendedorismo nos setores público, privado e terceiro setor. 

Fonte: UFERSA (2019, p.20-21, grifo nosso) 

 

No Quadro 31 temos as habilidades, competências, valores e atitudes 

desejadas ao formando, definidas como ideais ao curso, sendo que as grifadas são 

condizentes com as da DCN n. 1/2019 (DCN, 2019) e as não grifadas são inspiradas 

nas habilidades e competências gerais descritas no Quadro 30 e adaptadas ao 

curso.  

A questão da área de atuação permanece a mesma do PPC 2010, assim 

como a área de atuação do egresso, não havendo mudanças no texto. 
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5.5.3.1   PPC do BCT 2019: política 

Os Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares 

(BRASIL, 2011) é o primeiro documento citado na política quanto à certificação que 

o curso oferece. Neste ponto, se destaca do anterior, na qual para a certificação 

apontava em direção à normativa do CONFEA/CREA.   

A LDB também é citada no texto, no qual o curso tende a seguir as 

orientações ainda vigentes desta lei. Reforça os objetivos do REUNI quanto a um 

programa de expansão com qualidade e inclusão, reestruturação das IES e dos 

cursos, além do papel dos BI neste processo. 

 

5.5.3.2    PPC do BCT 2019: concepção pedagógica 

A concepção pedagógica neste novo PPC se assemelha ao antigo, com 

aulas teóricas presenciais e práticas de laboratórios, atividades complementares e o 

TCC. 

A estratégia pedagógica com maior adoção dos professores da UFERSA 
consiste fundamentalmente em ensino de teorias e práticas, onde as teorias 
são normalmente ministradas por meio de aulas expositivas e as práticas 
por meio de desenvolvimento de atividades no campo e/ou nos laboratórios 
(UFERSA, 2019, p.21). 

As atividades pedagógicas podem ser complementadas por visitas técnicas 

que tenha algum relacionamento com os componentes curriculares, assim como a 

pesquisa e extensão, indissociáveis ao ensino. A pesquisa científica e tecnológica 

na instituição se dá por meio dos projetos de pesquisas, que podem ser 

contemplados por editais de fomento internos e externos e visam ampliar os 

conhecimentos dos alunos e despertar o interesse pelas ciências, sendo um 

instrumento de ensino e de produção de conteúdo. A extensão é vista como 

estratégia de discussão do conhecimento e estratégia de mudança da realidade 

social. O destaque nesse ponto é o estágio não obrigatório, que poderá ser de até 

40 horas semanais e pode ser usado para abater horas das atividades pedagógicas 

extras. 
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As práticas pedagógicas inovadoras compreendem estratégias que 
permitem uma aprendizagem baseada na construção do conhecimento, 
onde as tecnologias utilizadas possibilitam a integração de conteúdos, mas 
devem, sobretudo, favorecer a geração da pesquisa, de novas tecnologias e 
inovação (UFERSA, 2019, p.22). 

A questão da tecnologia como estratégia pedagógica de compreensão, de 

conteúdo e de apoio à pesquisa demonstra uma perspectiva a pedagogia de 

processos. É adotada a concepção construtivista de ensino-aprendizagem, 

evidenciado, sobretudo, pelo incentivo e destaque dado às metodologias ativas.   

Há um reconhecimento do problema pedagógico, em especial dos docentes, 

nessa questão 

[...] o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) vigente favorece processos 
onde as práticas pedagógicas inovadoras façam parte do exercício da 
docência, com base num processo de formação continuada [...] criar 
condições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras 
junto aos docentes, onde a interdisciplinaridade e a contextualização dos 
conteúdos constituam-se em processos contínuos (UFERSA, 2019, p.22). 

Esse é um reconhecimento da necessidade de capacitação constante dos 

docentes para que se possa materializar os objetivos de formação com as 

competências e habilidades desejadas para essa formação. 

A estratégia de flexibilização curricular é mantida pelas disciplinas optativas 

e carga horária de atividades extras. O currículo é composto de um conjunto de 

componentes curriculares, comuns e obrigatórios e visam atender ao perfil do 

formando quanto às competências e habilidades desejadas. 

 

Tabela 4 - Nova distribuição dos conjuntos de disciplinas e carga horária do PPC 2019 frente 
ao PPC 2010 

Conjunto de componentes 
curriculares 

Carga 
horária 

Percentual 

Curso 

Carga 
horária  

Percentual 

Curso 

 PPC 2019 PPC 2010 

Disciplinas comuns obrigatórias 1.440 60% 1.830 76,25% 

Eletivas especializada para o BCT/ 
Eletivas especializada para Engenharias 

810 33,75% 420 17,50% 

Atividades complementares 90 3,75% 150 6,25% 

TCC 60 2,50% - - 

Total  2.400 100,00% 2.400 100,00% 

Fonte: PPC de C&T 2019 (UFERSA, 2019) e PPC do BCT 2010 (UFERSA, 2010) 
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A Tabela 4 compara a carga horária deste novo PPC com o anterior. O 

destaque é a disciplina de TCC que sai da classificação das disciplinas comuns e 

passa a ser um componente curricular à parte. Ainda assim, temos uma redução nas 

disciplinas obrigatórias, em nome de um aumento considerável nas disciplinas 

optativas e uma redução nas atividades complementares. As disciplinas eletivas 

quase duplicam em sua importância, podendo levar-nos a duas interpretações: 1) 

maior possibilidade de disciplinas não específicas na formação do aluno, caso 

tenham opções disponíveis105; e 2) maior especialização na formação, caso as 

eletivas sejam disciplinas especialistas. Nesta última opção, a formação seria quase 

a mesma do currículo anterior quanto à possibilidade curricular. 

 

Quadro 29 - Classificação das disciplinas de C&T 2019 frente ao BCT 2010 

Grande Área Disciplina 
Carga 
Hora 

Presente 
BCT 2010 

Ciências 
Exatas e 
Naturais 

Física (270 horas) 

Mecânica Clássica 

Laboratório de Mecânica Clássica 

Ondas e Termodinâmica 

Laboratório de Ondas e Termodinâmica 

Eletricidade e Magnetismo 

Laboratório de Eletricidade e Magnetismo 

Informática (60 horas) 

Algoritmos e Programação I 

Matemática (360 horas) 

Cálculo I 

Cálculo II 

Introdução às Funções de Várias Variáveis 

Geometria Analítica 

Álgebra Linear 

Estatística 

Química (90 horas) 

Química Geral 

Laboratório de Química Geral 

 

60 

30 

60 

30 

60 

30 

 

60 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

 

60 

30 

 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

 

* 

Não 

 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

 

Sim 

Sim 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 

Administração e Empreendedorismo 

Análise e Expressão Textual 

Economia  

Ética e Legislação 

Introdução à Sociologia 

Filosofia da Ciência 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Interdisciplinar Ambiente, Energia e Sociedade 60 Sim 

Engenharia Expressão Gráfica 60 Sim 

                                            
105 O grande problema do currículo anterior foi a não disponibilidade de disciplinas optativas. 
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Fenômeno de Transporte 

Fundamentos de Ciências dos Materiais 

Mecânica Geral I 

Resistência dos Materiais I 

60 

60 

60 

60 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Total 1.440  

Fonte: UFERSA (2010; 2019) 

O Quadro 32 apresenta a lista das disciplinas dos componentes curriculares 

comuns obrigatórios. Nesta lista, foi adicionada a disciplina Fundamentos de 

Ciências dos Materiais e saem as disciplinas: Equações Diferenciais, Cálculo 

Numérico, Química Aplicada à Engenharia, Laboratório de Química Aplicada à 

Engenharia, Projeto Auxiliado por Computador, Seminário de Introdução ao Curso e 

Engenharia e Segurança do Trabalho; a disciplina Economia teve carga horária 

reduzida em 50%; a disciplina Informática mudou o nome para Algoritmos e 

Programação I e Filosofia da Ciência e Metodologia Científica para Filosofia da 

Ciência. 

Cabe destacar que tais disciplinas obrigatórias se enquadram nas exigências 

da DCN n. 11/2002 e da DCN n. 1 de 2019 para as engenharias, seguindo também 

as especificações da Resolução n. 266/2011. 

Quanto às Ciências Exatas e Naturais, as mudanças apontam para uma 

redução na carga horária das disciplinas de exatas, em especial as matemáticas que 

caem de 7 disciplinas (420 horas) para 6 disciplinas (360 horas), se mantendo com a 

maior carga horária. Física permanece com 6 disciplinas (270 horas) e Química sofre 

uma redução de 4 disciplinas (180 horas) para 2 disciplinas (90 horas). 

 

Quadro 30 - Disciplinas por semestre no BCT turno diurno versão 2019 

Semestre 1 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Análise e Expressão Textual 60 4   

Cálculo I 60 4   

Ambiente, Energia e Sociedade 60 4   

Geometria Analítica 60 4   

Algoritmos e Programação I 60 4   

Subtotal 300 20   

    
Semestre 2 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Álgebra Linear 60 4 Geometria Analítica 

Mecânica Clássica 60 4   

Laboratório de Mecânica Clássica 30 2 
Correquisito: Mecânica 
Clássica 
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Cálculo II 60 4 Cálculo I 

Expressão Gráfica 60 4   

Química Geral 60 4   

Laboratório de Química Geral 30 2 Correquisito: Química Geral  

Subtotal 360 28   

    
Semestre 3 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Economia 30 2   

Introdução às Funções de Várias 
Variáveis 

60 4 Cálculo II 

Ondas e Termodinâmica 60 4 Mecânica Clássica 

Laboratório de Ondas e Termodinâmica 30 2 
Correquisito: Ondas e 
Termodinâmica 

Fundamentos de Ciências dos Materiais 60  Química Geral 

Mecânica Geral I 60 4 Cálculo I + Mecânica Clássica 

Optativa I 60 4  

 Subtotal  360 24   

    
Semestre 4 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Resistência dos Materiais I 60 4 Mecânica Geral I 

Eletricidade e Magnetismo 60 4 
Ondas e Termodinâmica + 
Cálculo II 

Laboratório de Eletricidade e 
Magnetismo 

30 2 
Correquisito: Eletricidade e 
Magnetismo 

Estatística 60 4  

Filosofia da Ciência 60 4  

Administração e Empreendedorismo 60 4  

Optativa II 60 4  

Optativa III 60 4  

 Subtotal  450 30   

    
Semestre 5 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Sociologia 60 4   

Fenômeno de Transportes 60 4 Cálculo II + Ondas e Tem. 

Ética e Legislação 30 2 
 

Optativa IV 60 4  

Optativa V 60 4  

Optativa VI 60 4  

Optativa VII 60 4  

Optativa VIII 60 4   

 Subtotal  420 28   

    
Semestre 6 Carga Hora Créditos Pré-Requisitos 

Optativa IX 60 4  

Optativa X 60 4  
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Optativa XI 60 4  

Optativa XII 60 4  

Optativa XIII 60 4  

Optativa XIV 60 4  

 Subtotal  330 22   

Fonte: UFERSA (2019) 

A grade curricular do curso sofreu algumas alterações. Pegamos a proposta 

para período integral, como referência, e a reproduzimos no Quadro 33. No primeiro, 

segundo e terceiro semestres temos uma redução de 150 horas na carga horária, 

com as saídas de disciplinas obrigatórias. Já no quarto semestre, há um aumento de 

60 horas, sendo no quinto e sexto semestres a mesma quantidade. O saldo desta 

nova configuração curricular é de 120 horas a menos, não levando em consideração 

as horas destinadas ao TCC (60 horas). 

Outras análises podem ser realizadas caso já tivéssemos estabelecidas as 

disciplinas optativas (que não das engenharias). Porém, isso vai requerer que todas 

as engenharias refaçam seus PPCs e indiquem quais as optativas poderão ser 

inseridas na grade. Além disso, as disciplinas que saíram da grade curricular do 

PPC de 2010 estão como eletivas neste novo PPC de 2019, não configurando 

nenhuma modificação quanto a isso, onde as engenharias ainda ofertam as 

disciplinas do PPC anterior. Logo, não houveram mudanças pois a implementação 

deste PPC iniciou-se a partir do ano de 2020. 

 

5.6 REFLEXÕES SOBRE A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

Nossa pesquisa sobre o PPC do BCT regressa até o ano de 1976 na 

Resolução n. 48/76 do Ministério da Educação que estabelece as diretrizes 

curriculares mínimas para os cursos de Engenharia, vigorando até o ano de 2002 

quando entra em vigor a DCN n. 11 (Diretrizes Curriculares Nacionais para as 

Engenharias) e tendo o Parecer n. 1362/2001 como balizador. Percebemos que a 

maior evolução que estes documentos trazem não se mostra em termos da grade 

curricular.  

Embora os conteúdos definidos na Resolução n. 48/76 não sejam 

obrigatórios na DCN n. 11/2002, estes estarão presentes no formato de tópicos, com 

alguns tópicos novos, respeitando a antiga. A grande mudança que os documentos 
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apresentam ao longo dos anos se dá através de entendimentos presentes no 

Parecer n. 1362/2001, que define uma nova pedagogia para os cursos superiores de 

engenharia e defende novas formas de abordagens aos conteúdos. 

O Parecer n. 1362/2001 apresenta as novas concepções sobre educação 

nos anos de 1990 e que devem ser aplicadas as engenharias. Neste documento é 

possível encontrar um texto sobre o fracasso da educação universitária clássica, 

assim como diversos elementos que corroboram com um ensino de ciência 

moderno. Embora o texto seja mais histórico e contextual sobre a educação, se 

torna esclarecedor das necessidades de mudanças, sendo que a DCN que lhe 

sucede vai detalhar de forma mais clara os entendimentos nela descritos. As 

maiores mudanças apresentadas são: nova perspectiva da educação baseada na 

filosofia das competências; nova forma de construção do currículo e diversas 

possibilidades a partir de conhecimentos desejados nas distintas áreas da 

engenharia; reconhecimento da importância das diversas atividades no processo 

educacional; e o construcionismo como forma de aprendizagem. 

A inovação para os cursos de engenharia passa a ser o entendimento maior 

sobre o ensino além do currículo, um ensino integrado nas perspectivas inter/trans 

disciplinar por uma gama de pedagogias possíveis, como a pesquisa, extensão, 

trabalhos práticos, projetos de disciplinas, laboratórios e estágios curriculares, entre 

outros, de forma obrigatória, como parte do aprendizado, parte do currículo. Esse 

entendimento é fruto da evolução do conhecimento própria da ciência, em especial, 

nas áreas de educação e psicologia, e de influências internacionais, no campo da 

educação e da política, no qual discutimos ao longo do Capítulo 2 deste trabalho.  

Nosso objeto de estudo principal neste capítulo, o PPC do BCT, em sua 

primeira versão, se mostra como reflexo disso. Apresentaremos algumas 

considerações relevantes de nossa análise.   

 

5.6.1  Concepções Extraídas do Currículo 

Aqui analisaremos as concepções sobre o currículo que propomos no início 

deste capítulo para que, a partir destas, tenhamos uma visão mais ampla do que é o 

currículo do PPC do BCT. 
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5.6.1.1  Projeto de ensino proposto  

Quanto à perspectiva de formação que o curso deseja oferecer, em 

momento algum se vê que o formando possa trabalhar diretamente com ciência e 

tecnologia em sua produção, uma vez que o curso é classificado como de “formação 

superior generalista”. O máximo que encontraremos é a descrição da possibilidade 

de “prestação de serviços de apoio a ciência e tecnologia [...]. Este Bacharel pode 

criar sua própria empresa e trabalhar no ramo tecnológico, gerenciando seu próprio 

negócio” na qual recria um novo sentido, diferentemente do que o nome Ciência e 

Tecnologia poderia estar representando (UFERSA, 2010, p.9).  Dessa forma o curso 

se configura apenas como “generalista”, perdendo a oportunidade de se configurar 

como um curso formador de cientistas capazes de encontrar soluções inovadoras de 

relevância social para a região e ao país, uma das metas do REUNI. 

Fica clara a percepção de uma séria crise de identidade no PPC do BCT, 

pois o aluno entraria no BCT e sairia formado em uma engenharia. Essa não é a 

realidade, pois o BCT é um curso superior. Porém, essa pode ser uma estratégia 

usada como fator motivador para sua permanência e enfrentamento dos três anos 

de curso, uma vez que o curso seria novo, se propondo ser um curso generalista. 

Atrelar o BCT como uma pré-engenharia pode ser visto como uma filosofia 

motivacional do curso, a ser utilizada como justificativa e deveria ser vista pelos 

alunos como um ideal, já que todos os esforços do curso seriam voltados para a 

formação do engenheiro, no qual o PPC destaca que “[...] grande parte dos egressos 

do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia objetiva outra formação superior, 

principalmente em engenharia [...]” (UFERSA, 2010, p.4). Além disso, o PPC 

descreve que o curso segue a Resolução n. 1010 (CONFEA/CREA, 2005) e isso 

remete diretamente à formação do engenheiro e não a do Bacharel em Ciência e 

Tecnologia. Há, portanto, uma crise de identidade no PPC do curso que reduz a 

importância que este profissional poderia ter no mercado de trabalho e na 

sociedade. 
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5.6.1.2  Papel da instituição frente ao ensino proposto 

A instituição, ao seguir quase que integralmente a DCN n. 11/2002, volta-se 

ao ensino comprometido com as competências e habilidades por ela descritas. Isso 

é corroborado pela replicação do perfil formativo desejado, embora nesta versão não 

sejam descritas as competências e habilidades que devem ser trabalhadas no 

formando. 

É possível perceber que as competências e habilidades são escritas tendo 

como grande foco a profissão do engenheiro, tecnicista, ficando claro isso quando 

destaca a primeira competência como “aplicar conhecimentos matemáticos, 

científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia” (Item I do Quadro 17) e 

também quanto à pesquisa científica aplicada às questões da engenharia, 

destacando a necessidade de “projetar e conduzir experimentos e interpretar 

resultados“ (item II Quadro 17). Quando aparece o termo “crítica” este se refere a 

“avaliar criticamente operação e manutenção do sistema” (Item VIII Quadro 17), 

tendo a questão da boa comunicação como necessária a atender as demandas da 

profissão (Item VIX Quadro 17). O termo “multidisciplinaridade” se refere à atuação 

em equipe (item X Quadro 17); a ética e responsabilidade à profissão (item XI 

Quadro 17); os contextos social, ambiental e econômico também estarão associados 

à atividade do engenheiro; e, para finalizar, a responsabilidade de se atualizar 

constantemente para melhor servir a profissão a ser exercida (item XIV Quadro 17).  

Sobre a formação tendo por base as competências e habilidades, Viera e 

Luz (2005, p.97) os destacam como “saberes ou conhecimentos formais, que podem 

ser traduzidos em fatos e regras” e podem estar ligados diretamente ao mercado de 

trabalho, se referindo à capacidade formativa educacional para atender as 

necessidades de uma produção eficiente, criativa e ágil, uma forma de repensar o 

papel do trabalhador frente à execução de tarefas, habilitando-o não somente para a 

execução, mas também para a reflexão e tomada de decisão amparada em 

conhecimentos no exercício de sua profissão.  

A perspectiva crítica do currículo distorce da questão filosófica e é adaptada 

à pauta econômica que rege a sociedade. Dessa forma, podemos concluir que as 

competências e habilidades estão diretamente associadas à questão técnica e que a 

universidade está corroborando com essa situação, refutando a filosofia crítica. 
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5.6.1.3  Concepção de sociedade 

As expressões: “a falta de engenheiros em nosso país”; “importância do 

engenheiro para a economia”; “vagas ociosas nos cursos de engenharia”; e “baixa 

formação de engenheiros” que são encontradas ao longo da breve introdução ao 

curso, associam o curso de BCT a uma formação em engenharia e a sociedade 

reduzida a perspectiva econômica. A grande ênfase às engenharias no PPC pode 

ser explicada pela associação destes profissionais ao desenvolvimento de um país, 

conforme destaca Cardoso (2008) mencionando o exemplo da China e da Coreia 

que fizeram a opção de investir fortemente na formação superior de seus jovens, 

nas engenharias, na década de 1990 e início deste século com o objetivo de 

produzir, desenvolver e exportar tecnologia para o mundo. O autor destaca também 

que estes países são referências na formação de profissionais de tecnologia e que a 

superioridade na qualidade e produção de bens tecnológicos já superou países 

como os EUA, que atualmente dependem destes países (China e Coreia) para suprir 

sua demanda por produtos tecnológicos.  

Deste modo, os engenheiros são imprescindíveis para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico do país, sendo isso destacado no PPC e também no 

REUNI, que o faz como meta, demonstrando claramente que o modelo linear ainda 

prevalece e é reproduzido atualmente.  

Sobre o objetivo de formação, temos as palavras “crítica” e “inovadora” 

fazendo referências às habilidades do formando para o enfrentamento dos desafios 

impostos pela sociedade. Atuar no mercado de trabalho de forma “crítica” e “criativa” 

para resolução dos problemas é colocar em prática as habilidades adquiridas ao 

longo da proposta de formação. A capacidade de resolução dos problemas, 

considerando seus múltiplos aspectos, é uma perspectiva desejada para a educação 

do século XX, assim como a visão humanitária, a ética e o desenvolvimento 

sustentável, auxiliando na formação do aluno enquanto cidadão. Já a atuação 

profissional e formação sólida científica, que vão dotar o aluno da capacidade de 

inovação, são anseios com estreita ligação com o mercado de trabalho. Essa 

concepção também pode ser associada ao modelo linear de desenvolvimento. 

E a busca da definição de sociedade, ou seja, a resposta à pergunta sobre 

qual sociedade queremos construir? Não é encontrada no PPC. Pelo destaque dado 

à questão da economia de mercado e o papel do engenheiro nesta que elementos 
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da concepção de desenvolvimento social é baseado no modelo linear, embora tente 

mascarar uma relação de forma direta. Entretanto, ressaltamos a necessidade de se 

quebrar este modelo linear, não discordando da necessidade de mais ciência e 

tecnologia, mas sim da necessidade disso se voltar contra a ideia de justa 

distribuição de renda e do respeito à biodiversidade, à vida como um todo. Dessa 

forma, não faz sentido termos mais ciência e mais tecnologia sem termos uma nova 

sociedade, mais justa e preocupada com o meio ambiente, como filosofia que 

embasa a formação dessa nova sociedade. 

Nossa perspectiva de modelo linear é a de mais ciência para gerar mais 

tecnologia com melhor distribuição de renda e acesso às tecnologias, gerando o 

bem-estar socioambiental e paz no mundo. O PPC não aponta neste sentido, mas 

temos indícios que isso pode ser possível pelo caráter deste na busca de 

proporcionar uma educação crítica e criativa, dotando o sujeito da capacidade de 

resolução de problemas sobre os múltiplos aspectos da realidade. 

 

5.6.1.4  Políticas que a proposta implementa 

O PPC destaca o REUNI e a LDB como importantes políticas a serem 

atendidas como objetivos do curso. Como destaque apresentamos 7 (sete) 

modificações necessárias ao ensino superior, previstas na LDB e relatadas no PPC, 

na qual podemos avaliar: 

 

 

1) A extinção dos departamentos só começou a ocorrer por conta da 

Resolução n. 12, de 23 de agosto de 2017 (UFERSA, 2017), que cria os 

centros acadêmicos. A nova estrutura visa possibilitar o agrupamento de 

professores por unidades de conhecimento acadêmico na estrutura de 

centro. Porém, nos campus, estas unidades se transformam em centros e, 

no caso do BCT, se transformou em um departamento devido ao baixo 

número de professores, unindo-os em uma mesma organização política 

autônoma, dentro dos limites previstos e organização didático pedagógico 

com o objetivo de promover melhor funcionamento do curso. Embora os 
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centros acadêmicos seja uma realidade na UFERSA Campus Central, nos 

demais campus foram mantidas a estrutura de departamento; 

2) Apesar de terem sido excluídos os currículos mínimos, as DCNs (emitidas 

pelo CNE) estabelecem os conteúdos mínimos, conforme detalharemos 

um pouco mais à frente;  

3) O próprio PPC do BCT é um exemplo de implementação disso, conforme 

apresentamos na definição do curso;  

4) Isso se fez realidade, uma vez que os cursos de engenharia devem ser 

avaliados e aprovados frente aos concelhos que regem a atividade 

profissional;  

5) O PPC do BCT apresenta uma graduação com o tempo mínimo de 2.400 

horas estabelecidas pela Resolução n. 2/2007, de 18 de junho de 2007 

(BRASIL, 2007) e outro curso de especialização, como uma engenharia, 

com outra carga horária que complementa a necessária para esta 

modalidade de curso;  

6) O PPC aponta que isso é possível nas disciplinas eletivas, sendo 

necessário estabelecer uma resolução sobre como isso aconteceria na 

prática. Não foi implementado na vigência deste PPC;  

7) O curso foi avaliado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) quanto sua proposta e instalações 

físicas, obtendo conceito 4 em sua primeira avaliação no ano de 2015 

(TRIBUNA, 2014). 

 

Quanto ao acesso e permanência, a política de bolsas é permanente e tem 

recursos garantidos do orçamento da universidade, embora esse recurso venha 

diminuindo ao longo desta década que hoje oferta 439106 bolsas em várias 

modalidades, com valores que vão de R$ 230,00 a R$ 400,00 sendo destinadas a 

alunos com baixa renda per-capita familiar107. 

                                            

106 A universidade oferta neste ano de 2020 um total de 2.710 vagas em 29 cursos de graduação. 
Disponível em: https://proae.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Edital-PIP_-
2020_1_FINAL-1.pdf. Acesso em: 4 fev. 2020. 
107 Edital do Programa Institucional de Bolsas. Edital n. 02/2020 - PROAE. Disponível em: 
https://proae.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Edital-PIP_-2020_1_FINAL-1.pdf. 
Acesso em: 6 fev. 2020.  

https://proae.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Edital-PIP_-2020_1_FINAL-1.pdf
https://proae.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Edital-PIP_-2020_1_FINAL-1.pdf
https://proae.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Edital-PIP_-2020_1_FINAL-1.pdf
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Ao atender a Resolução n. 1010 (CONFEA/CREA, 2005) o curso reforça a 

questão de ser uma formação voltada para o engenheiro, muito embora não exista o 

registro profissional para o bacharel em Ciência e Tecnologia como um tipo de 

engenheiro, sendo esse registro possível apenas para a segunda formação em uma 

das engenharias ofertadas. O fato do BCT estar de acordo com essa determinação 

se dá por causa da necessidade das horas de formação do engenheiro, formação no 

segundo ciclo, que somará as horas do BCT para atender a quantidade mínima de 

formação para o engenheiro. 

O PPC destaca alguns aspectos dos documentos na qual ela cita, dando 

mais ênfase a alguns e não atendendo em todos os aspectos, conforme estão nos 

documentos, mais a alguns como citamos. Isso corrobora com as concepções de 

Lopes (2004) na qual destaca que uma política nem sempre vai atingir seu objetivo 

em sua totalidade. 

 

5.6.1.5   Por que e o quê se propõe a ensinar 

Além da proposta curricular que discutimos, o PPC traz a proposta de 

formação por eixos, uma forma de organização do PPC quanto às disciplinas que 

comporão o currículo. É também uma perspectiva de currículo diferente da clássica, 

pois nessa proposta as disciplinas estariam a serviço de competências a serem 

desenvolvidas, conforme descrevem os eixos, mudando o foco do ensino. Quando o 

foco do ensino se volta para o conteúdo a ser ensinado, no modelo clássico de 

ensino, as habilidades e competências a serem desenvolvidas são mínimas em 

comparação ao ensino que prioriza as competências e habilidades como norteadora 

do ensino (GARCIA, 2005). A reflexão da prática dessa estratégia proposta no PPC 

vai fornecer a possibilidade de uso de diversas ferramentas pedagógicas, desde que 

favoreçam o trabalho dos conteúdos com as competências. 

Ao aliarmos a noção do ensino por competência com o “aprender a 

aprender” teremos capacitado o formando para atuar no mundo globalizado da 

Sociedade da Informação, visto que estará preparado para tomar decisões com 

pouca informação (Aprender a Aprender), pensar (Saber Pensar) e tomar a decisão 

(Saber Fazer) que mais vai estar alinhada ao negócio (Saber Ser). 
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Aliás, o termo “aprender a aprender” é descrito por Romão (2010) como a 

síntese dos quatro pilares necessários a educação do futuro e Delors et al. (1996), 

que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. 

Ao compreendermos as palavras “saber” como ter conhecimento sobre ou ser 

instruído e “aprender” igual a ficar sabendo ou tomar conhecimento, podemos 

perceber que estas são sinônimas (MICHAELIS, 2020). Assim, um ensino baseado 

no saber está relacionado ao ato de ensinar, instruir, o que justifica o currículo 

disciplinar como estratégia pedagógica, diferentemente de uma abordagem baseada 

no aprender, que se relacionaria ao ato de internalizar os saberes, subjetivo, que 

não necessariamente será o que foi ensinado a saber e sim o que deve ser 

apreendido, exigindo outra abordagem curricular como se propõe na nova BNCC. 

 

5.6.1.6  Perspectiva pedagógica 

A estratégia de organização por eixos curriculares, não exposta diretamente 

no PPC, refletiu uma desigualdade entre os eixos, pois apresentaram diferenças 

marcantes das disciplinas quanto à sua composição, na qual podemos perceber a 

predominância do Saber Pensar em detrimento aos eixos do Saber Fazer e Saber 

Ser. Salvo as possibilidades de um erro de interpretação nossa sobre essa 

classificação que criamos, ainda assim, é notável o domínio das disciplinas 

conceituais científicas e exatas, relacionadas à ciência, frente à outras disciplinas, 

embora, na prática, essa situação possa ser melhor equalizada em uma boa 

execução do currículo.  

O eixo do Saber Fazer está ligado diretamente à exigência da DCN que 

embasa o PPC. Nele, as disciplinas Física e Química são obrigatórias e devem 

contemplar a prática em laboratórios. Já a disciplina de Informática, também 

obrigatória na DCN, possui atividades em laboratórios, conforme a norma, mas a 

classificamos no eixo do Saber Pensar por conta de sua ênfase em algoritmos e 

programação de computadores destacadas em sua ementa, ou seja, um processo 

de pensamento. Fora as disciplinas obrigatórias, temos a disciplina de Projeto 

Auxiliado por Computador que é uma disciplina prática, de laboratório, embora 

também possa ser relacionada à engenharia. Isso quer dizer que no PPC, apenas 

uma disciplina que não é obrigatória pode ser encaixada no bloco das disciplinas do 
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Saber Fazer. As estruturas de laboratórios para as aulas práticas destas disciplinas 

também são previstas no PPC (não impedindo que professores de outras disciplinas 

promovam atividades práticas), trabalhando esse eixo como um balizador da 

pedagogia da disciplina108. Porém, o percentual aproximado de 10% do Saber Fazer 

expresso diretamente no currículo, demonstra claramente que os eixos não são 

equilibrados na proposta do PPC do BCT, e este diferencial, na realidade, foi 

imposto pela DCN. 

A carga horária das disciplinas é um ponto que deve ser melhor analisado. 

Alguns semestres possuem carga horária elevada, chegando a ter até 8 (oito) 

disciplinas. De certo modo, a questão da vivência da universidade, a criação de 

espaços na qual o aluno passe o dia na instituição e possa emergir em uma cultura 

universitária, fica comprometida com a necessidade de dedicação aos estudos para 

um bom desempenho nas disciplinas, comprometendo a possibilidade de dedicação 

a outras atividades acadêmicas. Os laboratórios, em paralelo com as disciplinas 

(correquisitos), devem auxiliar na compreensão do conteúdo das disciplinas e 

proporcionar a prática do descobrimento, da experiência, da relação da teoria com a 

prática. Os laboratórios são obrigatórios nas disciplinas de Física e Química 

podendo contribuir em despertar o interesse do aluno em ser cientista. 

O PPC estabelece que as questões pedagógicas devem ficar a cargo dos 

colegiados de curso, definidos como “[...] órgãos permanentes formalmente 

constituídos, de caráter deliberativo, responsáveis pela execução didático-

pedagógico e atuam no planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão [...]” (UFERSA, 2010, p.14). 

As atribuições do colegiado do curso estão relacionadas à questão da 

execução de práticas pedagógicas ao longo de um semestre letivo, observando 

como o professor planejou e executou seu plano de ensino para sua disciplina, 

fazendo o acompanhamento destas. Questões didáticas envolvendo professor e sua 

disciplina são discutidas e avaliadas por esse colegiado, que pode deliberar sobre o 

problema em questão. 

No PPC é possível encontrar referências explícitas à necessidade de que 

novas metodologias de ensino-aprendizagem para o BCT sejam adotadas e, ainda 

que o documento não cite nenhuma delas como exemplo, destaca: as disciplinas 

                                            
108 Apresentamos várias possibilidades de práticas no tópico Ensino de Ciência deste trabalho. 
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teóricas, ministradas de forma presencial e a distância; disciplinas experimentais 

com práticas de laboratório; atividades complementares como oficinas e minicursos 

ofertados durante o período letivo, além do TCC.  

Bomeny (1994) afirma que a universidade moderna é pautada por três 

grandes aspirações, frutos da evolução do papel social desta ao longo do tempo, 

como: aspirações do indivíduo ao saber, na qual este deseja conhecer. Essa 

aspiração é atendida com o ensino; a aspiração da humanidade à verdade, focado 

no desejo comum entre os seres humanos na busca pela verdade, por um 

entendimento das coisas, na qual essa aspiração é atendida pela universidade 

através da pesquisa; e o anseio da sociedade pelo progresso, em que a sociedade 

busca soluções para problemas e situações concretas que as afligem, onde a 

extensão busca atender também a este anseio.  

Na UFERSA não é diferente, tentando fazer com que os alunos e 

professores estejam engajados na pesquisa, ensino e extensão como metodologias 

de ensino-aprendizagem, diferentemente das formas tradicionais de ensino em sala 

de aula, em que o aluno pode ter contato com outras formas de trabalhar o saber. 

Controverso um currículo disciplinar pautado na necessidade de novas 

metodologias de ensino para que um novo curso seja disciplinar e traga a 

concepção curricular comum a outros cursos mais tradicionais, remetendo a projetos 

de pesquisa e extensão, além do TCC, a responsabilidade de ligação do saber, ao 

passo que a ênfase curricular está na questão do ensino em sala de aula e de 

práticas de laboratório, destacando essa prática como um diferencial curricular. 

 

5.6.1.7   Cultura na qual o currículo seleciona 

A concepção de ciências adotada no curso é a clássica positivista, quando 

observamos as disciplinas ofertadas do grupo das Ciências Naturais e Exatas como 

predominantes. As disciplinas da área de matemática previstas realçam a 

importância desta como ferramenta científica, linguagem da ciência, em uma 

perspectiva positivista. As Ciências Naturais são representadas pela Física e 

Química, chegando a 450 horas, superando um pouco a Matemática, que totaliza 

420 horas da grade curricular de conteúdos clássicos destas duas ciências. 
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A análise do PPC do BCT quanto à grade de disciplina nos traz uma 

perspectiva formativa, de primeiro ciclo, demasiadamente generalista, em especial, 

com a não oferta das disciplinas do Núcleo de Conteúdos Eletivos, tendo o aluno 

que complementar a sua formação com disciplinas ofertadas nas engenharias. 

Neste ponto, a perspectiva de justificativa inicial do curso como generalista e a lista 

de profissões que possivelmente acolherá o formando se torna verdadeira, pois o 

formando estará apto a trabalhar em qualquer emprego que tenha como requisito 

apenas uma formação superior.  

Não há descrição de um projeto cultural social expresso no PPC do BCT, o 

que podemos supor que o projeto cultural é o mantenedor da sociedade atual. 

 

5.6.2   Pontos a Serem Analisados no PPC 

O PPC do BCT não estabelece nenhuma visão sobre o que é “ciência” e o 

que é “tecnologia”. O que podemos perceber com a análise em sua grade curricular 

é que a ciência dominante é a clássica, a qual se caracteriza pela necessidade de 

aprendizado dos conceitos básicos da ciência europeia positivista, uma ciência 

fortemente descrita por meio da matemática e demonstrada, na prática, por 

experimentos que podem ser realizados em laboratórios. 

A investigação científica, como um processo sistemático da formação, é 

alocada nos projetos de iniciação científica, retirando essa responsabilidade da 

grade de disciplinas a serem trabalhadas. Deste modo, qualquer vivência mais 

profunda na ciência deve ser buscada pelos alunos nos projetos de iniciação 

científica, pois estes não estão em um curso de formação de cientistas e sim de 

profissionais generalistas. 

Nesse ponto, não poderíamos esperar nada descrito no PPC sobre 

tecnologia além da exaltação de sua importância para o mercado e para a sociedade 

que destacam a tecnologia como produtos voltados a alimentar a necessidade 

capitalista de inovação. A tecnologia, na grade do PPC do BCT, é vista como o 

Saber Fazer (o processo nos laboratórios) e as disciplinas das engenharias (a 

concepção de tecnologia) como ciência aplicada. É um conceito muito raso e 

poderia ter um enfoque melhor. Porém, novamente, percebemos que o curso não 

está voltado para a formação de um cientista tecnólogo. 
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Considerando que o currículo do PPC do BCT deixa claro que este “[...] está 

organizado de forma a tornar explícito o perfil do profissional egresso e as ações 

necessárias para atingir os objetivos desejados” (UFERSA, 2010, p.4), retiramos os 

pressupostos do currículo tendo por base o objetivo de formação proposto, do perfil 

do profissional desejado e por análise de outros pontos de sua estrutura na qual 

determinam aspectos da formação proposta. 

Diante dessa reflexão, elencamos os seguintes pontos a serem analisados 

nos TCC: 

 

a) Como a formação geral e específica é refletida pelo aluno; 

b) Como o aluno reflete a perspectiva crítica e criativa; 

c) Qual a concepção de dimensões dos saberes o aluno reflete; 

d) Quanto às competências e habilidades, quais podem ser refletidas; 

e) Quais as concepções sociais, científicas e tecnológicas são refletidas pelo 

aluno. 

 

Tais pressupostos fazem parte do texto do currículo, dos propósitos quanto à 

formação desejada e à forma de como ele se estrutura com relação aos objetivos a 

que se propõem. Deste modo, faremos a seguinte análise: se o currículo como se 

propõe foi refletido no aprendizado do aluno. 

 

5.6.3  Evolução do PPC 

O novo PPC mudou o nome do curso de Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia para Ciência e Tecnologia no ano de 2019. Essa mudança ocorreu a 

partir da Resolução n. 266, de 5 de julho de 2011, do Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2011) que estabelece as normativas para os cursos 

interdisciplinares, não havendo uma DCN ainda. Com isso, a DCN n. 1/2019 

estabelece as novas diretrizes para as engenharias e se torna base para o PPC do 

curso de Ciência e Tecnologia da UFERSA. 

O que destacamos nos documentos pós-PPC do BCT de 2010 é um 

alinhamento progressivo com os ideais da complexidade. Fica claro pelas 

expressões “enfrentamento da incerteza”, “Mundialização”, “diversidade cultural”, 

“vivência nas áreas artísticas e humanistas”, “ecologia cognitiva” que apontamos na 
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Resolução n. 266/2011 (BRASIL, 2011); e as expressões “transdisciplinaridade”, 

“contextualização”, “visão sistêmica”, “temas transversais”, “metodologias ativas”, 

“fontes diversas de conteúdos” presentes na análise da DCN n. 1/2019 (BRASIL, 

2019), são expressões que encontramos na literatura da complexidade, muitas delas 

relatadas em Vasconcellos (2012). 

O PPC 2019 do curso de C&T importa alguns destes termos, conforme 

também descrevemos, mas não muda quanto aos aspectos do currículo disciplinar. 

A estratégia de disciplinas permanece, as disciplinas quase não sofrem alterações 

desde o ano de 1976, e a ênfase a mudança não é corroborada estrategicamente 

pelo PPC, como por citamos um caso de currículo complexo da UFPR (UFPR 

LITORAL, 2008), deixando então a questão da mudança educacional para a 

execução do currículo, ou seja, a cargo dos docentes. 

O novo PPC segue as normas descritas na DCN n. 1/2019 e traz 

concepções que buscamos no PPC 2010 e tivemos que “desvelar”. Dentre elas, 

podemos destacar: informações sobre a instituição; definição dos conceitos sobre 

ciência e tecnologia; ênfase nas competências e habilidades, estabelecendo um 

conjunto desejado destas; destaca a concepção de mudança social, embora deixe a 

cargo da extensão; institui a responsabilidade do docente na execução do currículo, 

segundo a filosofia pedagógica estabelecida na busca pela interdisciplinaridade, 

metodologias ativas e ensino por projetos, parte pedagógica mais elaborada; 

possibilidade de mudança do percurso formativo mais acentuado, caso disciplinas 

gerais sejam ofertadas, dentre outros aspectos que o tornam um documento mais 

completo que o anterior.    

Podemos concluir que o novo PPC do curso de Ciência e Tecnologia da 

UFERSA tem a concepção pedagógica do ensino de ciência com a complexidade 

como filosofia, muito embora esteja distorcido da intencionalidade de Morin, que 

poderá refletir ainda mais a característica de um ensino complexo, segundo nossos 

pressupostos da complexidade. 

 

5.7   REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 5  

Nossa análise, nesse capítulo, mostrou que o currículo do PPC do BCT na 

versão que estamos trabalhando é um currículo clássico quanto às concepções de 
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ensino de ciência, embora possa ser classificado como do tipo crítico. A 

disciplinaridade presente é o que impede esse currículo de ser mais audacioso 

quanto a ser uma proposta formativa para o século XXI, aliando-se a esse fato o 

conteúdo, no qual aborda em sua estrutura formativa linear, falseando a questão de 

um currículo flexível e colocando a responsabilidade de ser interdisciplinar para o 

docente, sendo que tais considerações também podem ser aplicadas ao novo 

currículo. 

Estamos diante de um curso que poderia ser uma política integrativa 

institucional ao abranger a grande área de Ciência e Tecnologia compondo diversos 

percursos formativos e proporcionando a ecologia dos saberes, caso assim fosse 

reconhecido. Ao contrário, é apenas um curso sem uma identidade própria, uma pré-

engenharia, atrelada ao reconhecimento do papel da universidade como instituição 

formadora para o mercado de trabalho. Poderia ser também uma formação voltada 

ao desenvolvimento e gestão de C&T como outro percurso formativo, onde 

disciplinas de tecnologias gerais comporiam o quadro das especialistas juntamente a 

disciplinas de gestão tecnológica. Deste modo, seria realmente um curso de C&T e 

não uma pré-engenharia. 

O grande entrave do curso é sua grade curricular. Ainda que a evolução 

entre a versão 2010 para a 2019 possa significar uma mudança quanto à formação 

proposta, se não houver determinação para isso, continuará o mesmo curso de pré-

engenharia. Os cursos de bacharelados em C&T são novos e possuem grande 

potencial frente ao reconhecimento e valorização social de C&T, mas estão 

atrelados à concepção de currículos lineares, disciplinares, que limitam suas 

possibilidades. 

Contudo, o BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) é um vir-a-ser, um 

curso que pode evoluir e contribuir em todos os aspectos para a construção de uma 

sociedade do século XXI na qual acreditamos que seja a ideal para este novo 

milênio, pois traz consigo elementos de um novo ensino de ciência em consonância 

com práticas pedagógicas complexas e aspectos práticos da filosofia moriniana, 

cabendo um pouco mais de esforço na superação da concepção social pautada pela 

hegemonia capitalista. 
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CAPÍTULO 6 - A ANÁLISE DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

No primeiro semestre de 2019 foram cadastrados, na UFERSA, 38 (trinta e 

oito) Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) nos quais selecionamos 4 (quatro) 

destes trabalhos para análise diante dos critérios determinados em nossa 

metodologia. O Quadro 34 apresenta os trabalhos selecionados que analisaremos. 

 

Quadro 31 - Trabalhos selecionados para análise 

Identificação Resumo 

Autor: Joel do Amaral Gurgel Neto. 

Orientadora: Profa. Dra. Guymmann 

Clay da Silva. 

Titulo: Construção de um gerador de 
hidrogênio por meio de eletrólise 
aquosa para reduzir o consumo de 
combustível em veículo com motor a 
combustão. 

Versão final: 61 páginas. 

Recebido em: 20/05/2019. 

Defendido em: 12/08/2019 das 

13:00h as 14:20. 

Referência: (GURGEL NETO, 2019). 

O trabalho consiste em montar um protótipo de um 
gerador de hidrogênio para ser usado como auxiliar em 
motores a combustão através do processo de eletrolise. 
A metodologia utilizada foi a descrição dos processos e 
dos materiais usados para a experiência. Os dados da 
análise foram obtidos a partir de cálculos matemáticos e 
experiências empíricas em laboratórios, que 
determinaram a construção do protótipo. A validação foi 
o teste do protótipo em um sistema real, um automóvel 
com motor a combustão. Concluiu que é possível, com 
poucos materiais, desenvolver um gerador de hidrogênio 
e adaptá-lo em um veículo com motor a combustão 
potencializando uma redução do consumo de 
combustível e diminuindo a emissão de gases tóxicos ao 
ambiente. 

Autor: Matheus Augusto Amaral de 

Oliveira. 

Orientador: Prof. Dr. Walber 

Medeiros Lima. 

Titulo: Desenvolvimento de um 
instrumento para medições 
meteorológicas. 

Versão final: 61 páginas. 

Recebido em: 20/05/2019. 

Defendido em: 14/08/2019 das 

20:00h as 21:15. 

Referência: (OLIVEIRA, 2019). 

Tendo em vista o alto custo de aparelhos de medições 
meteorológicas e a importância de sabermos tais 
medidas, este trabalho apresenta o desenvolvimento de 
um aparelho de medição de grandezas meteorológicas 
de baixo custo. Para isso, seleciona um conjunto de 
tecnologias que podem ser usadas no processo e 
apresenta como metodologia o passo a passo do 
processo de seleção e montagem dos componentes que 
compõe o projeto. Os dados analisados no trabalho são 
obtidos por cálculos matemáticos que servem para a 
calibração do protótipo. O trabalho conclui que é 
possível montar um aparelho de medição meteorológica 
eficiente quanto as medições usando componentes 
tecnologias de baixo custo. 

Autor: Paulo Olímpio Maia Neto. 

Orientador Prof. Dr. Rudson de 
Souza Lima. 

Titulo: Projeto e desenvolvimento de 
uma máquina CNC Router para 

prototipagem de circuitos impressos. 

Versão final: 55 páginas. 

Recebido em: 04/08/2019. 

Defendido em: 14/08/2019 as 13:20h 

as 14:35. 

Referência: (MAIA NETO, 2019). 

Uma vez que equipamentos de precisão possuem um 
custo elevado, uma máquina tipo Controle Numérico 
Computadorizado (CNC) para desenvolvimento de 
prototipagem de Placas de Circuito Impresso (PCI) de 
baixo custo é o objetivo deste trabalho. Com materiais 
acessíveis e de baixo custo, um protótipo CNC foi 
projetado e construído pelo autor, embora que o projeto 
não tenha sido finalizado, novos projetos que visem o 
melhoramento poderão ser associado a este, que 
desenvolveu apenas a primeira parte da máquina. 
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Autor: Lorano Matheus de Oliveira 

Fonseca. 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Claúdia 

de Melo Caldas Batista. 

Titulo: Análise, dimensionamento 
estrutural e construção da longarina 
de uma aeronave utilizando 
compósito de carbono/vidro e madeira 
balsa. 

Versão final: 52 páginas. 

Recebido em: 12/08/2019. 

Defendido em: 15/08/2019 as 16:30h 
as 18:00. 

Referência: (FONSECA, 2019). 

Este trabalho apresenta o esforço para a confecção de 
uma longarina de sustentação para uma aeronave 
aerodesign, tipo Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), 
na qual fatores como a massa e a resistência de cada 
peça são críticos em um projeto dessa natureza em 
competições da Sociedade de Engenheiros de 
Mobilidade (SAE). Tendo por objetivo a construção de 
um longarina para um aeromodelo para competição SAE 
Brasil, este trabalho confecciona e testa uma longarina 
para ser usada como base de sustentação em um 
aeromodelo usando como materiais principais um tecido 
especial e madeira tipo balsa. Após os testes no 
material, o projeto se mostrou viável e atende aos 
requisitos desejados para sua finalidade. 

Fonte: Autoria própria 

Recebemos os TCCs de acordo com a identificação “recebido em” e 

acompanhamos a defesa de acordo com “defendido em”, descritos no Quadro 34. A 

ordem dos trabalhos foi estabelecida a partir das versões finais recebidas para 

avaliação, na qual destacamos o número de páginas da versão final após as 

considerações da banca avaliadora na defesa dos mesmos. Todos os trabalhos 

selecionados atendem ao critério de versar sobre o desenvolvimento de tecnologia e 

os autores dos TCCs deram o consentimento para a pesquisa. Tanto orientador 

quanto aluno assinaram um termo previsto no projeto de pesquisa. 

Inicialmente, avaliamos a primeira versão de cada trabalho e levantamos 

alguns pontos a serem observados na apresentação destes. Porém, as análises que 

apresentaremos estarão baseadas na versão final dos TCCs que recebemos 

posteriormente. Logo, na versão inicial de cada trabalho foi possível identificar um 

padrão de construção destes. Essa percepção inicial nos levou a dividir a análise 

dos trabalhos em duas partes: 

 

1) Introdução e revisão bibliográfica: nestas sessões são trabalhados os 

conceitos que permeiam o objeto de estudo do trabalho109; 

2) Metodologia, resultados, discussões e conclusão: possuem como 

características versar sobre a construção do protótipo, referindo-se 

normalmente à saída do mundo dos conceitos para a construção do 

objeto em si, uma passagem do objeto de estudo para o protótipo. 

                                            
109 Consideramos o objeto de estudo inicial como a ideia central que evolui (processo de construção) 
para o protótipo desenvolvido, objetivo do trabalho, em sua versão final. 
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Com isso, determinamos três representações visuais para cada trabalho: 

duas visões de acordo com a percepção inicial, buscando compreender os conceitos 

abordados e suas relações; e uma visão geral do trabalho, analisando-o segundo os 

conceitos e suas relações com a conclusão. Além destas três representações 

percebemos a necessidade de trabalhar mais duas, no intuito de sintetizar o 

agrupamento de conceitos por áreas dos saberes representando as duas partes da 

percepção. Com isso, serão cinco representações gráficas110 para cada trabalho 

analisado, as análises quanto aos pontos do currículo e da complexidade. 

Quanto ao agrupamento de conceitos por áreas dos saberes, demonstramos 

duas representações baseadas na divisão da análise dos trabalhos, onde propomos 

analisar a dimensão dos conceitos trabalhados agrupados por área de saber, em 

busca da investigação da questão da inter/trans disciplinaridade, que ajudará a 

responder questões tanto de currículo quanto da complexidade. 

Posteriormente, buscamos uma classificação de cada um dos TCCs 

segundo a complexidade que eles trazem e de acordo com os critérios especificados 

em nossa metodologia.  

Dessa forma, cada TCC foi analisado de forma particular sobre os aspectos 

definidos e ao final apresentamos uma síntese comparativa destes e as 

considerações sobre todo esse processo. 

 

6.1  ANÁLISE DOS TCCs 

6.1.1  Análise do TCC de Gurgel Neto  

Este trabalho traz como objetivo a construção de um gerador de hidrogênio 

que funcione através do processo de eletrólise para ser usado como fonte de 

energia complementar em um veículo à combustão, tendo como seu objeto de 

estudo, um gerador de hidrogênio para veículos automotores. 

Apresentamos na Figura 10 o resultado da análise dos conceitos e relações 

referentes à introdução e ao referencial teórico. Em um primeiro momento, não é 

possível identificar o objeto de estudo diretamente, pois o autor trabalha apenas 

conceitos que permeiam o objeto. 

                                            
110 Detalhamos como construímos tais representações no Capítulo 4 deste trabalho, na seção: Base 
epistemológica da análise dos TCCs. 
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Figura 10 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico do TCC de Gurgel Neto 

 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 

Figura 11 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico por dimensão do saber do 
TCC de Gurgel Neto 

 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 

 

A Figura 11 traz os mesmos conceitos da Figura 10, agrupando-os segundo 

dimensões dos saberes, na qual cada conceito é trabalhado pelo autor, sendo 

melhor apresentados no Quadro 35: 
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Quadro 32 - Dimensões dos saberes do TCC Gurgel Neto 

Dimensão Aspectos abordados 

Ambiental 
Perspectiva que destaca a relação entre os problemas dos combustíveis 
fósseis, sua finitude e a emissão de gases pelo seu consumo; 

Econômica 

Dependência dos combustíveis como força motriz do capitalismo e a 
importância como combustível para os transportes no Brasil, destacando os 
veículos movidos à célula de hidrogênio e sua capacidade de reduzir esse 
consumo com a tecnologia do hidrogênio; 

Histórica 
Perspectiva de contexto para o capitalismo (Revolução Industrial e motores à 
combustão), para a tecnologia (célula de combustível de William Groove) e 
para a ciência (elemento hidrogênio e sua descoberta no século XVIII); 

Social 
Relata a crise dos combustíveis, as guerras e a greve dos caminhoneiros em 
2018; 

Ciência 
Emissão de gases tóxicos, processo de eletrólise para obtenção do 
hidrogênio, descrição do processo químico da célula de Groove e soluções 
aquosas; 

Tecnológica 
Motores à combustão, uso do hidrogênio como combustível e o gerador de 
hidrogênio. 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 

No quadro acima, temos a dimensão ambiental se sobressaindo diante das 

outras, trazendo uma contextualização para a situação que justifica o objeto de 

estudo do trabalho; a dimensão econômica se relaciona às causas ambientais e 

sociais, sem aprofundar a discussão, mostrando apenas informações referenciadas; 

a dimensão histórica é usada para a contextualização da tecnologia que tem relação 

com o objeto de estudo e com a científica, destacando o processo químico 

relacionado à tecnologia que o trabalho aborda; na dimensão social, apenas é 

relatado a importância dos combustíveis para a sociedade, sem discorrer sobre a 

problemática; na dimensão científica, destaca-se a química e seus processos 

relacionados à tecnologia que foi trabalhada; e na dimensão tecnológica, temos o 

uso do hidrogênio como combustível e a tecnologia do gerador de hidrogênio, seu 

objeto de estudo. 

A Figura 12 traz os conceitos abordados na seção de metodologia e 

resultados e discussões do TCC, representando a etapa de seleção de materiais, 

métodos e testes para a construção do protótipo. Aqui podemos perceber que o 

trabalho muda o foco de contextualização do objeto de estudo para a concepção do 

objeto em si, o protótipo. 
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Figura 12 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões do TCC de Gurgel Neto 

 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 

Para a construção do protótipo do gerador de hidrogênio, o autor destaca os 

materiais e procedimentos como metodologia do trabalho, discorrendo sobre os 

materiais necessários, montagem e testes do protótipo. Também apresenta os 

cálculos de dimensionamentos e definições dos materiais apropriados na seção de 

resultados e discussões de sua pesquisa, destacando as equações matemáticas 

para as definições sobre os materiais que compõem o seu gerador e os ensaios 

químicos das soluções na busca da melhor solução para o protótipo em laboratório. 

Após as definições com base em dados científicos, calculados e experimentados, 

tem-se a fase de montagem e testes reais, na qual o autor utiliza um veículo de 

propriedade de sua família para os experimentos. 
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Figura 13 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões do TCC 01 por áreas de 
saberes do TCC de Gurgel Neto 

 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 

A Figura 13 traz um recorte sobre as áreas dos conhecimentos usadas na 

definição e construção do protótipo, que corresponde à metodologia e resultados e 

discussões, onde é possível identificarmos os conhecimentos científicos ligados às 

ciências aplicadas e engenharias. 

 

Quadro 33 - Áreas do conhecimento especializado TCC de Gurgel Neto 

Área do 
Conhecimento 

Aspectos abordados 

Química 
Soluções químicas que melhor se relacionaram à produção do hidrogênio 
com a eletricidade disponível; 

Matemática 
Cálculos matemáticos e estatísticos para as dimensões dos materiais e do 
desempenho do protótipo; 

Engenharias 

Elétrica: funcionamento elétrico do carro e segurança quanto o processo 
de segurança; 

Materiais: busca por materiais com características físico-químicas e 
dimensões ideais para o projeto; 

Mecânica: conhecimento sobre o processo de combustão, funcionamento 
do motor, disposição e adaptações das peças, ligações possíveis e queima 
de combustível. 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 
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Conforme o Quadro 36, a construção do protótipo demandou conhecimentos 

específicos nos vários saberes especializados, desde a ciência pura como a 

Química, às ciências especializadas da engenharia, como a Matemática da 

disciplina Ciência dos Materiais e Cálculo das disciplinas de Mecânica e Elétrica, 

demonstrando a necessidade do domínio da articulação dos vários saberes para a 

resolução de um problema real.  

 

Figura 14 - Mapa conceitual da visão geral do TCC de Gurgel Neto 

 

Fonte: Baseado em Gurgel Neto (2019) 

A Figura 14 nos traz uma perspectiva geral sobre o trabalho de Gurgel Neto, 

dando um destaque ao conceito de “gerador de hidrogênio” que é o objeto de seu 

estudo e foi utilizado para que possamos unir as duas visões anteriores. A figura traz 

também a análise da conclusão, no qual relata seu trabalho como importante para a 

diminuição do consumo de combustíveis e para a redução dos problemas 

ambientais, como a poluição, pois sua pesquisa demonstrou que o gerador de 

hidrogênio proporcionou “[...] um menor consumo no veículo utilizando a energia do 

hidrogênio e potencializando a combustão, gera-se menos poluição, já que o uso do 

hidrogênio tem um processo de queima mais eficiente“ (GURGEL NETO, 2019, 

p.44). 
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6.1.2  Análise do TTC de Gurgel Neto Quanto ao Currículo 

Nesta análise buscamos responder aos pontos da análise do currículo 

segundo as considerações anteriores e os Mapas Conceituais elaborados. O Quadro 

37 apresenta os pontos analisados e as considerações sobre cada um dos pontos.  

 

Quadro 34 - Análise segundo o currículo do TCC de Gurgel Neto 

Ponto Consideração 

Sobre a formação 
geral e específica 

A formação geral se mostra pouco preocupada com as questões que 
envolvem o objeto do saber, dada pouca ênfase à contextualização do 
objeto do saber frente à outras dimensões do saber que não as ligadas 
às especialidades. Já a formação específica, podemos destacar as 
engenharias na montagem do protótipo.  

Perspectiva crítica  

A perspectiva crítica pode ser encontrada na dimensão ambiental do 
saber, embora que timidamente, contextualizando a problemática 
ecológica sobre a emissão de gases no ambiente e valorizando a 
solução tecnológica proposta como alternativa.  

Criatividade 
Podemos perceber a criatividade através da união de conhecimentos 
proveniente das engenharias (elétrica, mecânica e materiais) e nas 
soluções apresentadas para a adaptação do protótipo a situação real. 

Aspectos 
dimensionais dos 
saberes considerados 

Contemplado na discussão das Figuras 11 e 13 e Quadros 35 e 36. 

Competências e habilidades 

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia 

Sim 

Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados Sim 

Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos Sim 

Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia 

Sim 

Identificar, formular e resolver problemas de engenharia Sim 

Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas Sim 

Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas Não se Aplica 

Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas Não se Aplica 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica Sim 

Atuar em equipes multidisciplinares Não se Aplica 

Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais Não se Aplica 

Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 
ambiental 

Não 

Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia Não 

Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional Não se Aplica 

Fonte: Autoria própria 
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Conforme o Quadro 37, os conhecimentos propostos para a formação geral 

não se destacam frente aos da formação específica, científica e da engenharia, uma 

vez que a ciência utilizada está voltada para a perspectiva do desenvolvimento do 

objeto de estudo e este não se relaciona às outras dimensões dos saberes, mesmo 

que estas outras dimensões estejam contidas no texto; a criatividade pode ser 

observada pelo processo de solução encontrado para a construção e adaptação do 

protótipo para os testes, amparados por conhecimentos científicos diversos; apesar 

da perspectiva crítica seja pautada na questão ambiental, superficialmente, a 

perspectiva social apresentada também é superficial, e não se relaciona de forma 

direta com o objeto de estudo. Quanto às competências e habilidades desejáveis, 

destacamos que a questão da avaliação de seu objeto de estudo com os contextos 

social, ambiental e econômico poderia ser atendida, mas não foi, em nossa análise, 

dada à superficialidade com que os conceitos foram apresentados em seu texto. 

A perspectiva tecnológica, referente a construção do seu objeto, ignora o 

histórico evolutivo da tecnologia e é abordada segundo a concepção salvacionista 

da tecnologia, ao ser relatada como uma “alternativa para reduzir os impactos 

ambientais e sociais gerados pela utilização da queima de combustíveis fósseis”, 

onde a tecnologia resolve um grande problema ambiental sem levar em 

consideração os impactos desta nova tecnologia na sociedade e em outras 

dimensões (GURGEL NETO, p.1).   

O modelo social acaba sendo pautado na perspectiva econômica, pois 

destaca, na conclusão de seu trabalho, a economia que seu experimento pode 

gerar, embora não trabalhe nessa perspectiva. 

A perspectiva científica do TCC encontra-se na área da Química, 

destacando os estudos em laboratórios das soluções através de variações das 

soluções e testes para melhor obtenção do hidrogênio em seu protótipo. Também se 

faz presente a perspectiva do conhecimento das engenharias através dos cálculos 

de dimensionamentos mecânicos e elétricos, nas definições e propriedades dos 

materiais do protótipo e da adaptação deste ao sistema de um veículo com motor à 

combustão 
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6.1.3  Análise do TCC de Gurgel Neto Quanto à Complexidade 

O trabalho de Gurgel Neto mostra-se focado na questão da construção do 

protótipo, especialista, mas com várias dimensões de saberes. Isso pode ser 

comprovado pela falta de ligação entre os conceitos de dimensões dos saberes 

gerais e especialistas ligados ao objeto de estudo. 

 

Quadro 35 - Análise quanto à complexidade do TCC de Gurgel Neto 

Ponto de análise Considerações 

Contextualização do seu objeto de 
estudo 

Não contextualiza o objeto. Encontramos apenas a 
descrição da construção do objeto; 

Trabalha o objeto de saber sobre os 
múltiplos aspectos dimensionais do 
conhecimento 

Temos o objeto de saber trabalhado apenas na dimensão 
tecnológica; 

Sistematicidade do conhecimento 

A sistematicidade se dá através da dimensão ambiental, 
unindo os conceitos. Em destaque, a proposta do gerador 
de hidrogênio (objeto), contextualizado como um possível 
redutor dos problemas ambientais que, além de não 
poluir, diminui os custos para os transportes, dimensão 
econômica; 

Reconhece antagonismos Não há discussões de conceitos antagônicos no texto; 

Enfrentamento da incerteza 

Não há menções às incertezas. A pesquisa científica se 
configura na visão positivista da ciência com cálculos 
matemáticos, equações químicas e testes empíricos em 
laboratório para definição do protótipo.  

Reconhece a possibilidade de erro 
Sim, pois admite que mais testes deveriam ser realizados 
para chegar à conclusão quanto ao valor da economia 
que o protótipo proporciona. 

Fonte: Autoria própria 

Analisando o Quadro 38, observamos que: o objeto de estudo não é 

contextualizado, uma vez que na introdução e revisão bibliográfica não traz 

referência direta ao objeto de estudo, mas aos conceitos que permeiam, criando 

uma situação na qual o objeto de estudo não está inserido; embora o trabalho traga 

conceitos em múltiplas dimensões dos saberes, o objeto de estudo foi apenas 

trabalhado na dimensão tecnológica, através de conceitos que o compõem; a 

sistematicidade do conhecimento trabalhado tem a prevalência da perspectiva 

ambiental e econômica, embora sem aprofundamentos; Não reconhece 

antagonismos, incerteza e reconhece a possibilidade de erro quanto à questão dos 

dados levantados em seus testes, admitindo que mais testes seriam necessários 

para comprovar os valores obtidos sobre a economia que o protótipo proporcionou. 
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Quadro 36 - Análise quanto a Teoria da Complexidade do TCC de Gurgel Neto 

Ponto de análise Considerações 

Teoria Sistêmica 

Sistematicidade  

Sistema como um todo 
composto por outros sistemas 
(partes) 

Podemos observar 3 sistemas no TCC: 
1) Sistema de conceitos que embasam e justificam os 

objetos; 
2) Sistema do objeto em si, com a descrição das partes que 

compõe e a montagem do objeto gerador de hidrogênio; 
3) Sistema aplicado, que seria o objeto instalado e em 

testes em um outro sistema que seria o automóvel. 

Propriedades emergentes e 
suprimidas ao sistema 

A propriedade emergente destacada sobre o objeto gerador 
de hidrogênio é sua capacidade de prover economia ao 
sistema do automóvel com relação a queima de 
combustível. Não há relatos de supressão dos sistemas. 

Comunicação entre as partes 
(relações) 

As partes do sistema estão apenas descritas, citadas, sem 
que as relações entre as partes e o objeto sejam 
explicitadas. Do objeto de estudo, é dado destaque à 
solução aquosa, experimento de laboratório, e sua 
importância para o melhor funcionamento do gerador de 
hidrogênio. O ciclo de Otto, funcionamento do motor 
(ecossistema) é descrita, mas não fornece detalhes sobre a 
integração do objeto de estudo e as consequências disso.   

Estrutura que liga as partes 
(organização) 

A organização da contextualização dos conceitos fica por 
conta da perspectiva ambiental. A organização do objeto, 
gerador de hidrogênio, é a que organiza as partes que o 
formam e a organização do sistema maior, teste no 
automóvel, que é o sistema maior. 

Teoria da Cibernética 

Aspectos do TCC quanto à 
questão da finalidade 

A finalidade do TCC é a construção de um gerador de 
hidrogênio e sua adaptação a um sistema maior em um 
veículo automotor. 

Quanto ao fechamento e  
abertura ao seu ecossistema  

O gerador de hidrogênio é fechado quanto ao projeto e 
prevê a interação com o sistema maior, combustão do 
veículo, por meio das ligações elétricas e mecânicas 
necessárias. 

Organização quanto à sua 
estrutura 

Toda a organização se dá em função do objeto gerador de 
hidrogênio. 

Teoria da Informação 

Aspectos sobre a questão da 
comunicação, mensagens, 
tratamento da informação 
(programação e 
reprogramação) 

Sistema é fechado, não atende à esta teoria. 

Organização, evolução 
(adaptação ao meio) e 
tratamento da incerteza 

Não prevê. 

Fonte: Autoria própria 

Conforme o Quadro 39, podemos perceber três sistemas distintos: o sistema 

de ideias inicial, com os conceitos que embasam o trabalho e que não apresentam 

relação direta com o sistema desenvolvido; o protótipo gerador de hidrogênio, no 

qual se relaciona de forma complementar com o terceiro sistema; que é o 
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ecossistema, o sistema do veículo. A propriedade emergente que surge com a união 

do protótipo ao ecossistema é sua alteração quanto ao consumo de combustível, em 

relação à economia que o objeto construído vai proporcionar ao ecossistema.  Não 

são estabelecidos a comunicação entre os três sistemas que encontramos no 

trabalho. Apenas descrições com relação à ligação do sistema construído com o 

ecossistema, o que não favorece ajustes e adaptações para melhoria e 

desempenho, sendo a organização detalhado do sistema do protótipo, descrita pelo 

projeto de modelagem deste. 

O sistema foi projetado para ser fechado, não passível de adaptações e 

evolução, implementado e testado segundo um projeto elaborado pelo autor. Este 

fato leva à não adaptação ao sistema ao seu ecossistema e, consequentemente, 

sua evolução, sendo um sistema que apenas fornece um serviço, sua finalidade, 

para um sistema maior, que se adapta à nova realidade uma vez que recebe o 

hidrogênio do gerador de hidrogênio e diminui o consumo de combustível, 

propriedade emergente da organização final. 

 

6.1.4  Relação Sujeito Objeto e Percepções do Trabalho de Gurgel Neto  

Sua apresentação foi técnica, atendo-se a explicar os conceitos abordados 

em seu trabalho. Relatou sua experiência como positiva, destacando as dificuldades 

técnicas enfrentadas que corroboraram com sua decisão quanto à engenharia que 

pretende seguir, a engenharia mecânica. Para ele, seu experimento foi bem-

sucedido, embora reconheça que os testes práticos realizados foram insuficientes 

para a conclusão, considerou sua experiência com este trabalho como edificante 

para seu aprendizado. 

Na percepção geral, a banca avaliadora considerou o trabalho como além 

das expectativas dentro da perspectiva da engenharia mecânica e para as 

exigências do curso do BCT. Também houveram críticas à pontos específicos do 

texto, questões normativas e ortográficas, críticas quanto à metodologia descrita, 

aos resultados da conclusão e falta de contextualização do objeto à realidade local. 

Também não foi possível perceber uma relação mais profunda do sujeito com o seu 

objeto. 
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6.1.5  Conclusões Sobre a Análise do TCC de Gurgel Neto 

O trabalho traz consigo características de uma obra interdisciplinar, embora 

prevaleça a visão pluridisciplinar, pois o objeto poderia ter sido usado como ligação 

entre as dimensões dos saberes nas dimensões de conhecimentos gerais. Foi dada 

uma ênfase maior à questão técnica relacionada ao grupo de conhecimentos 

específicos, na qual o objeto de estudo faz o papel condutor das discussões. O 

trabalho reflete muitas competências e habilidades que o currículo exige, ficando 

devendo exatamente na contextualização do problema com os conhecimentos 

gerais, as dimensões dos saberes que permeiam o objeto e suas relações. Dessa 

forma, os saberes especialistas se sobressaem sobre a perspectiva científica geral 

neste trabalho. A complexidade é superficial, pois os conceitos não são trabalhados 

em suas inter-relações com o objeto de estudo, sendo tratados apenas como 

elementos contextualizadores. 

 

6.1.6  Análise do TCC de Oliveira   

O objetivo deste trabalho é construir um instrumento de medição 

meteorológica de baixo custo para obter medições sobre a temperatura, 

luminosidade e velocidade do vento. Seu objeto de estudo é um instrumento de 

medição meteorológica. Na Figura 15, é possível perceber os conceitos que 

permeiam o objeto de estudo e a menção de sua importância para o homem na 

introdução e no referencial teórico do trabalho, deixando claro a perspectiva 

tecnológica do trabalho com ênfase nos instrumentos de medições de grandezas, 

com pouca contextualização. 
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Figura 15 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico do TCC de Oliveira 

 

Fonte: Baseado em Oliveira (2019) 

 

Na Figura 16 temos a caracterização dos conceitos quanto às áreas dos 

saberes identificadas no texto deste trabalho. Novamente, a perspectiva tecnológica 

se sobressai sobre as demais áreas e a científica, ligada ao objeto de estudo é 

apenas mencionada. 
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Figura 16 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico por dimensão do saber do 
TCC de Oliveira 

 

Fonte: Baseado em Oliveira (2019) 

O Quadro 40 vai nos trazer detalhes sobre as áreas dos saberes: 
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Quadro 37 - Dimensões dos saberes do TCC de Oliveira 

Dimensão Aspectos abordados 

Ambiental 
Perspectiva introdutória do texto, apenas para destacar a relevância do 
objeto de estudo. 

Econômica 
Refere-se apenas a questão do alto custo dos equipamentos de medições 
meteorológicas.  

Ciência Caracterização das medições climáticas como uma ciência do tipo natural. 

Tecnológica 
O avanço tecnológico nas medidas das variáveis climáticas e os tipos de 
dispositivos apropriados as medições.  

Histórica Início das medições climáticas no curso da história.  

Fonte: Baseado em Oliveira (2019) 

No Quadro 40 percebemos que a dimensão ambiental relata a dependência 

humana quanto ao clima, sem maiores detalhes, abordando apenas a questão da 

sobrevivência; na perspectiva econômica vai se referir apenas sobre o custo de 

aquisição de aparelhos de medições meteorológicas; a perspectiva científica é 

apenas citada, caracterizada como a ciência que mede os fenômenos naturais e 

logo é remetida à perspectiva tecnológica, na qual os aparelhos de medições são 

primordiais para a obtenção dos dados sobre o clima; quanto à tecnologia, a 

perspectiva mais presente nesta parte do texto, é dado destaque citando os 

aparelhos que registram as medidas das grandezas físicas; e sobre a perspectiva 

histórica (suprimida da representação gráfica mais presente no texto introdutório) há 

um trecho mencionado que as medições climáticas foram estudadas inicialmente na 

Grécia antiga, tendo a obra “Meteorológica” em 340 a.C. de Aristóteles, como a 

primeira referência formal ao assunto e que deu o nome a esta ciência (OLIVEIRA, 

2019, p.1). 

Na Figura 17 temos a análise correspondente a metodologia e análise dos 

dados, descrevendo detalhes sobre a construção do protótipo, objeto de estudo do 

trabalho. A metodologia consiste na descrição dos materiais e montagem do 

protótipo. Já as discussões e resultados apresentam dados obtidos no processo de 

calibração do aparelho e adequação dos valores elétricos obtidos pelos sensores em 

valores que representam grandezas físicas correspondentes. 
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Figura 17 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões do TCC de Oliveira 

 

Fonte: Baseado em Oliveira (2019) 

Quadro 38 - Áreas do conhecimento especializado do TCC de Oliveira 

Área do 
Conhecimento 

Aspectos abordados 

Engenharia Elétrica: Circuitos elétricos, ligações entre os componentes e ajustes. 

Matemática Cálculos matemáticos para adequações do circuito e conversão das 
medições de grandezas físicas e precisão das medições; 

Computação Organização do sistema, coleta e interpretação dos dados baseado nos 
cálculos matemáticos. 

Fonte: Baseado em Oliveira (2019) 

Conforme o Quadro 41, o trabalho segue focado na área da Engenharia 

Elétrica, embora tenhamos a presença da matemática e da computação, sendo 

usadas como ferramentas essenciais ao cumprimento do propósito de construção do 
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aparelho de medição meteorológica, que modelam e ajustam os valores para o 

protótipo. 

 

Figura 18 - Mapa conceitual da visão geral do TCC de Oliveira 

 

Fonte: Baseado em Oliveira (2019) 

Por meio da Figura 18 temos a perspectiva geral dos conceitos e suas 

ligações no trabalho de Oliveira. Podemos perceber a carência de contextualização 

do objeto e o foco especialista do trabalho quanto à dimensão dos conhecimentos 

referentes à Engenharia Elétrica. Os conceitos trabalhados na introdução e 

referenciais teóricos são usados na composição do protótipo proposto, salvo 

exceção já mencionada. Os dados analisados no trabalho fazem parte do processo 

de calibração dos instrumentos do protótipo, relatando os procedimentos que foram 

utilizados para isso. A conclusão do autor é que “foi possível desenvolver um 

instrumento de baixo custo e de precisão” que reúne três funcionalidades em uma 

só, medição da temperatura, luminosidade e velocidade do vento (OLIVEIRA, 2019, 

p.37). 

 

6.1.7  Análise do TCC de Oliveira Quanto o Currículo 

Baseado na análise dos conceitos e estruturas do trabalho o Quadro 42 

representa a percepção quanto aos pontos referentes ao currículo que encontramos 

no trabalho em questão. 
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Quadro 39 - Análise segundo o currículo do TCC de Oliveira 

Ponto Consideração 

Sobre a formação 
geral e específica 

Não apresenta maiores preocupações com a formação geral proposta no 
currículo. O trabalho é um reflexo da formação específica, especialista, 
na área da Engenharia Elétrica; 

Perspectiva crítica 
O trabalho apresenta, apenas, uma crítica na dimensão econômica 
sensível relativa ao custo dos equipamentos de medições 
meteorológicas; 

Criatividade 

A criatividade é expressa na concepção do protótipo, pois utiliza 
sensores de baixo custo, relata as adaptações necessárias, em especial 
no sistema de temperatura e no sistema de velocidade do vento. O 
algoritmo (programa) é de autoria própria, o que também demonstra a 
criatividade; 

Aspectos 
dimensionais dos 
saberes considerados  

Prevalece o aspecto técnico especialista. A matemática e a computação 
foram ferramentas ao propósito especialista. As outras dimensões 
citadas (Quadro 40) apenas relatam fatos relacionados ao objeto de 
estudos; 

Competências e habilidades 

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia 

Sim 

Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados Sim 

Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos Sim 

Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia 

Sim 

Identificar, formular e resolver problemas de engenharia Sim 

Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas Sim 

Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas Não se Aplica 

Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas Não se Aplica 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica Sim 

Atuar em equipes multidisciplinares Não se Aplica 

Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais Não se Aplica 

Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 
ambiental 

Não 

Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia Não 

Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional Não se Aplica 

Fonte: Autoria própria 

Conforme o Quadro 42, a formação geral não foi contemplada pelo autor, 

que optou pela visão especialista com foco na Engenharia Elétrica; não temos 

perspectiva crítica relevante no trabalho, apenas uma ênfase ao custo dos 

equipamentos como justificativa por seu projeto ser uma alternativa de baixo custo; 

quanto à criatividade, a solução adotada a partir de equipamentos de baixo custo e 

suas adaptações para compor o protótipo é ponto de destaque neste trabalho; não 
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há contextualização do objeto frente à qualquer perspectiva que esse possa vir a ter 

refletindo também nas competências habilidades desejáveis, onde destacamos a 

questão da avaliação de seu objeto de estudo com os contextos social, ambiental e 

econômico, podendo ter sido contemplados, mas o trabalho se limitou apenas à 

questão do conhecimento técnico especializado. 

A perspectiva tecnológica, referente a construção do seu objeto, ignora o 

histórico evolutivo da tecnologia e se apresenta como ponto central, pois os 

conhecimentos científicos são ferramentas para a construção da tecnologia, ciência 

aplicada. 

Não temos como avaliar qual o modelo social foi trabalhado na obra. Apenas 

observamos a questão econômica como a justificativa de sua proposta. 

A dominância do conhecimento científico é técnica, da Engenharia Elétrica, e 

predomina em toda a obra frente aos demais conhecimentos abordados, fazendo 

referências à construção de sua solução, seu objeto de estudo, um instrumento de 

medição meteorológica. 

 

6.1.8  Análise do TCC de Oliveira Quanto à Complexidade 

O trabalho de Oliveira é de cunho técnico, no qual todos os conceitos estão 

ligados à sua proposta de construção de um instrumento de medição meteorológica. 

Deste modo, não podemos estabelecer relações complexas entre os conceitos e o 

objeto do estudo. 

 

Quadro 40 - Análise quanto à complexidade da obra Oliveira 

Ponto de análise Considerações 

Contextualização do seu objeto 
Não contextualiza o objeto. Encontramos apenas a descrição 
da construção do objeto; 

Trabalho sobre os múltiplos 
aspectos dimensionais do 
conhecimento 

Apenas na dimensão tecnológica, prevalecendo o foco 
especialista de seu objeto de estudos; 

Sistematicidade do conhecimento 

A sistematicidade vai ter como eixo a tecnologia trabalhada no 
contexto do conhecimento especialista. Os conceitos são 
escolhidos segundo esse critério. Dessa forma, a 
sistematicidade é o objeto de estudo e suas partes, 
componentes, que o compõem; 

Reconhecer antagonismos Não há discussões de conceitos antagônicos no texto; 

Enfrentamento da incerteza 
Reconhece a possibilidade de incertezas nas discussões 
sobre os cálculos escolhidos para a calibração dos sensores.  
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Reconhecer a possibilidade de 
erro 

Sim, embora considere seu instrumento como preciso, 
reconhece, através de cálculos matemáticos, um percentual 
de erro que o instrumento pode cometer na leitura das 
grandezas.  

Fonte: Autoria própria 

O Quadro 43 analisa o objeto de estudo do TCC. Os conceitos iniciais da 

introdução não se ligam ao objeto de estudo, permeiam de forma a contextualizar 

alguns aspectos, conforme já citados, apresentando a obra como especialista 

quanto ao aspecto dimensional do conhecimento e os conceitos, salvo já citados, 

são usados na perspectiva de contexto da tecnologia; a discussão que vai estar 

presente é referente à calibração, que envolve o processo de testes e funções 

matemáticas para os ajustes no protótipo proposto. A matemática e a computação, 

aspectos especialistas, são usadas como ferramentas necessárias à composição da 

solução proposta. No quesito incerteza e erro, a estatística matemática é colocada a 

serviço do cálculo da precisão que o protótipo tende a atender, trabalhando a 

perspectiva de erro. 

 

Quadro 41 - Análise quanto a Teoria da Complexidade no TCC de Oliveira 

Ponto de análise Considerações 

Teoria Sistêmica 

Sistematicidade  

Sistema como um todo 
composto por outros sistemas 
(partes) 

Podemos observar 1 sistema no TCC: 

1) Sistema do objeto em si, com a descrição das partes que 
compõe e a montagem do objeto instrumento de medição 
meteorológica; 

Propriedades emergentes e 
suprimidas ao sistema 

 

A propriedade emergente destacada sobre o objeto um 
instrumento de medição meteorológica é sua capacidade de 
medir as grandezas físicas de temperatura, luminosidade e 
velocidade e ser de baixo custo. Não há relatos de supressão 
dos sistemas; 

Comunicação entre as partes 
(relações) 

As partes do sistema descrito são detalhadas quanto a 
comunicação e interação, sendo isso relatado pelos esquemas 
elétricos da interação das partes e pelo software que organiza a 
exibição dos dados;  

Estrutura que liga as partes 
(organização) 

A organização dos conceitos é relacionado às partes que 
compõem o objeto por um instrumento de medição 
meteorológica. 

Teoria da Cibernética 

Aspectos do TCC quanto à 
questão da finalidade 

A finalidade do TCC é a construção de um instrumento de 
medição meteorológica. 

Quanto ao fechamento e  
abertura ao seu ecossistema  

O instrumento de medição meteorológica descrito no trabalho é 
um sistema fechado sem prever interações com outros 
sistemas.  
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Organização quanto a sua 
estrutura 

Toda a organização se dá em função do instrumento de 
medição meteorológica. 

Teoria da Informação 

Aspectos sobre a questão da 
comunicação, mensagens, 
tratamento da informação 
(programação e 
reprogramação) 

Sistema é fechado, não atende a esta teoria; 

Organização, evolução 
(adaptação ao meio) e 
tratamento da incerteza 

Não prevê. 

Fonte: Autoria própria 

Conforme o Quadro 44, o sistema que podemos observar é o próprio objeto, 

não havendo menções sobre subsistemas de conceitos na qual o objeto poderia 

interagir, nem ecossistemas reais na qual o objeto poderia fazer parte; a propriedade 

que emerge do sistema é sua capacidade de medição das grandezas físicas: 

temperatura, luminosidade e velocidade do vento que possua um baixo custo em 

relação à aparelhos similares comercializados; o TCC apresenta apenas um sistema 

de conceito, que é o próprio protótipo, havendo descrição das partes deste e de 

como interagem no sistema. Por ser um sistema fechado, não há possibilidades de 

evolução, adaptação ou interação com outros sistemas descritos. 

 

6.1.9  Relação Sujeito Objeto e Percepções do Trabalho de Oliveira  

Sua apresentação foi técnica, atendo-se a explicar os conceitos que fazem 

parte da composição do protótipo desenvolvido. Destacou o sucesso do seu objeto 

de estudo com relação à precisão nas medições meteorológicas e seu baixo custo 

frente as opções do mercado, mas sem detalhar valores. Destacou as dificuldades 

técnicas do projeto, mas não acrescentou isso ao do seu trabalho. Como sua 

intenção é cursar Engenharia Elétrica, relatou como positiva sua experiência de 

construção de um sistema elétrico. 

A banca avaliadora se ateve às questões técnicas do trabalho e à alguns 

erros ortográficos e possíveis erros na programação do protótipo. Houveram críticas 

à questão do não aprofundamento dos custos, tanto do protótipo quanto do 

comparativo com instrumentos prontos (dimensão econômica), e uma crítica de um 

membro da banca ao dizer que o aluno deveria usar mais suas próprias palavras 

(subjetividade) na introdução e justificativa do trabalho. No geral, todos os membros 
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da banca avaliadora elogiaram o trabalho e o consideraram satisfatório frente ao 

necessário nesta etapa de formação. 

6.1.10  Conclusões sobre a Análise do TCC de Oliveira  

É um trabalho especialista, de cunho técnico, que usa os conhecimentos da 

Engenharia Elétrica como eixo do saber, visto que outros conhecimentos 

apresentados servem a esse propósito, podendo ser enquadrado como 

multidisciplinar. Os conceitos trabalhados no texto, quase em sua totalidade, fazem 

parte da solução proposta e suprimem outros aspectos de saberes que não estão 

relacionados ao seu objeto de estudo, refletindo muitas competências e habilidades 

especialistas desejadas no currículo de seu curso. 

A complexidade é quase inexistente em seu trabalho principalmente devido 

à não relação dos conceitos em outras dimensões dos saberes e à falta de 

elementos contextualizadores de seu objeto. 

 

6.1.11  Análise do TCC de Maia Neto   

Este trabalho teve como objetivo a construção de uma máquina CNC para 

prototipagem de circuitos impressos. Nossa análise inicia-se com a introdução e o 

referencial teórico, destacando os conceitos e suas relações na Figura 19, conforme 

segue:  
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Figura 19 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico do TCC de Maia Neto 

 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

 

O objeto de estudo é uma máquina CNC para prototipagem de placas de 

circuitos impressos. Na introdução, temos a perspectiva histórica evolucionista da 

tecnologia, partindo das ferramentas às máquinas, evoluindo para as máquinas 

automáticas, e no caso, dessa evolução às máquinas do tipo CNC. Tais máquinas 

são essenciais para a indústria, em especial da eletrônica, eletromecânica e de 

confecção de Placas de Circuito impresso (PCI). Importantes na economia dessas 

empresas, tais máquinas são de alto custo para serem obtidas por pequenas 

empresas e instituições de ensino.  

Na Figura 20, podemos perceber alguns aspectos da importância econômica 

de tais máquinas e detalhes de seus aspectos tecnológicos, componentes de uma 

máquina CNC: 
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Figura 20 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico por dimensão do saber do 
TCC de Maia Neto 

 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

A Figura 20 apresenta as dimensões dos saberes na qual os conceitos são 

abordados. Os apresentamos no Quando 45: 

 

Quadro 42 - Dimensões dos saberes do TCC de Maia Neto 

Dimensão Aspectos abordados 

Histórica 
O homem e a necessidade de ferramentas; história das máquinas; 
Revoluções industriais. 

Econômica 
Importância das máquinas na economia para indústrias modernas; custo 
de aquisição das máquinas do tipo CNC. 

Tecnológica 
Evolução das tecnologias das máquinas; partes que compõem um 
máquina do tipo CNC para fabricação de PCI. 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

O trabalho nos traz uma forte perspectiva histórica e econômica das 

máquinas, destacando a máquina do tipo CNC, seu objeto de estudo, que é 

contextualizada em uma perspectiva evolucionista tecnológica na qual os aspectos 

históricos e econômicos estão entrelaçados. Isso nos traz a dimensão tecnológica 

como mais presente nesta parte do trabalho e o seu objetivo é então o de “projetar e 

fabricar uma máquina CNC Router que seja capaz de usinar uma PCI (Placa de 

Circuito Impresso)” (MAIA NETO, p.16). 
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Maia Neto (2019) inicia destacando os trabalhos similares ao seu, 

destacando o diferencial do seu projeto: o fato de usar uma impressora 3D para a 

confecção de certas peças e suas soluções para cada item escolhido a compor o 

projeto, destacando as soluções possíveis e a justificava de suas escolhas tomando 

por base o custo dos itens e a disponibilidade dos materiais. O projeto foi modelado 

com o uso de um software tipo Computer Aided Design (CAD) e discutiu sobre as 

dificuldades de montagem de cada parte. A representação da metodologia e dos 

resultados e discussões estão na Figura 21. 

No aspecto referente à tecnologia, temos uma extensa abordagem sobre os 

conceitos da mecânica, tais como: movimento, motores, transmissão de movimentos 

e também discussões no que se refere à conhecimentos da Engenharia Elétrica, 

descrevendo sobre aspectos do controle eletrônico e atuações segundo tais 

controles, apesar de terem prevalecidas as discussões sobre a perspectiva 

mecânica do conhecimento. 

 

Figura 21 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões do TCC de Maia Neto 

 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 
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A construção do protótipo da máquina CNC envolveu conhecimentos da 

Engenharia Mecânica, de Materiais, Computação e foi pautada na questão 

econômica visando a redução do custo do projeto. Esses pontos foram abordados 

nas discussões sobre os dados, nos trazendo as decisões sobre cada etapa do 

projeto. Um detalhe importante é que apenas trabalhou a parte mecânica da 

máquina, deixando o projeto da parte elétrica para outros trabalhos. A Figura 22 

ilustrará os conceitos por áreas dos saberes: 

 

Figura 22 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões por áreas de saberes do 
TCC de Maia Neto 

 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

Os conhecimentos requeridos para a construção do protótipo por área dos 

saberes estão descritos no Quadro 46. Percebemos o uso de outros conhecimentos, 

como da Computação e de Engenharia de Materiais, atrelados à questão da 

Mecânica, essenciais para se chegar à finalidade da construção do protótipo, seu 

objeto de estudo. A perspectiva econômica também é voltada como objetivo do 
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projeto, pois este tem como finalidade atender as instituições de ensino e empresas 

de pequeno porte. 

 

Quadro 43 - Áreas do conhecimento especializado TCC de Maia Neto 

Área do Conhecimento Aspectos abordados 

Computação 
Projeto de modelagem do protótipo e das peças idealizadas para o 
projeto a serem construídas via impressora 3D; 

Economia Cálculos dos valores das peças e custo do protótipo; 

Engenharias 

Materiais: características de cada peça quanto aos requisitos exigidos 
pelo projeto; 

Mecânica: projeto e execução segundo características dessa área do 
conhecimento, soluções e adaptações para cumprir funções 
específicas. 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

 

A não existência de cálculos matemáticos nesta etapa do trabalho não 

significa que não seja necessário. Os cálculos matemáticos podem estar contidos na 

dimensão do projeto computacional, embutido dentro das modelagens. Porém, não 

foram mencionados no trabalho em questão. 

 

Figura 23 - Mapa conceitual da visão geral do TCC de Maia Neto 

 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

A Figura 23 nos traz uma perspectiva geral sobre o trabalho em questão, ou 

seja, a construção de um protótipo de uma máquina CNC Router foi idealizada e 

construída pelo aluno. O trabalho contemplou apenas a parte mecânica, embora 



306 

 

estabeleça algumas características da parte elétrica em sua revisão bibliográfica. 

Mesmo que o protótipo não estivesse finalizado conforme o aluno desejava foi 

testado e apresentou resultados satisfatórios nos testes de movimentação, uma 

característica que induz a precisão do modelo. O Aluno destaca o baixo custo frente 

a outros modelos similares comercializados, fatores atribuídos às soluções 

propostas por ele. 

A parte elétrica, de escolhas dos componentes e de automação da máquina, 

não foi contemplada nesta pesquisa e ficou como sugestão para trabalhos futuros, a 

serem realizados com o intuito de deixá-la funcionando segundo características 

desejadas para este tipo de máquina. 

 

6.1.12  Análise do TCC de Maia Neto Quanto o Currículo 

Apresentamos no Quadro 47 a análise deste trabalho segundo o currículo e 

as considerações sobre cada um destes pontos. 

 

Quadro 44 - Análise segundo o currículo do TCC de Maia Neto 

Ponto Consideração 

Sobre a formação geral e 
específica 

Encontramos indícios da formação geral no texto, pois o 
aluno consegue envolver seu objeto de saber com as 
dimensões histórica e econômica. A formação especialista é 
destacada pela Engenharia Mecânica e consegue trazer 
outras dimensões do conhecimento necessárias à construção 
do seu objeto de estudo.  

Perspectiva crítica  

Não há perspectiva crítica, embora possamos perceber a 
questão econômica sobre o objeto de estudo, mas este de 
modo comparativo. Porém, propõe um “olhar crítico, para 
corrigir eventuais problemas e inovar as tecnologias 
empregadas” fazendo referência às adaptações ao seu 
projeto (MAIA NETO, 2019, p.51). 

Criatividade 

A criatividade é relatada na metodologia, onde aponta o 
diferencial de seu trabalho frente a outros, destacando suas 
soluções para o projeto como inovadoras frente a outras 
propostas. 

Aspectos dimensionais dos 
saberes considerados 

As dimensões históricas e econômicas presentes na primeira 
etapa dos trabalhos são os destaques no conhecimento 
geral. No conhecimento específico, prevalece a 
especialidade do conhecimento da Engenharia Mecânica e 
conhecimentos específicos como ferramentas desta, embora 
a perspectiva econômica apareça. Também há menções ao 
conhecimento pertencente à Engenharia Elétrica, necessário 
à construção de seu protótipo.  
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Competências e habilidades 

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia; 

Sim 

Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; Sim 

Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; Sim 

Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia; 

Sim 

Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; Sim 

Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; Sim 

Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; Não se Aplica 

Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; Não se Aplica 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; Sim 

Atuar em equipes multidisciplinares Não se Aplica 

Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais Não se Aplica 

Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 
ambiental 

Não 

Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia Sim 

Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional Não se Aplica 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

Conforme o Quadro 47, podemos observar uma preocupação na 

contextualização do seu objeto de estudos frente às perspectivas histórica e 

econômica, que destaca a importância do seu objeto de estudo nestas dimensões 

ligando a especificidade do conhecimento na área tecnológica aplicada (Engenharia 

Mecânica), utilizando ferramentas computacionais e outros conhecimentos a serviço 

da especialização; a criatividade foi identificada no projeto na descrição 

metodológica, sendo destacada também em seus modelos computacionais que 

apresentam as adaptações necessárias para atender aos requisitos de baixo custo e 

eficiência do protótipo; não demonstra a perspectiva crítica mas admite que esta 

deve ser utilizada em trabalhos futuros e novas soluções que podem melhorar ainda 

mais o projeto. As competências e habilidades desejadas são atendidas quase que 

em sua totalidade deixando a desejar também, na questão de relacionar seu objeto 

de estudos aos contextos social, ambiental e econômicos, embora esse último seja 

pouco trabalhado em relação ao quesito custo. 

Quanto à perspectiva científica, o trabalho é especialista da área de 

Engenharia Mecânica e os conhecimentos que encontramos nas outras áreas 
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específicas dos saberes estão relacionados a este, com destaque para as 

ferramentas computacionais utilizadas no projeto. 

Não observamos um modelo social específico em seu projeto. Apenas uma 

ênfase à sua importância para instituições de ensino e empresas de pequeno porte, 

que por falta de aprofundamento nessa dimensão (característica do projeto ser de 

baixo custo) podemos pressupor que o modelo social tem a economia como de 

maior relevância. 

A perspectiva tecnológica do trabalho pode ser enquadrada na percepção 

social a serviço do capital, pois traz a perspectiva tecnológica atrelada ao 

capitalismo e à economia, embora possa também ser enquadrada, com menor 

destaque, à educação, mencionando a possibilidade de seu protótipo ser utilizado 

para desenvolver placas de circuitos impressos em outros projetos que possam 

precisar desta tecnologia. 

 

6.1.13  Análise do TCCde Maia Neto Quanto à Complexidade 

O trabalho de Maia Neto também pode ser classificado como especialista, 

focado na questão da construção do protótipo. Apesar disso, podemos perceber que 

há articulações do seu objeto de estudo com outras dimensões dos saberes. 

 

Quadro 45 - Análise quanto à complexidade no TCC de Maia Neto 

Ponto de análise Considerações 

Contextualização do seu objeto Contextualiza seu objeto em nível local;  

Trabalho sobre os múltiplos 
aspectos dimensionais do 
conhecimento 

Dimensão dos saberes: perspectiva histórica e econômica; 

 

Sistematicidade do 
conhecimento 

A sistematicidade se dá através do objeto do saber quanto a 
união dos conceitos histórico e econômico em torno do objeto 
do saber. Também percebemos a sistematicidade dos 
conceitos para a construção do protótipo no saber 
especializado; 

Reconhecer antagonismos Não há discussões de conceitos antagônicos no texto; 

Enfrentamento da incerteza 
Há menções a incerteza quanto a solução idealizada. A 
perspectiva crítica, neste caso, leva a possibilidade de 
incerteza por questionar a incompletude do protótipo; 

Reconhecer a possibilidade de 
erro 

Sim, pois o protótipo não foi construído em sua totalidade.  

Fonte: Autoria própria 
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O Quadro 48 nos traz a perspectiva de análise da complexidade da obra 

onde a contextualização do objeto se deu, além da perspectiva especialista, no 

contexto histórico e econômico como aspectos múltiplos do saber, além do 

especializado, na área de Engenharia Mecânica com os conhecimentos da 

Engenharia Elétrica, Computação e Economia, também encontrados no TCC do 

aluno e no contexto local, pois descreve a importância de seu objeto para sua 

instituição. Não há antagonismos na obra, mas temos a questão da incerteza e do 

erro ligado à não conclusão do protótipo. 

 

Quadro 46 - Análise quanto a Teoria da Complexidade no TCC de Maia Neto 

Ponto de análise Considerações 

Teoria Sistêmica 

Sistematicidade  

Sistema como um todo 
composto por outros sistemas 
(partes) 

Podemos observar 2 sistemas no TCC: 

1) Sistema de conceitos que contextualiza a importância do 
objeto de estudo; 

2) Sistema do objeto em si, com a descrição das partes 
que compõem e a montagem do objeto máquina CNC; 

Propriedades emergentes e 
suprimidas ao sistema 

Não há propriedades emergentes, uma vez que o protótipo 
não foi concluído. Porém, há a especificação que seja de 
baixo custo. Não há relatos sobre propriedades suprimidas; 

Comunicação entre as partes 
(relações) 

No sistema de conceitos, as partes estão relacionadas ao 
objeto, de modo à contextualizá-lo. Com relação a máquina 
CNC, temos a descrição das partes e soluções que o 
compõem. 

Estrutura que liga as partes 
(organização) 

A organização da contextualização dos conceitos fica por 
conta do objeto de estudo. A organização do objeto, 
máquina CNC, é organizada segundo regras como baixo 
custo e disponibilidade determinante para a escolha das 
partes. 

Teoria da Cibernética 

Aspectos do TCC quanto à 
questão da finalidade 

A finalidade do TCC é a construção de uma máquina CNC, 
contemplando apenas os aspectos mecânicos desta. 

Quanto ao fechamento e  
abertura ao seu ecossistema  

A máquina CNC, não finalizada, prevê outro sistema para 
compô-lo. Apesar disso, é um sistema fechado.  

Organização quanto a sua 
estrutura 

Toda a organização se dá em função do objeto máquina 
CNC tendo como regra o baixo custo e a disponibilidade 
das peças. 

Teoria da Informação 

Aspectos sobre a questão da 
comunicação, mensagens, 
tratamento da informação 
(programação e 
reprogramação) 

O sistema é parcialmente fechado, pois prevê a 
necessidade de outro sistema para a composição do todo. 
Não trabalha esses aspectos. 
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Organização, evolução 
(adaptação ao meio) e 
tratamento da incerteza 

Prevê a evolução através de outro sistema, um sistema 
eletrônico, para terminá-lo, embora não especifique maiores 
detalhes sobre como proceder. 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme o Quadro 49, o trabalho possui dois sistemas, um de conceitos 

que se relacionam ao objeto de estudo e que foi articulado de modo a compor uma 

visão histórica e econômica da tecnologia estudada, e outro, que é a composição do 

objeto, trazendo a descrição das partes que formam o todo. 

A organização do objeto máquina CNC tem como aspecto de seleção de 

seus componentes o baixo custo e a disponibilidade dos materiais, de modo que o 

sistema atenda de forma precisa a função que deva realizar (confecção de placas de 

circuito impresso). Como o sistema não está concluído, sua finalidade está em 

aberto e depende de novas partes, o que o caracteriza como um sistema aberto. 

Não prevê ecossistemas, apenas descreve como possibilidade de uso em pequenas 

empresas e instituições de ensino. O sistema não prevê comunicação entre as 

partes, apenas justificativas quanto as escolhas. No entanto, há uma previsão, mas 

não detalhamento, de uma nova composição do sistema para a finalização do 

objeto. 

 

6.1.14  Relação Sujeito Objeto e Percepções do Trabalho de Maia Neto 

Sua apresentação foi técnica, atendo-se a explicar os conceitos abordados 

em seu trabalho, mostrando interessado no aperfeiçoamento de seu protótipo, em 

finalizá-lo. Acredita que a conclusão do projeto ficou inviável devido ao pouco tempo 

que teve para isso, mas se disse satisfeito com a experiência e com os resultados 

obtidos. 

Foram tecidas críticas em relação ao texto, quanto a organização e 

problemas com a escrita, mas também observamos críticas à versão inicial do TCC 

quanto à sua especificidade, alegando uma superficialidade pela falta de detalhes 

técnicos, que foi entendida na discussão pelo fato de ser um projeto do BCT e não 

de uma engenharia específica. Um membro da banca avaliadora questionou a 

validade científica do projeto, devido à ausência de dados científicos no projeto, 

classificando-o como um relatório técnico e não um trabalho científico. A falta de 

detalhes técnicos sobre o equipamento desenvolvido e suas limitações foi 
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questionado por outro membro da banca, que também alertou para a necessidade 

do trabalho prever, por meio de diagramas, as próximas etapas. 

 

6.1.15  Conclusões Sobre a Análise do TCC de Maia Neto  

O trabalho foi interdisciplinar ao trazer perspectivas do objeto de estudo nos 

conhecimentos técnicos, históricos e econômicos, com maior ênfase nas questões 

técnicas, descrevendo bem as partes e suas soluções para integrá-las, 

prevalecendo o conhecimento específico em detrimento dos gerais. O trabalho 

reflete muitas competências exigidas à sua formação, deixando a desejar a grade 

curricular de conhecimentos gerais e outras dimensões dos saberes.  

A complexidade, embora seja superficial, nos traz elementos novos que não 

havíamos observado antes e ficou claro as inter-relações dos conceitos com o objeto 

de estudo. Além disso, temos especificações detalhadas mais que as usadas na 

composição do protótipo, gerando uma riqueza de detalhes à sua obra. No entanto, 

carece de maiores aberturas para o subsistema eletrônico, podendo ter sido previsto 

isto. 

 

6.1.16  Análise do TCC de Fonseca 

Tendo por objetivo construir uma longarina de sustentação para uma 

aeronave tipo VANT para competição SAE Brasil, iniciamos a análise do trabalho de 

Fonseca pela introdução e referencial teórico dos conceitos abordados e das 

relações que apresentamos na Figura 24: 
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Figura 24 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico do TCC de Fonseca 

 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

A Figura 24 apresenta uma visão geral dos conceitos que permeiam a 

introdução e a revisão bibliográfica, destacando a importância do trabalho sobre o 

objeto de estudo a ser desenvolvido para aplicação em um aeromodelo de 

competição. A introdução enfoca na importância do trabalho em questão e remete às 

questões técnicas que permeiam o objeto de estudo. No referencial teórico é 

possível perceber o destaque dado ao conceito de VANT, contextualização do uso a 

que se propõe o objeto de estudo, assim como uma série de detalhes sobre os 

processos que envolvem a construção da longarina de sustentação para uma 

aeronave. 

Figura 25 - Mapa conceitual da introdução e do referencial teórico por dimensão do saber do 
TCC de Fonseca  

 

Fonte: Baseado em Maia Neto (2019) 

A Figura 25 apresenta as dimensões dos saberes na qual os conceitos são 

abordados e refletidos no Quadro 50. 



313 

 

Quadro 47 - Dimensões dos saberes do TCC de Fonseca 

Dimensão Aspectos abordados 

Histórica 
Traz a história das competições SAE e dos veículos tipo VANT e sua 
importância frente ao uso militar e civil; 

Tecnológica Descrição da tecnologia que envolve os VANT; 

Educacional 
Competição SAE de Aerodesign que movimenta estudantes do Brasil e do 
mundo na perspectiva de pesquisa e projetos sobre o tema; 

Engenharia 

Perspectiva da Engenharia Mecânica que envolve o desenvolvimento de uma 
longarina e suas características a serem atendidas e a perspectiva 
Engenharia de Materiais, que são os compostos e técnicas para confeccionar 
a peça para uma longarina que atenda aos requisitos mecânicos desejados; 

Matemática  
Perspectiva de cálculos que podem ser usados para os testes de tensão, 
tração e dimensionamento das peças. 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

Conforme o Quadro 50 a perspectiva histórica e tecnológica entrelaçada 

sobre os VANTS, o qual é o objeto presente importante também na perspectiva 

educacional. Esta perspectiva educacional é ligada diretamente ao ensino de 

engenharia através de projetos de extensão para a confecção de aeromodelos tipo 

VANT, como a SAE, instituição promotora destas competições com estudantes das 

IES de todo o Brasil, com etapas nacionais e mundial, incentivando a pesquisa 

tecnológica. As Engenharias Mecânicas e Materiais são entrelaçadas, materiais a 

serviço da mecânica, no contexto de produção da longarina, objeto de estudo.  

A dimensão matemática é a ferramenta para os cálculos mecânicos 

necessários para projetar o objeto de estudo de acordo com as características 

desejadas. 

No Capítulo 3, intitulado “Materiais e Métodos”, temos a apresentação da 

descrição dos materiais e métodos utilizados para a construção do protótipo. No 

Capítulo 4, temos os “Resultados e Discussões”, que trazem a sequência dos testes 

para o protótipo. A síntese dos dois capítulos está na Figura 26, que apresenta a 

construção do protótipo com a junção de três materiais: um tecido especial de 

carbono e vidro, madeira balsa e resina epóxi por um processo de laminação. Uma 

vez a peça confeccionada, esta seria testada e dimensionada à sua finalidade (ser 

uma longarina base para as asas de um aeromodelo para a equipe de alunos do 

Projeto Aceeptor Aero Design, a ser usada em competições SAE). 
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Figura 26 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões do TCC de Fonseca 

 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

A Figura 27 vai identificar as áreas dos saberes trabalhados desta visão: 
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Figura 27 - Mapa conceitual da metodologia e resultados e discussões do TCC 01 por áreas de 
saberes do TCC de Fonseca 

 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

No Quadro 51 vimos que a questão econômica aparece como uma 

característica desejada aos materiais selecionados, em especial ao tecido híbrido 

como alternativa mais viável frente a um tecido feito exclusivamente com fibra de 

carbono. A Computação e a Matemática estão entrelaçadas, pois os cálculos são 

determinados de acordo com a modelagem computacional do protótipo na qual tais 

valores obtidos são parâmetros para os testes mecânicos. Quanto às engenharias, 

os conhecimentos da Engenharia de Materiais servindo à Engenharia Mecânica, a 

principal para a construção do protótipo. 

 

Quadro 48 - Áreas do conhecimento especializado no TCC de Fonseca 

Área do Conhecimento Aspectos abordados 

Econômica 
Questão da escolha dos materiais levando em consideração seu 
custo e resistência; 

Computação e Matemática 

Computação: criação do modelo e especificações técnicas para o 
protótipo; 

Matemática: cálculos para as dimensões da longarina e testes a 
serem realizados no protótipo; 
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Engenharias 

Materiais: características dos matérias quanto à resistência e 
processo de união destes para a composição das peças; 

Mecânica: ensaios mecânicos para determinar a resistência do 
protótipo frente aos desafios que este deve suportar. 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

 

Figura 28 - Mapa conceitual da visão geral do TCC de Fonseca 

 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

A Figura 28 apresenta a perspectiva geral sobre o trabalho de Fonseca, no 

qual sua proposta de construção de uma longarina para atender as necessidades do 

projeto de extensão Aceeptor Aero Design foi descrita. Podemos perceber a junção 

dos conceitos trabalhados no referencial teórico com o capítulo “Materiais e 

Métodos”, de forma que o processo de construção seguiu conforme especificado, 

sendo como conclusão que “a estrutura projetada atende as necessidades do 

projeto da aeronave Aceeptor Aero Design, suportando todas as cargas 

aerodinâmicas previstas” (FONSECA, 2019, p.49). 

 

6.1.17  Análise do TCC de Fonseca Quanto o Currículo 

Analisamos este trabalho quanto aos pontos da análise do currículo, 

tomando por base as análises anteriores e os Mapas Conceituais elaborados. 
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Quadro 49 - Análise segundo o currículo do TCC de Fonseca 

Ponto Consideração 

Sobre a formação geral e 
específica 

A formação geral não aparece de forma expressiva, apenas 
como contextualização histórica da aplicação do objeto e sua 
importância no cenário das competições SAE. Prevalece o 
conhecimento técnico específico das engenharias essenciais 
para a montagem do protótipo. 

Perspectiva crítica  Não há.  

Criatividade 
A criatividade se expressa em todo o projeto de construção 
do objeto, desde as escolhas dos materiais às adaptações 
para que o protótipo cumpra sua função. 

Sobre a formação geral e 
específica 

A perspectiva tecnológica especialista da engenharia domina 
o objeto. As dimensões histórica e econômica são apenas 
contextualizadora, conforme destacamos no texto no Quadro 
50 e nas Figuras 24 e 25. 

Competências e habilidades 

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia; 

Sim 

Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; Sim 

Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; Sim 

Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia; 

Sim 

Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; Sim 

Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; Sim 

Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; Não se Aplica 

Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; Não se Aplica 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; Sim 

Atuar em equipes multidisciplinares Sim 

Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais Não se Aplica 

Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 
ambiental 

Não 

Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia Não 

Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional Não se Aplica 

Fonte: Baseado em Fonseca (2019) 

O Quadro 52 apresenta os pontos a serem analisados e as considerações 

sobre cada um dos pontos. Podemos perceber que a formação geral não se destaca 

frente à formação específica, científica e da engenharia, já que a ciência é utilizada 

na perspectiva do desenvolvimento do objeto de estudo, tendo pouca ênfase do 

objeto de estudo com outras dimensões dos saberes; o contexto educacional 

aparece vinculado ao projeto, especializado, como uma justificativa da importância 

do protótipo a ser desenvolvido; a criatividade pode ser observada como o processo 
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de solução encontrado para a construção do protótipo e no uso dos saberes 

científicos, como a Computação e a Matemática como ferramentas a serviço do 

conhecimento específico; quanto às competências e habilidades desejáveis, o 

projeto no qual o aluno participa é multidisciplinar, de extensão e não há avaliação 

de seu objeto de estudo com os contextos social, ambiental e econômico, que 

embora citados, não amplia o conteúdo nem discorre detalhes sobre, ficando na 

superficialidade com os conceitos que foram apresentados em seu texto. 

Embora não haja menção que caracterize uma perspectiva social, a 

competição SAE pode ser considerada como de desenvolvimento tecnológico para a 

aviação, logo, uma perspectiva tecnológica que favorece a perspectiva econômica. 

A perspectiva tecnológica, referente à construção do seu objeto, traz a 

contextualização da aplicação do objeto, ignora a questão evolutiva da tecnologia 

sendo abordada como uma aplicação científica, uma vez que usa conhecimentos da 

engenharia como parte do processo de construção, sem levar em consideração o 

impacto desta nova tecnologia na sociedade e em outras dimensões dos saberes. 

A perspectiva científica é de ciência aplicada, na qual os conhecimentos das 

Engenharias Mecânica e de Materiais são utilizados para a construção do protótipo. 

A perspectiva da Engenharia de Materiais traz as características de cada material 

utilizado e de processos de fabricação enquanto a da Engenharia Mecânica, traz as 

características dos cálculos de dimensionamentos e ensaios mecânicos do protótipo. 

 

6.1.18  Análise do TCC de Fonseca Quanto à Complexidade 

O trabalho de Fonseca é de cunho técnico especialista, focado na questão 

da construção do protótipo. Isso pode ser confirmado pela falta de ligação entre os 

conceitos e o objeto de estudo. 

 

Quadro 50 - Análise quanto à complexidade do TCC de Fonseca 

Ponto de análise Considerações 

Contextualização do seu objeto Contextualiza a nível local e nacional; 

Trabalho sobre os múltiplos aspectos 
dimensionais do conhecimento 

Dimensão dos saberes: tecnológica e educacional; 

Sistematicidade do conhecimento 

A sistematicidade do objeto se dá em meio à sua 
aplicação, contextualizando o ecossistema no qual o 
objeto fará parte. O objeto em si, o protótipo, traz sua 
composição como sistema; 

Reconhecer antagonismos Não há discussões de conceitos antagônicos no texto; 
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Enfrentamento da incerteza 

Não há menções à incerteza, reconhece os testes 
previstos como adequados à aplicação do protótipo; 
visão positivista da ciência com cálculos matemáticos e 
modelagem computacional, sendo testados em 
laboratório; 

Reconhecer a possibilidade de erro 
Não, os testes garantem que o protótipo é ideal para a 
aplicação desejada. 

Fonte: Autoria própria 

 

No Quadro 53 temos a contextualização do objeto e diferentemente dos 

outros trabalhos analisados, inicia com a descrição do ecossistema e de sua 

importância para somente após definir o objeto e suas partes, em um nível local da 

aplicação e global com a importância de seu protótipo na competição SAE; os 

aspectos das dimensões do conhecimento, embora superficiais, trazem a 

perspectiva educacional e tecnológica de seu objeto de saber, sendo especialista 

quanto ao protótipo desenvolvido; não há discussões no texto, sem antagonismos, e 

não apresenta incerteza ou possibilidades de erros com relação aos dados 

trabalhados; as modelagens computacionais e os cálculos matemáticos são 

validados por testes em laboratório que garantem ao protótipo as qualidades 

desejadas à aplicação. 

 

Quadro 51 - Análise quanto a Teoria da Complexidade no TCC de Fonseca 

Ponto de análise Considerações 

Teoria Sistêmica 

Sistematicidade  

Sistema como um todo 
composto por outros sistemas 
(partes) 

Podemos observar 2 sistemas no TCC: 

1) Ecossistema maior, formado por conceitos que 
permeiam e justificam o objeto de saber; 

2) Sistema do objeto em si, com a descrição das partes, 
processos e testes realizados para a montagem do 
protótipo; 

Propriedades emergentes e 
suprimidas ao sistema 

A propriedade emergente destacada sobre o objeto 
longarina é sua capacidade de suportar as tensões físicas e 
as cargas desejadas ao aeromodelo. Não há relatos de 
supressão dos sistemas; 

Comunicação entre as partes 
(relações)  

As partes do ecossistema estão apenas descritas, citadas, 
com destaque para a relação entre o ecossistema e o 
sistema que faz parte por explicitação de sua importância. 
Do protótipo, as partes estão apenas descritas; 

Estrutura que liga as partes 
(organização) 

A organização da contextualização dos conceitos sobre o 
objeto de estudo fica por conta da sua aplicação 
(ecossistema, perspectiva tecnológica). A organização do 
objeto (longarina) fica por conta da necessidade desta 
suportar as tensões e peso (desempenho na aplicação do 
ecossistema); 
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Teoria da Cibernética 

Aspectos do TCC quanto à 
questão da finalidade 

A finalidade do TCC é a construção de uma longarina de 
suporte para a asa de um aeromodelo; 

Quanto ao fechamento e  
abertura ao seu ecossistema  

A longarina é aberta ao seu ecossistema, uma vez que foi 
dimensionada para isso, prevendo por meio dos cálculos e 
modelagem sua inserção ao sistema maior; 

Organização quanto à sua 
estrutura 

Toda a organização se dá em função da aplicação do 
objeto longarina a uma função em outro sistema; 

Teoria da Informação 

 Aspectos sobre a questão da 
comunicação, mensagens, 
tratamento da informação 
(programação e 
reprogramação) 

Fechado, não permite mudanças diferentes das 
especificadas no projeto; 

Organização, evolução 
(adaptação ao meio) e 
tratamento da incerteza 

Não prevê. 

Fonte: Autoria própria 

De acordo com o Quadro 54 o TCC inicia com a descrição do ecossistema 

no qual o sistema que foi desenvolvido vai integrar (protótipo). Os conceitos iniciais 

vão se referir ao ecossistema e aos detalhes do objeto de estudo a serem 

observados, para que essa interação seja conforme desejada; a propriedade que vai 

emergir desse sistema vai compor características desejadas ao ecossistema. Não há 

comunicação entre o ecossistema e o sistema, apenas temos especificações para 

que haja a junção. O sistema então é projetado a partir dessas especificações e 

testado para garantir sua eficiência junto ao ecossistema em que atuará, sua 

finalidade, sendo, portanto, um sistema fechado, mas aberto ao ecossistema 

planejado, uma peça de encaixe ao ecossistema, que dita toda sua organização. 

Contudo, embora aberto para compor o ecossistema, o sistema não prevê 

mudanças ou adaptações, pois isso resultaria na necessidade de novas 

especificações, e consequentemente, um novo protótipo. 

 

6.1.19  Relação Sujeito Objeto e Percepções do Trabalho de Fonseca  

Embora técnico, o autor relata que participa do projeto de extensão Acceptor 

Aero Design e se diz satisfeito quanto ao sucesso de seu protótipo, cooperando no 

desempenho da equipe nas competições. Destacou o problema de aquisição dos 

materiais e seus custos e reconhece o esforço do trabalho em equipe em torno do 

projeto. Para esta pesquisa os materiais foram doados por sua orientadora. 
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Um membro da banca avaliadora relatou que a versão estava com 

problemas na sequência do texto, alegando não haver fluidez na leitura e que 

considerava o trabalho, não como científico, mas sim, técnico. O mesmo membro 

pediu para que fosse dado um destaque à questão econômica, incluindo valores, e 

comparações com outras tecnologias, além de algumas observações técnicas e de 

aspectos textuais, destacando a necessidade de especificar melhor os materiais e 

métodos na seção da metodologia. Os dois outros membros também concordaram 

com os estes apontamentos e teceram outras contribuições sobre como tornar o 

texto “mais científico” através da inserção de gráficos, em especial para os testes, 

além de figuras para ilustrar melhor o protótipo. 

 

6.1.20  Conclusões Sobre a Análise do Trabalho TCC de Fonseca  

O trabalho traz consigo características de uma obra especialista, pouco 

preocupada com outros aspectos do saber que não o técnico, senso multidisciplinar. 

Usou uma estratégia diferente dos outros, ao iniciar com o contexto da aplicação do 

seu objeto de estudo para justificar sua obra e inserir os conhecimentos técnicos 

científicos, refletindo muitas competências e habilidades que o currículo exige, mas 

ficou devendo exatamente na contextualização do problema com os conhecimentos 

gerais, as dimensões dos saberes que permeiam o objeto e suas relações. Um 

destaque nesse quesito é o reconhecimento da importância da atuação em equipe, 

advindo de sua participação no projeto de extensão Acceptor Aero Design. Dessa 

forma, os saberes especialistas predominaram nesta obra. 

Embora estratégia inversa de abordagem do seu objeto de estudo, a 

complexidade é superficial devido a não apresentar aprofundamento dos conceitos 

em outras dimensões dos saberes, fincando presos à especialização científica, não 

atendendo as outras questões da complexidade por nós definidas. 

 

6.2  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Uma característica em comum dos TCCs analisados é a que todos tiveram 

como objetivo o desenvolvimento de uma tecnologia. Isso foi interessante, pois 

conseguimos identificar padrões que serão discutidos nesta seção. 
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Porém, essa característica em comum não nos permite uma generalização 

do método de análise proposto, das conclusões e das considerações que fizemos no 

final deste capítulo, mas pode ser base para análise em trabalhos de mesma 

natureza em outros cursos de C&T, assim como em outros tipos de TCCs que não 

abordem o desenvolvimento tecnológico em pesquisas futuras que, inclusive, 

poderão questionar nossas assertivas e ampliar o campo do saber. 

 

6.2.1  Sobre a Estrutura dos Trabalhos Analisados 

Embora a caracterização dos TCCs quanto ao aspecto de construção do 

texto não esteja dentre os objetivos deste trabalho, achamos interessante registrar 

características percebidas quanto a essa questão. Em nossa análise, conseguimos 

perceber que os trabalhos avaliados podem ser divididos em três blocos: 

 

1) Introdução e revisão bibliográfica: na qual temos aspectos gerais que 

permeiam o objeto do saber, onde destacamos os trabalhos do Gurgel 

Neto e Oliveira com essas características; ou aspectos gerais ligados 

diretamente ao objeto de saber trabalhado, como no caso de Maia Neto. 

2) Metodologia e resultados e discussões: a metodologia, em todos os 

trabalhos analisados, consiste na descrição dos materiais e os passos 

que foram seguidos para a construção do objeto de estudo. Além disso, a 

área do saber específico da engenharia (do projeto) sobressai sobre as 

demais. Normalmente, a seção que traz os resultados e discussões se 

referem às escolhas dos materiais e métodos utilizados na construção do 

protótipo, trazendo cálculos matemáticos e/ou estatísticos; projetos de 

modelagens computacionais da construção do protótipo em questão; e os 

testes realizados nos protótipos, se configurando como a etapa que traz o 

rigor científico e especializado nos trabalhos. 

3) Objetivos e conclusão: onde em poucas linhas é relatado o resultado final 

da construção do objeto de estudo de acordo com os objetivos, onde o 

protótipo e suas características correspondem aos objetivos almejados, 

que são os aspectos do objeto de estudo frente ao conhecimento 

especializado; não há a contextualização com as dimensões dos saberes 

além do técnico, nesta etapa. 
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As introduções e revisões bibliográficas são pobres no aspecto 

interdisciplinar dos conhecimentos gerais e específicos, havendo poucas dimensões 

dos saberes e valorizando a especialização em uma determinada área da ciência 

aplicada.  

Essa visão não é diferente da levantada no capítulo anterior, sobre a 

proposta formativa do currículo, e aponta uma falha quanto a proposta formativa do 

BCT, talvez pela falta de trabalhos integrativos entre as disciplinas com objetivos 

pedagógicos interdisciplinares. Em nenhum TCC analisado há uma seção contendo 

a justificativa do trabalho, embora possamos perceber este aspecto na introdução. A 

ausência de uma metodologia científica melhor elaborada, de uma caracterização do 

trabalho quanto as técnicas utilizadas, pode ser entendida pela falta desse 

componente na formação do aluno, muito embora o professor orientador também 

colabore com isso, permitindo que o componente curricular Metodologia Científica 

do BCT possa ser dividido com o de Filosofia, em uma única disciplina de 60 horas.  

Na seção de análise e discussões dos dados o que prevalece é uma 

tentativa de apresentar com rigor os dados, como parâmetro de cientificidade, 

predominando a ciência positivista. Como resultado, não diferente do esperado, em 

todos os trabalhos a conclusão carece de discussões sobre o objeto de estudo, além 

dos demais conceitos abordados ao longo do trabalho. 

Não estamos, nem propomos avaliar a composição do texto sob o aspecto 

da comunicação tratado pela linguística, mas pelo viés de um sistema de ideias e 

sua organização. Neste aspecto da linguística, Boaventura (2007) indica alguns 

elementos essenciais que devem compor um texto quanto à ordenação das ideias e 

defende que em um trabalho acadêmico, uma introdução deva conter o pensamento 

que orientou o escritor, suas ideias principais e seu propósito em um encadeamento 

entre o tema central e o objeto de estudo. Nesses aspectos, os trabalhos analisados 

pecam por desprezarem a importância da elaboração de uma boa introdução. 

Os projetos apresentam uma tendência a seguir a área de engenharia, na 

qual a grande maioria dos alunos querem cursar, e isso é caracterizado pela ênfase 

dos conceitos trabalhados na área do saber específica da engenharia de sua 

escolha e na qual o currículo do BCT impõe. Podemos interpretar isso devido ao fato 

do BCT ser um curso generalista, levando os alunos a buscarem uma especialidade 

para irem se familiarizando com a engenharia futura, uma vez que cursam 
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disciplinas especiliastas nos últimos anos; e/ou, pelo fato das engenharias 

trabalharem a construção de soluções para problemas práticos, de natureza da 

ciência aplicada.  

Alguns alunos estavam vinculados à projetos de extensão111 e isso 

influenciou em sua decisão de construir soluções para problemas nas quais se 

deparam ou soluções ligadas aos projetos, reforçando a importância destes projetos 

na formação do aluno. 

 

6.2.2   Quanto ao Currículo 

A nossa estratégia de análise por partes dos trabalhos nos permitiu dividir o 

trabalho em duas grandes seções quanto à abordagem do conhecimento: geral e 

específica. Essa divisão foi inspirada na estrutura dos saberes do currículo do BCT, 

na qual geral, considera as disciplinas não ligadas ao conhecimento científico 

especialista, e específico ligados ao conhecimento científico especialista. Discutimos 

isso em cada trabalho e apresentamos o Quadro 55 como sintetizador das 

dimensões dos saberes: 

 

Quadro 52 - Dimensões curriculares dos trabalhos 

Gurgel Neto Oliveira Maia Neto Fonseca 

Conhecimentos Gerais 

Ambiental; 

Ciência; 

Econômica; 

Histórica; 

Química; 

Social; 

Tecnológica; 

 

 

Ambiental; 

Ciência; 

Econômica; 

Histórica; 

Tecnológica; 

Econômica; 

Histórica; 

Tecnológica; 

Educacional; 

Eng. Mecânica; 

Eng.de Materiais;  

Histórica; 

Matemática; 

Tecnológica; 

                                            
111 Os alunos Joel do Amaral Gurgel Neto e Lorano Matheus de Oliveira Fonseca fazem parte do 
projeto Acceptor Aero Design. Eles registraram isso em seus trabalhos como forma de agradecimento 
e, no caso de Lorano Fonseca, também como justificativa, embora não defina dessa forma. Sobre os 
outros dois alunos que tiveram TCC analisado, não tivemos como saber se participaram ou não de 
algum projeto de extensão tecnológica. A ausência de uma seção específica contendo a justificativa 
nos trabalhos dificulta a identificação de onde surgiram as ideias dos projetos por eles desenvolvidos. 
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Conhecimentos Específicos 

Eng. Elétrica; 

Eng. Materiais;  

Eng. Mecânica;  

Matemática; 

Química. 

Computação; 

Eng. Elétrica; 

Matemática. 

Computação; 

Economia; 

Eng. Materiais; 

Eng. Mecânica. 

Computação; Matemática; 

Econômica; 

Eng. Mecânica; 

Eng.de Materiais. 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme observamos no Quadro 55, todos os trabalhos trazem conceitos 

em disciplinas além de sua especialidade, com uma média de 5 dimensões 

disciplinares no contexto geral e 4,25 disciplinas no contexto específico, tendo no 

trabalho de Gurgel Neto o maior número de dimensões dos saberes e o trabalho de 

Maia Neto com menor número de dimensões dos saberes. A dimensão histórica do 

saber está presente em todos os trabalhos, normalmente usada como contexto da 

tecnologia ligada ao objeto de estudo, assim como a dimensão econômica, que vai 

trabalhar sempre a questão dos custos ligados à solução tecnológica proposta. 

Conforme relatamos e demonstramos, os conceitos não ligados ao objeto do saber 

nos trabalhos são superficiais e normalmente limitam-se ao papel de 

contextualizador do objeto. 

Pouco encontrada nos trabalhos e, em geral, de forma pouco valorizada, a 

perspectiva crítica é usada para contextualizar o objeto de estudo, no caso de 

Gurgel Neto, na questão do custo de aquisição de determinada tecnologia; Oliveira 

na relação de rever o protótipo construído, assim como Maia Neto; e, sem qualquer 

perspectiva crítica, o trabalho de Fonseca. A perspectiva crítica poderia ser melhor 

trabalhada, enfatizando a importância do protótipo desenvolvido, dos impactos 

sociais e ambientais, das decisões sobre a escolhas de materiais, métodos e 

evolução tecnológica, melhorando a qualidade dos TCCs em uma perspectiva CTS 

ou mesmo em uma perspectiva complexa. 

A criatividade pode ser encontrada em todos os trabalhos, refletindo as 

soluções usadas para a composição do protótipo. A carência de detalhes sobre a 

inspiração sobre as escolhas dos materiais e dos métodos utilizados na construção 

do protótipo nos leva a dar credibilidade a autoria destas, à criatividade do autor da 

obra. 
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Constatamos que a grande maioria das competências e habilidades 

desejadas ao formando no BCT pôde ser identificada e foram atendidas. As que 

classificamos como “Não se Aplica” fogem do escopo de nossa análise e poderiam 

ser avaliadas através de outros instrumentos de pesquisa. As que identificamos 

como “Não” atendidas em todos os trabalhos são justamente as habilidades e 

competências que quebram a questão da especialização, que são: avaliar o impacto 

das atividades da engenharia no contexto social e ambiental (que necessitaria que o 

trabalho envolvesse o protótipo final com as dimensões dos saberes da categoria de 

conhecimentos gerais); e o de avaliar a viabilidade econômica de projetos de 

engenharia, que envolveria uma análise na dimensão econômica do objeto e 

protótipo dos trabalhos. Atendida apenas de forma superficial no trabalho de Maia 

Neto.  

Em busca da reflexão de um modelo social nos trabalhos não encontramos 

conceitos relacionados. A falta da caracterização de uma concepção social nos fez 

interpretar que em todos os trabalhos envolveram a perspectiva econômica, na qual 

a tecnologia serviria de alguma forma à economia. Atrelado a esse fator, o 

desenvolvimento tecnológico ganha o aspecto de ser pautado na economia, pois 

todos os trabalhos trazem essa perspectiva econômica atrelada à tecnologia. Em 

Gurgel Neto e Oliveira, apesar da preocupação ambiental no primeiro, prevalece a 

questão da economia como diferencial da proposta; Maia Neto destaca o fator 

econômico para o uso de sua solução em pequenas empresas e instituições de 

ensino; também na perspectiva do ensino, Fonseca justifica o desenvolvimento do 

seu protótipo para competições acadêmicas, porém, estas tem a perspectiva de 

desenvolvimento tecnológico como “pano de fundo” juntamente com interesses 

econômicos em produzir tecnologias para aviação.    

Tal perspectiva econômica aos protótipos poderia estar alinhada a um dos 

objetivos do REUNI relacionados à democratização das tecnologias, as tecnologias 

sociais. Mas as reflexões que trazem apenas a questão de custo nas discussões dos 

trabalhos analisados e que não exploram a tecnologia no contexto social, se 

distanciam deste objetivo. 

Como os trabalhos são de desenvolvimento tecnológico, a perspectiva 

científica predominante é a da ciência positivista, sem questionamentos ao 

conhecimento científico ou crítica quanto ao seu uso, se valendo da projeção de 

seus protótipos usando conhecimentos aplicados de sua área de estudos; podemos 
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citar que: prevalece a matemática como ferramenta da ciência, na qual os modelos e 

cálculos são usados como projeto e cientificidade em Fonseca e Gurgel Neto, sendo 

que este último se vale também de equações químicas; enquanto que Oliveira Neto 

e Maia Neto usam diagramas, modelos computacionais e algoritmos para validarem 

seus experimentos cientificamente. Os projetos científicos dos trabalhos são 

validados em testes de laboratório e/ou com o protótipo em funcionamento. 

Portanto, nesta forma de analisar os trabalhos, vimos que os conhecimentos 

ligados à formação geral aparecem nos trabalhos com a função de contextualizarem 

situações, nem sempre se ligam ao objeto do estudo trabalhado, e por vezes criam a 

disjunção do objeto do estudo com o protótipo no trabalho112. Já o saber 

especializado estará ligado diretamente ao objeto de saber, normalmente fazendo 

parte da composição deste, e outras dimensões de saberes observados, vão estar a 

serviço do saber especializado, complementando-os. Isso demonstra que os alunos 

têm a capacidade de construir entendimentos inter/trans disciplinares tendo seu 

objeto de estudo/protótipo como eixo, não apresentando esta mesma capacidade 

quanto à composição do objeto de saber na primeira parte de seus trabalhos 

(introdução e revisão bibliográfica). 

Corrobora com esse fato observado nossa percepção na defesa dos TCCs 

de que isso é um entendimento cultural, no qual os alunos acreditam que devem ser 

especialistas, precisos quanto à ciência aplicada e em sua forma de pensar. 

Destacamos como uma cultura, pois observamos e descrevemos comentários feitos 

por professores orientadores e membros das bancas avaliadoras nas defesas de 

TCC. 

Existe uma interdisciplinaridade em todos os trabalhos quanto à articulação 

dos saberes específicos, tendo o protótipo como eixo dessa articulação. 

Classificamos como interdisciplinar os trabalhos de Gurgel Neto e Maia Neto por 

termos encontrados na primeira parte, relações interdisciplinares entre seus objetos 

de saber com outras dimensões dos saberes e que não pertencem à categoria de 

conhecimento específico, embora tenhamos nossas críticas quanto à profundidade 

dessas relações. Classificamos os trabalhos de Oliveira e Fonseca como 

multidisciplinares por abrangerem várias dimensões dos saberes, mas não 

diretamente relacionados ao objeto de saber na primeira parte de seus trabalhos, 

                                            
112 Lembramos que o objeto de estudo e o protótipo são a mesma coisa em estados diferentes: objeto 
de estudo é o sistema conceitual e o protótipo a materialização do objeto de estudo. 
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embora foram interdisciplinares no trabalho com relação do objeto com o 

conhecimento específico. 

Podemos concluir que as características que encontramos no currículo do 

BCT são refletidas nos trabalhos analisados, uma formação científica positivista e 

especialista que tem a ciência como exata, precisa e verdadeira. As competências e 

habilidades desejada na DCN n. 11/2002 (BRASIL, 2002) são atendidas em sua 

grande maioria, mesmo que o BCT não seja um curso de engenharia, ficando a 

desejar apenas nos quesitos em que a articulação disciplinar, a interdisciplinaridade, 

é desejável frente à perspectiva especialista. 

Sobre a perspectiva formativa proposta no PPC do BCT, na qual visa a 

formação 

[...] de forma crítica e inovadora frente aos desafios da sociedade, tendo 
sólida formação geral e científica, para entrar no mercado de trabalho e 
atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos ambientais, sociais, 
econômicos e culturais (UFERSA, 2010, p.9, grifo nosso). 

Na dimensão de nossa análise neste estudo, podemos concluir que o 

currículo do BCT atende de forma parcial a sua proposta formativa, uma vez que os 

trabalhos analisados não trazem discussões na perspectiva crítica, em especial, 

uma crítica nas dimensões de CTS, não trazem elementos para avaliarmos a 

questão da inovação e da criatividade na solução os problemas e não trabalham os 

múltiplos aspectos do saber desejados em sua formação em seus trabalhos. 

6.2.3  Sobre a Complexidade 

Buscando identificar a contextualização do objeto do saber frente às 

realidades possíveis, nos deparamos com: a não contextualização nos trabalhos de 

Gurgel Neto, Oliveira onde temos apenas conceitos em dimensões dos saberes que 

se relacionam com o objeto; já no trabalho de Maia Neto temos a contextualização 

do objeto na perspectiva histórica, econômica e local, já que o objeto deve possuir 

um fim social, como servir a uma instituição de ensino; e Fonseca contextualiza seu 

objeto na aplicação e localmente, visto que este possibilita ser usado em um sistema 

maior, no aeromodelo de competição do programa institucional. 
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Ao optarmos por identificar as dimensões dos saberes nos conceitos, 

agrupando-os, tínhamos como objetivo principal encontrar conceitos que 

permeassem as várias dimensões, conceitos transdisciplinares ou o que 

gostaríamos de chamar de “operadores da complexidade”, considerando que 

indicariam a superação da disciplinaridade. Não conseguimos identificar nenhum 

destes aspectos nos trabalhos analisados. Neste ponto, podemos afirmar que o 

objeto de estudo do trabalho se comportou como o operador da complexidade, em 

casos que foi possível identificar o objeto nas várias dimensões, como em Fonseca 

que aborda as dimensões históricas econômicas de seu objeto; Gurgel Neto usa a 

dimensão ambiental e seus conceitos como transdisciplinar, uma vez que essa 

dimensão conceitual justifica seu projeto, corroborando com o fato dos temas 

socioambientais serem complexos por natureza. Por conta disso, esse item de 

avaliação se mostra parecido com os aspectos dimensionais dos saberes discutidos 

nas análises e itens presente na análise quanto ao currículo. 

A questão da sistematicidade do conhecimento que pretendemos levantar 

refere-se ao eixo que conduz à organização do conhecimento na dimensão 

conceitual. Gurgel Neto usa a dimensão ambiental para organizar seu sistema de 

conceitos; Oliveira usa a tecnologia em uma concepção de trabalho mais 

especialista; Maia Neto usa a dimensão histórica e econômica como condutor da 

sistematicidade; e Fonseca usa a aplicação de seu objeto para organizar os 

conceitos. A questão da sistematicidade tem uma relação com o ponto de análise da 

Teoria dos Sistemas e se mostra interessante apenas para identificarmos a 

estratégia que cada aluno teve para unir o sistema de conceito inicial, uma vez que o 

sistema de conceito do protótipo tem como estratégia a construção do objeto e tudo 

estará organizado segundo tal propósito. 

Nenhum trabalho trouxe conceitos antagônicos, sendo lineares quanto à 

discussão, abordando apenas conceitos que poderiam ser usados na construção do 

protótipo ou opções de uso a serem escolhidas posteriormente. Observamos a 

incerteza no TCC de Oliveira quando se refere aos cálculos realizados e sua eficácia 

na obtenção de grandezas, e em Gurgel Neto quando diverge sobre a sua solução 

ser a melhor possível para as tarefas que o protótipo se propõe a realizar. Quanto as 

possibilidades de erro, apenas o trabalho de Fonseca não reconhece nenhuma, ao 

passo que Gurgel Neto reconhece possibilidades de erro nos testes realizados e no 

desempenho de seu protótipo; Oliveira reconhece quanto ao resultado das 
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grandezas medidas por seu protótipo; e Maia Neto reconhece a incompletude de seu 

trabalho, pois não terminou seu protótipo e precisará sofrer modificações para 

realizar as tarefas pretendidas. 

As estratégias de análise da complexidade, os quadros referentes à análise 

quanto à complexidade da obra e a análise quanto à Teoria da Complexidade, 

corroboraram com a estratégia de divisão dos TCCs em partes, sendo uma, 

referente à natureza de produção tecnológica em um sistema de conceitos, e outra, 

quanto à análise do protótipo de forma sequencial. Isso mostrou a sistematicidade 

nos trabalhos, apontando que todos os trabalhos contêm no mínimo um sistema, 

que no caso de Oliveira seria o objeto que pretendeu construir. Os trabalhos de 

Gurgel Neto e Maia Neto deixam claro um sistema de conceitos na primeira parte, 

justificando o objeto, e um segundo sistema, o objeto em si, a construção do 

protótipo. Gurgel Neto vai além ao trabalhar um terceiro sistema, o ecossistema, 

lugar de encaixe do sistema por ele desenvolvido. Fonseca contextualiza seu objeto 

pelo ecossistema na qual este fará parte, justificando seu objeto, para depois 

descrever as partes do seu objeto, sistema do objeto. 

Na busca das propriedades emergentes do sistema a ser construído, nos 

deparamos apenas com as funcionalidades desejadas a estes, quando concluídos, 

sem maiores detalhes de outras possíveis funcionalidades ou a supressão de uma 

propriedade característica de um dos sistemas que formam a solução. Não há 

relatos de comunicação entre as partes que formam o sistema, no máximo, temos 

especificações de um sistema maior a ser atendido, como no caso de Fonseca. A 

organização do protótipo será o próprio objeto, as partes que o formam em função 

da aplicação e das qualidades desejadas a estes. 

A finalidade de todos os trabalhos está na construção do objeto (protótipo), 

que são caracterizados como sistemas fechados nas descrições, com exceção 

apenas para Fonseca no qual a sua estrutura deve integrar a um sistema maior e 

Maia Neto que não concluiu seu protótipo e não o deixou aberto, embora admitindo 

que seu protótipo poderá ser modificado em futuros trabalhos. Dessa forma, todos 

os protótipos descritos são caracterizados como sendo fechados, sem possibilidade 

de conversarem com o meio externo, mesmo que dependessem deste para cumprir 

sua função. Neste ponto, Gurgel Neto até explica como isso acontece através de um 

esquema de ligação, mas não o detalha, enquanto Maia Neto destaca a falta de 
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parte de seu sistema, mas também não fornece especificações que permitam a 

finalização de seu protótipo. 

A percepção relativa à complexidade na relação sujeito objeto não gerou 

bons resultados. A técnica de observação não foi a melhor para isto e indícios no 

trabalho, como: justificativa do trabalho e considerações pessoais nas conclusões 

e/ou partes subjetivas, não se fizeram presentes nos trabalhos analisados, 

prevalecendo a especialidade do tema e o objetivismo da ciência positivista, mesmo 

nas considerações dos membros das bancas que analisaram os trabalhos, formadas 

por professores com formação especializada em áreas do saber técnicas e onde os 

TCCs se encaixavam. 

 

6.3  MÉTRICA PARA A COMPLEXIDADE 

Para traçar uma métrica para a complexidade partimos dos itens da 

complexidade analisados, os dois grupos, de modo a construirmos eixos e 

atribuirmos valores empíricos a estes eixos de cada grupo de análise da 

complexidade. 

Do nosso primeiro grupo de análise da complexidade, que se refere à 

questão de contexto do objeto, criaremos duas colunas e determinando como 

calculamos os valores para estes: 

 

Contextualização do objeto x Dimensões do saber: coluna na qual 

multiplicamos a quantidade de contextualização do objeto pelas dimensões 

do saber na qual o objeto foi contextualizado, onde cada unidade com valor 

= 1, obtendo o valor para essa coluna;  

Incertezas do saber: agrupamos os itens analisados de antagonismo, 

incerteza e erro em um único eixo. Apenas somamos as ocorrências e 

apresentamos a somatória destas como resultado, onde cada ocorrência 

com valor = 1.  

 

A coluna da sistematicidade não foi utilizada na métrica diretamente, mas foi 

analisada no eixo sistêmico da Teoria da Complexidade, uma vez que esta teoria é 
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mais completa e também traz os mesmos valores. Quanto as análises referentes à 

Teoria da Complexidade, temos: 

 

Sistêmica: composta pela somatória de todos os sistemas que foram 

identificados no trabalho, seguindo a seguinte função: 

Número total de sistemas = somatório (sistema x (descrição) + 

propriedades emergentes + organização). 

Onde: 

Descrição = coluna de comunicação entre as partes do sistema; os valores 

possíveis para essa coluna será = 1 para apenas a descrição do sistema; 2 

para descrição entre das partes do sistema; e 3 para descrição das 

interações, comunicação entre as partes do sistema; 

Propriedade emergente e suprimida = valor 1 a cada propriedade 

identificada no sistema como emergente e suprimida; 

Organização = somatória de valores, valor 1 para cada conceito identificado 

que interfira na questão da organização do objeto. Caso a organização ser 

der apenas em função do protótipo, objeto final, receberá apenas valor 1 e 0 

para não especificação da organização. 

 

A coluna Cibernética foi composta por um valor proveniente do cálculo da 

somatória: Finalidade x Abertura, fazendo referência a cada sistema descrito e 

identificado, no qual temos que: 

 

Finalidade = finalidades identificadas para os sistemas, valor de 1 para cada 

finalidade descrita;  

Abertura = valor 1 para sistemas fechados, valor 2 para sistema aberto.  

 

Quanto à informação, temos o somatório dos valores de Comunicação x 

Tratamento da Informação, no qual: 

 

Comunicação = coluna aspectos da comunicação, com valores de 0 para 

não previsão de comunicação e 1 para cada previsão de troca de informação 

encontrado; 
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Tratamento da Informação = coluna dos valores sobre organização e 

adaptação quanto a comunicação, com valores de 1 para cada possibilidade 

de tratamento da informação que o sistema prever. 

 

A propriedade sistêmica poderia ser um valor de acordo com o número de 

suas partes, dos conceitos que o formam, visto que a complexidade aumenta na 

medida em que crescem as interações em um sistema113. Cada sistema poderia ser 

um eixo de complexidade, criando um novo tipo de gráfico por dimensão de 

sistemas.  

Partindo disso, elaboramos uma tabela (Figura 29) com os valores usados 

para compor cada eixo e outra com os valores finais calculados para cada eixo e 

também geramos um gráfico comparativo dos valores obtidos em cada trabalho 

(Figura 30): 

 

Figura 29 - Tabela de cálculos 

 
Fonte: Autoria própria 

Podemos perceber que os trabalhos possuem níveis de complexidade muito 

próximos. Ao analisarmos a Figura 29, verificamos que: no quesito contextualização 

do objeto, o trabalho de Fonseca foi o que melhor se saiu, o que melhor 

contextualizou o objeto (em quatro camadas de saberes distintos), seguido de Maia 

Neto com duas ocorrências de contextualização de seu objeto; quanto à incerteza, 

destacam-se Oliveira e Maia Neto com duas passagens que denotam o trabalho 

                                            
113 Essa lógica justifica as multiplicações entre os termos que escolhemos para compor as fórmulas 
empíricas que estabelecem os valores para os eixos métricos da complexidade. 
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com as incertezas, Gurgel Neto com uma e Fonseca nenhuma; na questão 

sistêmica, prevaleceu a abordagem de dois sistemas em Maia Neto e Fonseca e um 

sistema em Oliveira, mas com duas propriedades emergentes do sistema, o que o 

colocou próximo aos outros. 

Nesse quesito, Maia Neto se destacou com a abordagem de três sistemas; 

quanto à Cibernética, Gurgel Neto e Fonseca com duas ocorrências e uma em 

Oliveira e Maia Neto; no eixo da informação, ninguém pontuou. 

Dessa forma, podemos perceber que os trabalhos têm quase o mesmo nível 

de complexidade, tendo o maior valor para Fonseca que traz um texto especialista, 

como todos os outros, mas se destaca pelos relacionamentos que os conceitos 

apresentaram com relação ao objeto de estudo em seu trabalho; o TCC de Oliveira 

foi considerado como o menos complexo em relação aos outros, com baixa relação 

entre os conceitos e o objeto de estudo e o mais técnico dentre os trabalhos 

avaliados. O gráfico exposto na Figura 30 faz a comparação entre os trabalhos em 

cada eixo avaliado: 

 

Figura 30 - Gráfico dos valores da complexidade avaliados nos TCC 

 

Fonte: Autoria própria 

 

6.4  REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 6 

Utilizamos como critério de seleção para análise dos TCCs o fato de que o 

trabalho versasse sobre a produção tecnológica por entender, inicialmente, que este 

seria o principal objetivo do curso de BCT. Na análise do currículo, percebemos que 
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este entendimento é superficial, uma vez que o curso se caracteriza como um curso 

superior generalista, uma espécie de pré-engenharia, e não de ser um curso 

dedicado ao desenvolvimento tecnológico. Ainda assim, insistimos na análise de 

trabalhos dessa natureza e confirmamos que, no caso dos TCCs analisados, todas 

as aplicações se vinculavam à engenharia desejada pelo aluno, refletindo as 

escolhas das disciplinas optativas da grade curricular. 

A análise dos TCCs serviu também para compreendermos melhor a sua 

dinâmica, conseguindo identificar padrões e aspectos do currículo que demonstram 

que o curso de BCT não é tão moderno quanto sua ideia, pois este tem como base a 

ciência clássica positivista e, embora proponha uma abertura às outras dimensões 

do conhecimento, isso se mostra mais filosófico que prático quando analisamos a 

grade das disciplinas ofertadas, refletindo nos pontos do currículo que analisamos 

nesta seção. A esse respeito, destacamos que os professores corroboram com esta 

visão, do curso de BCT como um curso especialista, positivista, pois isso ficou claro 

nas considerações dos membros das bancas avaliadoras durante as defesas dos 

trabalhos, o que nos leva a deixar como sugestão para futuras pesquisas uma 

investigação sobre essa cultura especialista do curso.  

Apesar destas constatações sobre o currículo, percebemos que neste ano 

de 2020 o curso de BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) se transformou em 

C&T, reforçando nossa tese de que o ensino de ciência tende à complexidade, pois 

encontramos mais elementos da complexidade nesta nova proposta curricular que 

na anterior. Resta-nos acompanhar como essas mudanças serão refletidas ao longo 

dos próximos anos. Uma revisão deste trabalho está prevista para acontecer a partir 

do ano de 2023, seguindo os mesmos parâmetros aqui analisados e estabelecendo 

bases comparativas que poderão demonstrar o quanto o curso evoluiu no quesito 

complexidade.     

Nossa estratégia de representação conceitual do trabalho em imagens, duas 

visões de partes do trabalho que nós usamos, apresenta a dicotomia entre o objeto 

do saber e o protótipo com relação aos conceitos e o estabelecimento de, no 

mínimo, dois sistemas distintos de organização conceitual: uma pertencente ao 

mundo dos conceitos que permeiam o objeto, e outra, a construção do objeto.  

Ao analisarmos isso na perspectiva das dimensões dos saberes, 

observamos na dimensão conceitual pouco relacionamento dos conceitos 

trabalhados com o objeto do saber. O contrário, temos no segundo grupo de 
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representações nas quais percebemos a relação dos conceitos fortemente ligados 

ao protótipo, compondo o seu sistema. Esse fato confirma também maior ênfase ao 

conhecimento específico especialista das Ciências Aplicadas em detrimento aos 

conhecimentos gerais propostos no currículo, o que pode ser justificado pelo caráter 

técnico dos TCCs analisados. 

Tivemos problemas com a representação visual desejada, com o uso do 

CmapTools, em especial com as setas, que não apareciam em momentos desejados 

e acabamos por usar somente na ocasião da composição do protótipo, como 

inclusão. Além disso, não seria essa uma ferramenta capaz de suportar a 

representação dimensional dos saberes. Deixamos também, como sugestão para 

trabalhos futuros, o desenvolvimento de uma ferramenta para dar suporte aos 

critérios estabelecidos em nossa análise. 

Identificamos claramente uma forma de escrever TCC através das principais 

teorias descritas na Teoria da Complexidade, como a Teoria dos Sistemas, na qual 

consideramos tudo como sistemas e podemos descrever, no mínimo, dois sistemas 

para evitarmos um trabalho meramente especialista e atender às questões de 

relacionamento do objeto com os saberes gerais e específicos, conforme desejado 

nas competências e habilidades da DCN e nos objetivos formativos descritos no 

PPC do BCT.  

Na Teoria da Cibernética, podemos estabelecer regras de funcionamento 

interno do protótipo, fornecendo detalhes da operação entre as partes, o que 

facilitaria o entendimento e a interação com outros sistemas, ao passo que a Teoria 

da Informação estabeleceria protocolos para a comunicação e ambas as teorias 

usadas em um trabalho da natureza que avaliamos aqui possibilitaria que o protótipo 

evoluísse e que fosse modificado de forma a não comprometer a sua estrutura. 

Acreditamos que um TCC que descreve a construção de um protótipo 

poderia seguir as orientações estabelecidas pelos critérios que usamos para analisar 

os trabalhos, com a tendência a serem trabalhos mais completos e desejáveis frente 

aos novos desafios que temos em C&T neste novo século. 

Não encontramos fortes indícios da complexidade que ajudassem a 

contrariar nossa tese inicial sobre o curso de BCT quanto ao atendimento da 

complexidade. Os pressupostos da complexidade se mostram como possíveis 

indicadores da complexidade para análise de trabalhos acadêmicos ao serem 

utilizados como norteadores e com a propensão a resultar em trabalhos com um 
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nível de complexidade maior, ainda que especialista, tendendo a 

transdisciplinaridade desejada e aspectos do currículo elegíveis, nos quais em sua 

atual configuração ele não atende. 

O sistema de métrica aqui descrito, tendo por base os pressupostos da 

complexidade, merece maiores estudos e outras fórmulas de cálculo, o que 

deixamos também como sugestão para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecemos que no modelo atual da sociedade, onde se perpetua o 

paradigma econômico estabelecido na concepção neoliberal, C&T exercem sua 

função de componentes importantes para o sucesso econômico de uma nação. 

Neste sistema, observamos uma corrida em círculos na qual a educação colabora 

constantemente na reprodução do velho modelo linear de desenvolvimento. É 

preciso quebrar esse modelo ou vamos extinguir nossa existência! Para isso, só 

vemos uma possibilidade: uma mudança radical em nossos valores sociais, a 

adoção de uma filosofia, um ideal, que nos traga novos valores para que, a partir 

deles, possamos reconstruir nossa concepção de sociedade e evitar nossa extinção 

como espécie neste planeta. 

Nossa colaboração filosófica, que tentamos expor nas discussões ao longo 

deste trabalho, busca trazer a complexidade para uma produção acadêmica em C&T 

mais consciente, mais próxima da realidade possível, em uma tentativa de se 

conscientizar que esta não deve ser pautada apenas no aspecto econômico mas 

também em outros aspectos que podem contribuir com a real relevância de C&T 

para que possamos, a partir disso, interromper essa corrida em círculos, 

transformando o círculo em espiral crescente e transformar nossa sociedade neste 

século XXI. 

Para isso, não deixa de ser importante a questão política em todos os seus 

aspectos. A política atual também é dominada pelo paradigma econômico, sendo 

pautada por este paradigma em quase todas as áreas, ao passo que deveria estar 

alinhada também às novas perspectivas de construção de um novo modelo social, 

em cooperação com as demais nações em um compromisso de respeito e 

colaboração. A política isolada, por melhor intencionada que seja, não trará a 

mudança necessária. Precisamos da complexidade também no pensamento político, 

uma visão de todos os aspectos, além da necessidade que esta tenha como base 

ideais de pensamento com preceitos e valores que apoiem a mudança social que 

discutimos. Por isso, a importância da mudança na educação universitária, pois esta 

formará cidadãos que poderão influenciar as políticas no futuro. 
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7.1  SOBRE O ASPECTO CIENTÍFICO METODOLÓGICO DESTA OBRA 

Construímos entendimentos sobre os assuntos que se relacionam com a 

nossa perspectiva de ideais ao longo do trabalho através das reflexões ao final de 

cada capítulo, sempre buscando a justificativa da construção de nossos ideais em 

outras obras e autores, com o objetivo que isso possibilitasse a construção de um 

entender necessário, uma base filosófica idealista para esta obra. 

Desse modo, entendemos que é necessário dar um sentido à marcha do 

progresso, redefinir o conceito do modelo linear de desenvolvimento, sem regredir 

no curso histórico, mas redefinindo-o através do fornecimento de ideais capazes de 

fazer ajustes necessários, que não nos leve a repetir os erros históricos do século 

passado e sim nos conduza a um futuro diferente, no qual ideais humanistas de paz 

e valorização da vida sejam elementos primordiais.  

Deste entendimento surge nosso conceito sobre uma educação para o 

século XXI, em boa parte legitimada pelas ideias de Morin, as quais vão se idealizar 

aqui (em termos de metas específicas) como os pressupostos da complexidade 

levantados e pesquisados no currículo e no aprendizado dos alunos no que se refere 

ao aprendizado de Ciência e Tecnologia e na forma de como este aprendizado está 

imbricado no currículo do curso pesquisado, nosso objeto de estudo. 

Reconhecemos o papel que a educação tem nesse processo, em especial a 

educação universitária e, especificando mais ainda, a educação em Ciência e 

Tecnologia. Vimos que há entendimentos que já nos garantem que este ensino 

tende à complexidade, sendo que os próprios documentos oficiais apontam nessa 

direção, conforme apresentamos no Capítulo 5 e que nem tudo que é previsto se 

materializa, conforme apontamos nas análises do Capítulo 6. Concluímos que nem 

tudo que o currículo prevê e determina se torna realidade, pois a educação é um 

processo muito complexo e não linear.  

Validamos nossa hipótese secundária através do entendimento sobre a 

história do ensino de ciência e sua evolução, onde pudemos perceber a tendência à 

complexidade; discutimos a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade de modo a 

demonstrar que suas inter-relações são de natureza complexa e que, para uma 

abordagem profunda sobre o assunto (da relação entre estes termos que formam a 

sigla CTS), se faz necessária a complexidade.  
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Como fruto desses entendimentos, surgiram os seguintes trabalhos: 

 

1) Artigos: 

 

a) Uma proposta didática metodológica para se trabalhar CTS e 

complexidade de Morin;  

b) Trabalhando o pensamento complexo no ensino de ciência: em 

busca de métodos e técnicas; 

c) Novas tendências no ensino de ciência: trabalhando com a 

complexidade (ainda não publicado). 

 

2) Cursos: 

 

a) No Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO) no IFRN 

na disciplina de CTS: Metodologias de ensino de ciência com CTS e 

complexidade; 

b) Minicurso UFERSA: Construindo o pensamento complexo: estratégia 

de pensamento para melhorar o desempenho acadêmico e a vida no 

século XXI. 

 

Todos esses trabalhos acima relacionados confirmam a nossa hipótese 

secundária e constituem-se também como produtos que se originam a partir desta 

pesquisa e complementam os entendimentos necessários.  

Quanto à nossa hipótese principal, que parte da afirmação de que “embora a 

proposta de formação do BCT seja inovadora e desenhada para o enfrentamento 

dos desafios do século XXI, o curso formará cientistas que demonstrarão poucas 

características da Teoria da Complexidade proposta por Morin” a confirmamos na 

pesquisa aplicada que descrevemos ao longo dos Capítulos 5 e 6, através da 

verificação dos pressupostos da complexidade no currículo e nos TCCs analisados. 

A hipótese principal possuía uma falha em sua afirmação: a de que o curso 

de BCT seria uma proposta inovadora. Conforme vimos no Capítulo 5, é uma 

proposta de ensino de ciência com alguns aspectos inovadores, mas que no fundo 

se caracteriza como um curso tradicional quanto ao aspecto do ensino de ciência, 

pois mesmo com aspectos relevantes na proposta, prevalece o ensino clássico 
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sobre ciência e o que encontramos no currículo que se relaciona com a 

complexidade, que é por nós considerado como o ideal para o ensino de ciência, 

nem sempre se refletindo na prática. 

Além disso, confirmamos também que alguns aspectos do currículo 

desejado nem sempre se fazem presentes no aprendizado proposto, reforçando 

nosso entendimento de que a educação não é um processo simples, linear, e sim 

complexo.  

A hipótese principal foi derivada do objetivo geral do trabalho, na qual seria o 

de “analisar características da Teoria da Complexidade incorporadas na formação 

científica do aluno no curso de BCT da UFERSA Campus Caraúbas (RN) conforme 

proposto à sua formação e presentes nos Trabalhos de Conclusão de Curso” que é 

atendida com as devidas considerações nos Capítulos 5 e 6 desta obra. Podemos 

assim estabelecer como válida a nossa hipótese. 

De certa forma, o objetivo principal é composto pelos objetivos específicos, 

que são: 

 

1) Comparar aproximações e distanciamentos do PPC do BCT da UFERSA 

Campus Caraúbas (RN) com características da abordagem da Teoria da 

Complexidade quanto à formação dos alunos;    

2) Verificar até que ponto a abordagem complexa e curricular está presente 

na formação do cientista no curso de BCT da UFERSA segundo a 

percepção dos mesmos, a partir das análises nos TCCs; 

3) Realizar uma análise da situação do ensino de C&T na UFERSA quanto à 

abordagem do ensino de ciência para o século XXI e a Teoria da 

Complexidade, propondo reflexões que possam contribuir com a melhoria 

do ensino deste curso frente as perspectivas de ensino de ciência para 

este século; 

4) Construir uma abordagem metodológica para se trabalhar o ensino de 

ciência conforme os ideais da Teoria da Complexidade propostos por 

Morin, a partir das reflexões do estudo. 

 

Os objetivos específicos n. 1 e 3 foram atendidos nas análises no Capítulo 5, 

as quais podemos concluir que foi possível estabelecer essa comparação, a partir 

dos pressupostos da complexidade levantados no Capítulo 3.  
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Quanto ao objetivo n. 2, o atendemos no Capítulo 6 com a análise dos 

trabalhos, apesar das especificidades da pesquisa não permitirem uma 

generalização por ter sido restrito, é um caminho para análises dessa natureza, na 

qual também constatamos que trabalhos desta natureza são escassos na literatura. 

Já o objetivo n. 3, as reflexões que teriam como bases os pressupostos da 

complexidade se fazem presentes na nova versão do PPC deste curso, embora 

podemos afirmar, com base no estudo que realizamos, que isso não assegura que 

sejam atendidos. Além desse entendimento, algumas ideias aqui presentes podem 

se tornar um guia para que isso seja possível em um estudo futuro.  

O objetivo n. 4 se referia à necessidade de uma intervenção pedagógica de 

experimentação das ideais desenvolvidas neste trabalho, atendida na validação da 

hipótese secundária deste trabalho que se materializou com os cursos ministrados.  

Ainda como resultados desta pesquisa (e que também corrobora com o 

objetivo n. 3), temos os seguintes trabalhos:  

 

1) Artigo: Contribuições da complexidade de Morin aplicadas à escrita de 

trabalhos acadêmicos (MACÊDO; NEVES; MELLO, 2020); 

2) Minicurso: Escrevendo trabalhos acadêmicos-científicos usando 

estratégias da Teoria da Complexidade. 

 

Os trabalhos apresentados acima se complementam e versam sobre ideais 

discutidos aqui tendo como base os pressupostos da complexidade e seus 

embasamentos aplicados na construção de trabalhos acadêmicos em C&T. 

Dessa forma, na perspectiva científica, esta tese configura-se como um 

trabalho base para a pedagogia da complexidade, contribuindo de forma significativa 

para: o aumento do conhecimento científico sobre a Teoria da Complexidade, de 

Morin; o pensamento complexo; a pedagogia complexa; e para a Epistemologia da 

Complexidade, possuindo outros entendimentos complementares e sínteses 

derivadas desta pesquisa que expandem os entendimentos discutidos.  
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7.2  SOBRE A COMPLEXIDADE TRABALHADA 

Este trabalho não é complexo em sua natureza. O autor ainda não chegou a 

esse nível. É um trabalho acadêmico científico que segue os entendimentos 

necessários para assim ser. Contudo, buscamos atender aos pressupostos da 

complexidade, nos quais se justificam como complementares que potencializam a 

melhoria nas informações em um trabalho de natureza acadêmico científico 

especialista. 

Nossa forma de mensurar a complexidade em trabalhos acadêmicos deixa 

clara a importância da transdisciplinaridade, pois acreditamos no potencial que essa 

abordagem possibilita ao trabalhar a questão dos conceitos com relação ao objeto 

de estudo e ao protótipo, fazendo emergir a complexidade. Estabelecemos dois 

conjuntos de pressupostos para abordar a complexidade, adaptados às análises de 

obras na qual tinham como objetivo a construção de um protótipo.  

Neste trabalho, de natureza diferente dos analisados, apenas o conjunto de 

pressupostos teóricos podem ser aplicados, sendo eles: 

 

• Contextualização do seu objeto de estudo; 

• Trabalhar o objeto de saber sobre os múltiplos aspectos dimensionais do 

conhecimento; 

• Sistematicidade do conhecimento; 

• Reconhecer antagonismos; 

• Enfrentamento da incerteza; 

• Reconhecer a possibilidade de erro. 

 

Interessante ressaltar que esse trabalho foi construído e reconstruído, em 

um espiral, a cada novo entendimento que chegamos. As conclusões distribuídas ao 

longo dos capítulos é uma estratégia para ligar os conhecimentos dispersos do 

objeto de estudo e superar a fragmentação do conhecer.  

Procuramos realizar uma narrativa histórica de cada ponto, quando 

necessário ao entendimento, reconhecendo que o conhecimento evolui ao longo do 

tempo e é socialmente construído. Em cada ponto discutido, buscamos realizar a 

abordagem pelos vários aspectos dimensionais do conhecimento. Discutimos 

antagonismos e incertezas, questionando os saberes e ideias buscando 
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entendimentos complexos. Reconhecemos a limitação de nosso estudo, possíveis 

equívocos e pontos deste trabalho que devem ser melhorados, pois questionamos 

nosso próprio saber produzido. 

Quanto à subjetividade, foi trabalhada de forma sutil, aparecendo em 

destaque na justificativa e em comentários nas notas de rodapé. Além desse tópico, 

podemos afirmar que a subjetividade esteve presente durante todo o processo de 

análise, visto que reconhecemos nossa técnica de análise como intersubjetiva no 

capítulo sobre metodologia, justificando-a.  

Em uma autoanálise, podemos afirmar que procuramos atender aos 

pressupostos da complexidade e ideais aqui apresentados, respeitando a 

formalidade científica da natureza desta obra, reconhecendo que nem sempre isso 

foi possível. Esse reconhecimento aponta para a dificuldade de trabalhar a 

complexidade no modelo aceito como científico, que limita e exige muita criatividade 

para contornar tais limitações, mas uma vez contornada essa limitação é possível 

inserir um pouco de complexidade em uma obra científica especialista. 

 

7.3  POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DESTE ESTUDO 

Como contribuição acadêmica ao ensino de ciência, este trabalho traz 

reflexões sobra a importância do ensino de ciência com complexidade e mostra uma 

possível tendência para este ensino. Nossas contribuições aqui se estendem em 

outros trabalhos publicados onde apresentamos uma proposta metodológica para 

ensino de ciência com CTS com complexidade (MACÊDO et al., 2019) e para escrita 

científica de trabalhos acadêmicos com complexidade (MACÊDO; NEVES; MELLO, 

2020). Além disso, publicaremos um artigo principal desta tese com os pressupostos 

da complexidade, contribuindo com a questão da análise da complexidade em 

trabalhos acadêmicos e escrita acadêmica. Nesta pesquisa, colaboramos também 

para o aprofundamento das ideias de Morin, destacando a importância deste 

pensador e suas colocações pertinentes a construção de uma sociedade melhor 

neste novo século. 

Além disso, criamos uma forma visual de análise de trabalhos acadêmicos 

que pode ser melhor desenvolvida em trabalhos futuros e ampliada visando ser uma 
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ferramenta capaz de apresentar elementos da complexidade a partir da análise de 

textos acadêmicos.  

Também propomos uma forma de estabelecer métricas e valores a partir dos 

pressupostos da complexidade que podem embasar pesquisas futuras nesta linha 

com a ampliação destes pressupostos e novos entendimentos, considerando a 

escassez de publicações sobre esse assunto. A partir dessas análises, ampliaremos 

o minucurso sobre a construção de trabalhos acadêmicos, em especial do tipo TCC, 

tendo por base a Teoria da Complexidade e o pensamento complexo e 

acompanharemos como trabalhos futuros, realizando comparações a partir dos 

pressupostos da complexidade que apresentamos aqui, buscando a melhoria da 

produção acadêmica em nossa instituição. 

Na questão do currículo, o entendemos como determinante para as ações 

do ensino e elaboramos ideias para que este traga concepções da complexidade, 

descrevendo os pressupostos que poderão vir a atender. Nisso, contribuímos para a 

discussão do currículo complexo, dos elementos que poderá atender, fortalecendo a 

pesquisa sobre o currículo. 

Ao focarmos em um estudo de caso específico, o currículo do BCT da 

UFERSA Campus Caraúbas (RN), apontamos seus problemas frente a nossa 

concepção de ideais que este poderia vir a atender. Percebemos que o currículo 

evoluiu, mas para que essa evolução seja perceptível, as variáveis apontadas e os 

resultados das análises que discutimos ao longo deste trabalho devem ser 

observados. Assim, apresentamos nossa contribuição local deste estudo de caso. 

Este trabalho será apresentado para todos os docentes do curso de BCT da 

UFERSA no Campus Caraúbas (RN) para uma discussão ampliada sobre os 

resultados aqui colhidos e apresentados. Esperamos com isso, uma mudança de 

concepção pedagógica e que os docentes trabalhem a questão da 

transdisciplinaridade e da complexidade em suas práticas pedagógicas, 

considerando que o novo currículo do curso traz elementos favoráveis a essas 

práticas. Após as discussões, pretendemos divulgar os resultados em publicações 

científicas para que outros pesquisadores tomem conhecimento.  

A ideia seria buscar mudar o currículo, quebrar a concepção de currículo 

disciplinar, buscando outros arranjos que favoreçam ainda mais a prática da 

complexidade em nossa instituição. Embora tenhamos noção do quanto será uma 

tarefa árdua, entendemos que deverá se iniciar com o entendimento dessa 
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necessidade pelos colegas docentes de nossa instituição ao terem conhecimento 

desta pesquisa. 

Enfim, esta pesquisa é apenas o começo de uma longa jornada de trabalho 

que temos pela frente. Neste momento, temos uma filosofia e entendimentos 

necessários para iniciá-la e o desejo de trabalhar a mudança da sociedade pela 

educação, em especial, pela educação superior, especificamente pela Ciência e 

Tecnologia, devido estas serem tão presentes nos dias de hoje e pela certeza que 

estarão presentes aqui até o fim da história, o fim da humanidade. 
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