UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PRÁTICAS EDUCATIVAS

ADRIANO JOSÉ GARCIA

Ensino das engenharias: um duplo da prática profissional nas engenharias

RIO DE JANEIRO
2017

ADRIANO JOSÉ GARCIA

Ensino das engenharias: um duplo da prática profissional nas engenharias

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Estácio de Sá, como requisito parcial para a obtenção
do título de Doutor em Educação.
Orientador: Professor Doutor Tarso Bonilha Mazzotti

RIO DE JANEIRO
2017

G216e

Garcia, Adriano José
Ensino das engenharias: um duplo da prática
profissional nas engenharias. / Adriano José Garcia. –
Rio de Janeiro, 2017.
309 f.
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade
Estácio de Sá, 2017.

1. Ensino de engenharia. 2. Ensino superior.
3. Inovação do ensino. 4.Racionalidade prática.
5. Pensamento crítico. I. Título.
CDD 370

Dedico esta tese à minha mulher Maiana,
minha companheira de todas as horas, е às
melhores partes de mim, Nina e Pedro,
energia que faz tudo valer a pena.

AGRADECIMENTOS
A meu Professor, um dos poucos com letra maiúscula, Tarso Mazzotti, quem se dedica
intensamente a seu time e orientou-me com satisfação, rigor e persistência para que eu
pudesse caminhar alguns degraus e ampliar minha visão acadêmica.
Aos colegas das Práticas de Pesquisa que fizeram daquelas quintas-feiras encontros
prazerosos e produtivos. Em especial, às mosqueteiras Ada e Claudia, minhas amigas
doutorandas com quem compartilhava ansiedades, angústias, ideias e alegrias.
Aos demais professores do Programa de Pós-graduação em Educação desta Universidade que
ofereceram muitas oportunidades de aprendizagem e sempre mostraram-se solicitos. E às
funcionárias da secretaria do PPGE que facilitaram a operacionalização das atividades do
doutorado.
Ao Professor Greg Evans e ao grupo de pesquisa em ensino de engenharia da University of
Toronto, que me acolheram e me ajudaram a perceber que eu não estava sozinho na busca
pela melhoria da formação nas engenharias.
À Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá por custear meu programa de doutorado,
investindo no meu aprimoramento profissional. Retribuirei com minha dedicação à instituição
e meu compromisso com a construção de conhecimentos de nossos alunos.
À minha mãe Cida, que sempre acreditou em mim mais do que eu mesmo acredito, quem
encontrou meios e recursos para investir em mim, me ajudando a ter condições de enfrentar a
dinâmica da vida profissional.
E principalmente, à minha mulher Maiana, que muitas vezes me incentivou a não esmorecer
na busca por meus objetivos, e à Nina e ao Pedro, que mesmo sem entender porque o papai
não podia dar toda atenção que eles mereciam, souberam conviver com minhas ausências.

RESUMO
Esta tese relata uma investigação acerca da efetividade do ensino de engenharia que foi
fundamentada na Argumentação, na Retórica e na Psicologia Social e teve como objetivo
principal identificar os aspectos que afetam a efetividade da formação nas engenharias.
Discutimos a conjuntura do ensino das engenharias no Brasil, levantando algumas
perspectivas e opiniões sobre a efetividade do ensino e a qualificação dos novos engenheiros.
Também apresentamos um breve histórico da constituição da profissão engenheiro e de como
os cursos de engenharia foram constituídos e tomaram a forma atual. Em seguida, definimos
o que é ser engenheiro e quais são as características da profissão, pois o caráter do engenheiro
é o parâmetro para a efetividade da formação nas engenharias, ou seja, para dizermos se um
curso de engenharia é efetivo precisamos saber se ele estimula o desenvolvimento do caráter
do engenheiro. Nossas principais bases teóricas, a argumentação na educação e a psicologia
social que afeta as práticas educativas, orientaram as discussões de como os procedimentos
retóricos e argumentativos são aplicados para que as práticas educativas tenham melhor
desempenho possível no desenvolvimento de raciocínio crítico. A pesquisa que sustenta a tese
analisa discursos de professores, gestores e demais envolvidos nas instituições de ensino de
engenharia. Três grupos de discursos foram analisados, o primeiro grupo composto de aulas
gravadas em vídeo e oferecidas livremente na internet, o segundo com artigos da principal
revista brasileira de ensino de engenharia e o terceiro com artigos de pesquisadores de ensino
de engenharia apresentados numa conferência canadense sobre o ensino de engenharia.
Amparados pelos resultados da análise dos discursos, apresentamos conclusões acerca das
dissociações entre o ensino e a prática profissional nas engenharias. A organização dos
programas de ensino de engenharia e a consequente efetividade destes programas são
determinadas pelas representações sociais de professores e gestores de cursos de engenharia
acerca das engenharias profissionais, pois são estas representações que orientam as práticas
específicas da dinâmica acadêmica e, assim, delimitam as oportunidades de aprendizagem dos
graduandos.
Palavras-chave: ensino de engenharia; educação superior; inovação do ensino; racionalidade
prática; pensamento crítico; argumentação; retórica; psicologia social; representações sociais.

ABSTRACT
This thesis reports an investigation about the effectiveness of engineering education that was
based on Argumentation, Rhetoric and Social Psychology and had as main objective to
identify the aspects that impact the effectiveness of the engineering programs. We discuss the
conjuncture of engineering education in Brazil, raising some perspectives and opinions about
the effectiveness of teaching and the qualification level of new engineers. We also present a
brief history of the constitution of the engineering profession and how the engineering courses
were constituted and reached the current form. Next, we define what is "be an engineer" and
what are the characteristics of the profession, because the character of the engineer must be
the parameter of effectiveness in engineering education, the effective engineering course is
the one that stimulates the development of the engineer character. Our main theoretical bases,
the argumentation in education and the social psychology that affects educational practices,
guided the discussions of how the rhetorical and argumentative procedures could be applied in
educational practices in order to have maximum performance in the development of critical
reasoning. The research that supports the thesis analyzes discourses of teachers, managers and
others involved in engineering studies institutions. Three groups of speeches were analyzed,
the first group was composed by video-classes freely offered on the internet, the second group
with articles published in the main Brazilian engineering education magazine, and the third
group with papers from engineering education researchers that were presented at a Canadian
conference of engineering education. Based on the results of discourse analysis, we present
conclusions about the dissociations between engineering courses and professional practice in
engineering. The organization of engineering education programs and the consequent
effectiveness of these programs are determined by social representations that teachers and
managers of engineering courses have about professional engineering, because these
representations guide specific practices in the academic dynamics and, thus, bound the
opportunities for students to learn.
Keywords: Engineering education; innovation in teaching; practical rationality; critical
thinking; argumentation; rhetoric; social psychology; social representations.
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1 - Introdução
No senso comum a engenharia tem papel de destaque no conjunto de atividades que
levam ao desenvolvimento econômico de uma nação e à construção de uma sociedade
civilizada. Artigos de jornais, relatórios de organizações internacionais, pesquisas científicas
em diversos países e conversas quotidianas atribuem aos engenheiros considerável relevância
no cenário social. Mesmo em concordância acerca da importância da engenharia para a
sociedade, existe uma disparidade de interesses que pode ser percebida quando observamos
que as famílias e os estudantes de engenharia visam uma formação que possibilite a obtenção
de bons empregos para atender suas expectativas de vida confortável; as empresas procuram
engenheiros que mantenham desempenhos que possam sustentar as suas expectativas de
rentabilidade; os governos acreditam que bons engenheiros irão contribuir para que o país
possa sustentar um crescimento econômico e desenvolvimento social; e as instituições de
ensino esperam consolidar a credibilidade no fornecimento do saber, que é o que as mantém
vivas.
Ao mesmo tempo que as análises acadêmicas e empresariais, implícita ou
explicitamente, pressupõem a centralidade da engenharia na sociedade desenvolvida, algumas
delas sustentam que os engenheiros recém-formados não apresentam certo conjunto de
competências requeridos pela profissão. Ramadi et al. (2016) afirmam que os representantes
empresariais identificam lacunas entre as suas expectativas acerca do conjunto de
competências dos novos engenheiros e o que eles realmente oferecem. Os engenheiros recémgraduados têm dificuldades na gestão do tempo, uma dimensão fundamental para os projetos
e atividades rotineiras do mundo corporativo, bem como falhas na comunicação, o que
minimiza a efetividade dos resultados e inibe a integração nas equipes.
Reforçando essa percepção, o Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, elaborado
pela Confederação Nacional da Indústria - Brasil (CNI), também mostra que os profissionais
de Engenharia precisam ser melhor qualificados para conseguirem alcançar um bom
desempenho. Nessa publicação, a educação em geral e a formação em Engenharia em
particular são apresentadas como os principais aspectos a serem aperfeiçoados para sustentar
o crescimento da economia brasileira, como evidencia o trecho abaixo:
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Um dos principais determinantes da competitividade da indústria é a
produtividade do trabalho. Equipes educadas e engenheiros bem formados
utilizam melhor os equipamentos, criam soluções para os problemas
cotidianos, adaptam processos e produtos e desenvolvem e implementam
inovações. No Brasil, a baixa qualidade da educação básica, a reduzida
oferta de ensino profissional e as deficiências no ensino superior limitam a
capacidade de inovar das empresas e a produtividade, com impactos
significativos sobre a competitividade das empresas (CNI, 2013, p. 27).

A Engenharia é citada especificamente como área responsável por criar soluções para
melhorar a competitividade das empresas e, indiretamente, desponta como uma das principais
áreas com carência de profissionais com potenciais para desempenharem adequadamente o
que deles é esperado. Segundo a CNI, o Brasil tem um grande déficit de engenheiros. Os
dados relativos ao ano de 2012 apontam que o déficit de engenheiros é de cerca de 150.000
profissionais e, mesmo assim, vagas de engenheiro não eram preenchidas nas empresas
porque a formação resultante da graduação em Engenharia não desenvolve as competências
requeridas pelas empresas.
Cabe ressaltar que, para o senso comum, os termos formação e graduação muitas
vezes são assumidos como sinônimos, no entanto, consideramos que existe uma distinção
sobremaneira relevante, pois formação indica o domínio de um conjunto de competências e a
construção de uma identidade e graduação indica a obtenção de um grau simbolizado por um
título. Aqui poderíamos debater uma suposta dualidade entre formação para a vida ou para o
mercado, que muitos pesquisadores da área de Educação abordam, no entanto,
pragmaticamente, assumiremos que quem busca um curso de graduação espera ter
oportunidades de emprego na área, portanto a percepção das empresas é relevante para os
estudantes.
Também poderíamos enveredar pela discussão do quanto a escola de engenharia é
responsável pelo desenvolvimento profissional e qual seria a complementação natural vinda
das experiências profissionais, mas, neste trabalho, assumimos que o processo de transição
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entre "estudante" e "profissional" se inicia durante o curso de graduação em engenharia, sendo
que, quando graduados, espera-se que os novos engenheiros apresentem as competências
mínimas para o início do exercício profissional.
Do ponto de vista dos novos bacharéis em engenharia é frustrante a dificuldade para
conseguir um emprego no seu campo ou ter de aceitar funções não relacionadas às suas
graduações por não terem sucesso nos processos seletivos para os cargos de engenheiro.
Martin et al. (2005) relata que os engenheiros recém-graduados entendem que durante o curso
poderiam ter sido oferecidas mais oportunidades de desenvolvimento para a atuação em
equipes, para as habilidades de relacionamento interpessoal e para as técnicas para
comunicação eficaz. Tudo indica que tanto as empresas como os novos engenheiros acreditam
que o curso de engenharia não está sendo efetivo na formação de profissionais. Por isso, é
cabível a reflexão acerca das razões dessa percepção de ineficácia dos programas de
engenharia.
Segundo Crawley et al. (2010) é evidente que as universidades objetivam formar
engenheiros bem-sucedidos, mas talvez a dinâmica do processo educativo não leve a tais
resultados. A educação em engenharia vive um conflito constante entre duas necessidades
incompatíveis: ser especialista e ser generalista. Um engenheiro precisa dominar seu campo
de atuação, que se expande continuamente graças às novas teorias e novas tecnologias e
precisa saber lidar com diferentes áreas de negócio, diferentes tipos de empresa, criando
soluções para problemas de todas as espécies, percebendo as maneiras como seu entorno afeta
seu projeto.
Seria ingenuidade querer dominar todo o corpo de conhecimentos de uma das áreas
da engenharia, por isso talvez seja importante identificar quais são os conceitos fundamentais
para cada área e qual é a essência da engenharia. As características que definem o modo de
pensar do engenheiro serão discutidas no capítulo 3, considerando que elas afetam as
seguintes inquietações: será que os programas de ensino de engenharia estão estruturados para
contribuírem para a formação necessária para atuação prática? Como os cursos de engenharia
estão organizados atualmente?
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Os resultados de duas pesquisas exploratórias que realizamos mostraram que
institucionalmente, e apoiados pelo senso comum, muitos cursos de engenharia são
desproporcionalmente voltados para o domínio da matemática.
Na primeira delas, foi conduzida uma análise dos currículos de 10 grandes
universidades de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Coreia do Sul e Singapura
que mostrou que 13% das disciplinas dos cursos de engenharia são de matemáticas puras,
57% são disciplinas de fundamentação que usam modelos algébricos para explicar seus
conceitos e apenas 30% aplicam principalmente raciocínios não necessariamente
matemáticos.
A centralidade da busca por um modo de pensar supostamente matemático também
foi constatada na segunda pesquisa exploratória baseada na análise de dinâmicas de aulas de
engenharia, que observou sete intervenções argumentativas oferecidas por professores em
aulas de Física gravadas em vídeo e disponíveis no YouTube, as quais tiveram mais de 20.000
visualizações, o que é suficiente para sustentar que seus professores são considerados
oradores autorizados de seus grupos1 , pois, como definidos por Mazzotti (2013b), oradores
autorizados são aqueles que possuem reputação e credibilidade para que o auditório esteja
disposto a assistir ao seu discurso .
Cada uma das exposições foram submetidas à análise retórica e os resultados
mostraram a observação regular de dois acordos, um relacionado ao conteúdo apresentado
pelas disciplinas e o outro, à exaltação, que se pretende persuasiva, para que os estudantes se
dediquem ao estudo da Física.
Quanto ao conteúdo, praticamente não houve discussão a respeito dos fenômenos, os
professores não foram além da demonstração das fórmulas que descrevem os fenômenos.
Com isso, a Física como ciência é substituída por expressões algébricas que formalizam
aspectos pontuais e simplificados dos fenômenos. Ensinar Física torna-se ensinar a álgebra
que opera com variáveis nomeadas pela Física. Os argumentos amparados na álgebra são
impróprios para explicar os fenômenos, pois evidenciam somente relações observadas entre
os objetos que fundamentam a teoria e não enfocam a base conceitual da disciplina. Assim, a
1 As

justificativas para reconhecer os professores como oradores autorizados são detalhadas no capítulo 4.
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equação apresentada é justificada por uma petição de princípio, ou seja, é importante entender
a equação pois entendendo a equação você conseguirá processá-la. Não se esclarece porque a
equação é requerida para se entender determinado fenômeno, deixando-a sem justificativa
fora do jogo algébrico. O conhecimento das equações é declarado como necessário para se
compreender um conceito da Física que por sua vez é muito mais amplo que a própria
equação. Uma evidência dessa gaiola algébrica, na qual os professores vivem, é a justificativa
que um professor dá para sua aula dizendo: "É um capítulo mais ou menos teórico, eu vou
fazer muito de conversa e pouco, ou quase nada, de contas" (YouTube, 2014a). Como se
deixasse de ser uma aula de Física quando se faz "poucas contas".
Em outros casos, utiliza-se do que é formalmente correto, mas empiricamente falso,
para discutir os conceitos. Seria, tal procedimento, útil para apreender a realidade? Um
exemplo dessa prática pode ser observada na apresentação de outro professor que diz:

Imagine que você vai fazer uma viagem. Você sai da sua casa, vai até a
Baixada Santista e volta para sua casa. Veja que você foi e voltou. A sua
posição inicial: sua casa, sua posição final: a sua casa, veja que o delta "S" é
zero. Você fez uma viagem sem se deslocar (Youtube, 2014b).

Nesse caso o professor fez uma contextualização inadequada ou foi traído pelo abuso
no uso da equação ou ele não entende os fundamentos teóricos de movimento da Física básica
que tenta ensinar, pois ao encontrar valores iguais para a posição inicial e para a posição final
- valores esses que são subtraídos um do outro durante o processamento da equação e que por
serem de mesmo módulo levam o resultado da subtração à nulidade - o professor conclui que
não houve deslocamento, no entanto é um fato físico que houve um conjunto de
deslocamentos ao longo da trajetória e que a somatória dos deslocamentos de ida com os
deslocamentos de volta resultam em zero.
Outro aspecto observado é que os argumentos utilizados para persuadir o aluno a se
dedicar aos estudos da Física são organizados em torno da necessidade de conseguir nota na
prova. Perde-se a oportunidade de vincular os conhecimentos adquiridos na disciplina com a
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realidade percebida pelos alunos e às aplicações quotidianas, que seriam objetos de acordo
mais eficazes para quem dedica sua energia à aquisição de conhecimentos.
A conclusão da pesquisa indica que os discursos dos professores de Física, área que
abrange diversas disciplinas de fundamentação e que ocupa parcela considerável2 da carga
horária da graduação em engenharia, evidenciam dois acordos principais: (1) os fenômenos
físicos devem ser explicados utilizando expressões algébricas, mesmo que para isso sejam
necessárias exageradas simplificações3 da realidade observada; (2) a aprovação na disciplina é
suficiente para persuadir os alunos a dedicarem-se aos estudos, assim a importância da
aplicação dos conceitos é negligenciada.
O processo ensino-aprendizagem seja na abordagem em que o professor é o agente
do ensino ou nas que o professor é o líder e mediador que auxilia os alunos no processo de
aquisição de conhecimentos e desenvolvimento pessoal, precisa mais do que uma simples
demonstração de teorias. Isso porque é essencial que os alunos entendam a importância de
desenvolver as habilidades e competências propostas pelas disciplinas de maneira que sejam
úteis na prática profissional e que sejam persuadidos a dedicar seus esforços ao longo
processo de aprendizagem.
As práticas educativas devem considerar dois tipos de problemas. O primeiro é
epistêmico: as demonstrações, nas ciências, podem ser formalmente corretas e empiricamente
não pertinentes, logo, o ensino de uma ciência requer que se mostre a pertinência do foro, que
é o conjunto de conhecimentos reconhecidos para fundamentação do proposto, do qual se
extrai os argumentos formais. Segundo, o ensino requer uma adaptação do conhecimento aos
estudantes, do contrário não compreenderão o valor dos argumentos científicos e técnicos em
toda sua extensão e consequentemente não saberão como os utilizar nas situações
profissionais.

2

A análise dos programas de engenharia realizada como parte da pesquisa apresentada por mim na CEEA 2016
(Conference of Canadian Engineering Education Association 2016) concluiu que todos os programas de
engenharia contém grande parcela de disciplinas Físicas, sendo que alguns programas chegam a ter mais do que
metade das disciplinas relacionadas à Física.
3

É natural do processo de modelagem que alguns aspectos dos fenômenos ou dos sistemas modelados sejam
simplificados para serem reproduzíveis num modelo. No entanto, quando a simplificação da realidade é
exagerada, os modelos podem ter aplicabilidade somente em casos excepcionais.
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Os próprios meios sociais onde os alunos vivem exercem pressões quanto à
importância dos estudos, determinando a formação acadêmica como o principal objetivo da
vida do aluno. Mas, para que um aluno decida dedicar-se a uma disciplina em detrimento de
todas as demais alternativas para uso de seu precioso tempo - incluindo as demais disciplinas,
outras exigências quotidianas e os necessários momentos de lazer - o professor precisa
persuadi-lo. Portanto é necessário um esquema retórico adequado para que essa negociação
seja bem-sucedida.

1.1 - Acordos explícitos acerca da graduação em engenharia
A atuação na Engenharia enfoca o desenvolvimento de soluções para problemas
práticos que não podem ser solucionados pela direta aplicação de algoritmos, sequências de
raciocínios, regras e operações, conhecidos e que exigem a tomada de decisão entre
alternativas viáveis criadas com base nos conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais
e sociais que envolvem a questão.
Segundo os representantes empresariais, os engenheiros recém-formados não
apresentam um conjunto de competências necessário para iniciar a carreira profissional, pois
não são hábeis para aplicar seus conhecimentos na prática e não conseguem gerenciar a
implementação de soluções para os problemas do quotidiano corporativo. Os novos
engenheiros precisariam ter uma formação que ajude resolver problemas do quotidiano
industrial e comercial, além de criar oportunidades de negócios, aplicando as novas ideias e
descobertas em processos e produtos inovadores (CNI, 2013). Por exemplo, um engenheiro
mecânico deveria conhecer os métodos para fazer a composição de tolerâncias na
especificação de produtos e também entender que sempre se deve especificar a maior
tolerância possível, pois isso torna o produto mais barato. Um engenheiro eletricista deveria ir
além do conhecimento básico para projetar um circuito elétrico, reconhecendo a importância
de utilizar componentes comuns para diminuir os custos em toda a cadeia de suprimentos. Um
engenheiro civil deveria saber calcular a resistência dos materiais utilizados na construção de
um viaduto e, também, ter a percepção para decidir entre o concreto e o aço. Um engenheiro
de produção deveria dominar as técnicas para balanceamento da linha de produção e também
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deveria estar preparado para flexibilizar os processos de acordo com a dinâmica dos
mercados.
De maneira geral, os engenheiros recém-formados, ao ingressarem nas empresas, têm
muita dificuldade para vincular os conceitos desenvolvidos em seus cursos com as
necessidades práticas da profissão, o que causa frustração quanto ao processo ensinoaprendizagem que foi oferecido pelas instituições de ensino superior. Pois, além dos aspectos
técnicos, que normalmente os formandos conhecem de maneira ingênua, um problema ainda
maior é a da quase ausência de conhecimentos sobre gestão de equipes, de habilidades de
relacionamento interpessoal, de técnicas de comunicação eficaz, de um pensamento inovador,
entre outras competências essenciais para a vida profissional. Assim, identifica-se o
distanciamento entre os resultados do processo de ensino em engenharia e as necessidades do
mercado, o que culmina na formação de engenheiros não qualificados para atuar
profissionalmente de maneira eficaz. Portanto, é voz corrente a opinião de que os cursos de
graduação em engenharia não são efetivos para a formação em engenharia.
Note-se que o acordo acerca da formação em Engenharia apresentado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Engenharia (BRASIL,
2002), considera um conjunto de competências coerentes com a expectativa das empresas. Tal
resolução indica que os profissionais desse ramo devem ter um conjunto de conhecimentos
necessários para o exercício da atividade sugerindo alguns temas que devem ser abordados
durante o curso de graduação cujos conteúdos são organizados em três núcleos: básico,
profissionalizante e específico, e, supostamente, após aprendê-los, o egresso do curso de
engenharia teria uma formação generalista, crítica e reflexiva, sendo capaz de apreender e
desenvolver novas tecnologias e de resolver problemas considerando os aspectos políticos,
econômicos e sociais.
Esse acordo expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Engenharia, distribui os conteúdos científicos e tecnológicos em disciplinas, determinam
as suas ementas e estruturam os modelos de ensino. Os professores, condicionados pelas
orientações institucionais e por suas crenças elaboram suas aulas. São os conteúdos das aulas
e as práticas educativas dos professores que diretamente afetam a formação dos estudantes.
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Como dissemos, uma rápida análise das Diretrizes Curriculares Nacionais sugere que
estas são coerentes com as expectativas empresariais, pois partem da fundamentação
científica e tecnológica seguindo para conteúdos relacionados às generalidades das práticas
profissionais e à análise do meio social, como indica o conjunto de competências e
habilidades necessárias para a profissão engenheiro estabelecido pelo artigo quarto do
documento.
- Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades gerais:
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;
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
IX - atuar em equipes multidisciplinares;
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
XI - avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e
ambiental;
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia;
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Observa-se que o CNE procura identificar as competências necessárias para atuação
profissional e por meio delas delinear os parâmetros necessários para criação de cursos
superiores que possam entregar formação de boa qualidade, indo além da construção de
conhecimentos, que é de fundamental importância, também assegurando que esses
conhecimentos sejam diretamente relacionados às necessidades práticas quotidianas da
profissão. Assim, consideramos que as diretrizes curriculares nacionais permitem e sugerem
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uma formação adequada em engenharia, portanto não são elas que causam as distorções
observadas entre a graduação e a expectativa de formação em engenharia.
Então, supostamente, outros aspectos implícitos da organização e da dinâmica dos
cursos de engenharia comprometem o processo de aprendizagem. Por isso, faremos algumas
reflexões acerca das possíveis causas de tais discrepâncias. Iniciaremos pela relação de alguns
marcos históricos importantes da formalização do ensino de engenharia para refletirmos
acerca de seus eventuais impactos nos programas de engenharia oferecidos atualmente pelas
instituições de ensino.

1.2 - Do mestre de ofício à formalização do ensino de engenharia
As atividades de projetar e gerenciar a construção existem desde o início da
urbanização quando começou o desenvolvimento de soluções para necessidades específicas
relacionadas ao aumento da produção de alimentos; à construção de equipamentos para as
cidades e de artefatos para as pessoas (GARRISON, 1998).
Já no século XIV surgiu, no francês antigo, a palavra engigneor, oriunda do latim
ingenium que significa talento, habilidade e genialidade, cunhada para designar o construtor
de engenhos militares, portanto o engenheiro. Logo em seguida passou a significar “aquele
que aplica sua capacidade para desenvolver soluções práticas” aproximando-se da acepção
que utilizamos atualmente (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2014). Naquela época, os
engenheiros formavam-se acompanhando os mestres do ofício para adquirir experiência na
busca de alternativas para solucionar os problemas presentes em seu entorno.
Por volta do ano 1600, Galileu revolucionou o pensamento científico dizendo que o
comportamento dos sistemas pode ser entendido pelo estudo de seus componentes e das
relações causais entre eles. Galileu buscava as maneiras de analisar os fenômenos físicos e
encontrar soluções para situações práticas como o lançamento de projéteis, portanto pode-se
considerar que nessas ocasiões ele era um engenheiro. Em seus trabalhos, Galileu começou a
aplicar a matemática dos gregos antigos apresentando modelos geométricos dos fenômenos
estudados. Para ele a geometria proporcional era a linguagem das ciências naturais
(MACHAMER, 1998). As contribuições de Galileu para a ciência e tecnologia são
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inquestionáveis e o modelagem de fenômenos desenvolvido por ele está presente em nossa
maneira de pensar. Se já não bastasse, Galileu também contribuiu para a organização da
formação em engenharia, quando começou a lecionar matemática aplicada para grandes
grupos de interessados em resolver problemas práticos.
Próximo ao ano 1700, Newton começou a sistematizar a ciência física e a buscar leis
que regessem o universo. Apesar de não ter demonstrado equações algébricas em seus
famosos trabalhos teóricos acerca do movimento, Newton relacionou a álgebra simbólica com
as técnicas de soluções de problemas e a partir de então a linguagem algébrica passou a ser
amplamente utilizada no meio científico para expressar relações causais. Assim, a álgebra
assumiu o lugar da geometria proporcional como linguagem das ciências naturais (COHEN &
SMITH, 2002).
Talvez tenha sido por influência dessa nova maneira de fazer e comunicar a ciência
que, no início do século XIX, os engenheiros de Nápoles, que buscavam a institucionalização
e a legitimação da engenharia moderna, encontraram no domínio das técnicas matemáticas os
diferenciais da profissão. Isto se evidencia quando se observa que para ser aceito no Real
Corpo de Engenheiros de Pontes e Estradas era necessário conhecer geometria proporcional e
álgebra, pois a linguagem matemática e uma suposta neutralidade de julgamento científico
dava aos engenheiros, representantes da classe média, certa autoridade perante o governo e
posicionava hierarquicamente em estrato superior o grupo em ambiente sujeito às disputas de
poder entre a aristocracia fundiária, a igreja e a comunidade local (MAZZOTTI, M., 2009).
Ou seja, nos embates em torno de projetos urbanísticos envolvendo as tradições, o engenheiro
introduziu a objetividade matemática, que substitui a retórica da palavra, para aumentar seu
poder de convencimento e persuasão.
Nesse período, no Brasil, foram instituídos cursos que ensinavam construções de
pontes, fortificações e equipamentos de artilharia que foram os precursores da que é
considerada hoje a primeira escola de engenharia e ciências exatas do país a Academia Real
Militar, criada em 1810, na qual foi formalizado o primeiro currículo de engenharia no Brasil.
Nesse currículo escolar a Matemática era considerada fundamental para o desenvolvimento
das faculdades mentais e como meio mais adequado para estudar outras ciências. A influência
francesa era evidente: a maioria dos livros didáticos eram traduções de autores franceses e o
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currículo baseado nos ramos da árvore do conhecimento da Enciclopédie de Diderot e
D’Alembert. Nos dois primeiros anos do curso de engenharia, estudava-se somente
disciplinas matemáticas, no terceiro e no quarto anos muita Física e alguma Geografia, e
somente do quinto ao sétimo ano as aplicações práticas eram discutidas (SIQUEIRA &
MORMÊLLO, 2011).
Com base nesses eventos históricos ocorridos entre os séculos XIV e XIX, percebese que a formação em engenharia passou da informalidade nos tempos antigos, quando o
ofício era aprendido com a prática ou pelo ensinamento dos mestres, para uma formalização
que focava o domínio da Matemática com dois propósitos: (1) desenvolver um instrumental
de pensamento útil para entender as ciências naturais e para abordar de maneira adequada os
problemas práticos e (2) posicionar a profissão na hierarquia social, ou seja, dominar a
Matemática dava ao engenheiro credibilidade perante os seus interlocutores.
Essa organização inicial dos cursos parece razoável. A inquietação surge quando
percebemos que dois séculos passaram e os currículos dos cursos de engenharia sofreram
pouca evolução, pois continuam iniciando com, o que pode ser chamado de ciclo básico com
disciplinas gerais de Matemática e Física Teórica passando para um ciclo de disciplinas
específicas de cada especialidade para, somente nos últimos anos, simularem algumas
aplicações práticas.
Por que ainda repetimos um modelo bicentenário? Ou será que regredimos? Pois a
Matemática que era oferecida como meio de construção de um instrumental intelectual para
solucionar problemas, foi banalizada à repetitiva e pouco produtiva calculação.
Como seria pretensioso tentar apresentar todos os conceitos científicos e técnicas que
um engenheiro precisaria durante sua vida profissional, pode-se aceitar que os propósitos
mencionados para o currículo do primeiro curso de engenharia do Brasil sejam mantidos.
Talvez se os propósitos originais fossem atingidos os engenheiros tivessem um desempenho
melhor. Talvez a falha não esteja no conjunto dos temas abordados, mas no modo como estão
sendo abordados.
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1.3 - Organização da tese
Consideramos que o ensino é um conjunto de intervenções argumentativas, portanto
organizado e apresentado por discursos construídos que têm por objetivo o desenvolvimento
das competências específicas dos alunos.
Para a engenharia, as competências estão relacionadas ao conhecimento de alguns
fundamentos científicos, ao domínio de algumas técnicas comuns às áreas de atuação, ao
pensamento crítico e à gestão da implementação de soluções.
Já a organização da graduação em engenharia, que supostamente seria um processo
que resultaria no desenvolvimento das competências necessárias para a atuação profissional, é
orientada por acordos que podem ou não convergir para a efetividade deste processo. Além
disso, a dinâmica das aulas, com todas comunicações possíveis e práticas sociais dos
professores e alunos, afeta o potencial desenvolvimento das mencionadas competências, uma
vez que as atitudes perante os conteúdos e propósitos determinam os potenciais resultados.
Correntemente, os acordos e as práticas educativas observadas no meio acadêmico das
engenharias orientam cursos que não oferecem as oportunidades para a formação em
engenharia. Portanto, identificar os acordos que orientam a organização dos cursos de
graduação em engenharia e que afetam o processo de desenvolvimento de competências
oferecido nas aulas pode fundamentar ações de melhoria da efetividade do processo educativo
de engenharia.
Os resultados da pesquisa realizada que levaram às conclusões apresentadas nesta
tese evidenciaram acordos específicos acerca do ensino de engenharia. Alguns desses acordos
conflitam com a prática profissional nas engenharias, o que indica que os grupos envolvidos
no ensino de engenharia orientam suas práticas educativas em representações sociais da
engenharia e, assim, o que é ensinado são duplos das engenharias.
O encadeamento da exposição desta tese percorre cinco capítulos. Como já visto, o
capítulo 1 é introdutório e apresenta a conjuntura da engenharia e do ensino de engenharia no
Brasil, levantando algumas perspectivas e opiniões sobre a efetividade do ensino e a
qualificação dos novos engenheiros para exercer suas funções e manter um desempenho
adequado à dinâmica do mercado profissional. Também é exposto um breve histórico da
constituição da profissão engenheiro e de como os cursos de engenharia foram constituídos e
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tomaram a forma atual. E nele discorremos sobre a necessidade de definirmos o que seria uma
boa formação em engenharia ou se a formação obtida em um programa de engenharia
corresponde ao que um engenheiro precisará para ser considerado de bom desempenho, o que
não é simples, pois cada grupo tem seus interesses particulares, pelo que estabelece o que
considera "bom".
Como os cursos de engenharia despertam expectativas distintas nos diferentes grupos
de interesse, é necessário estabelecer critérios de efetividade da formação em engenharia.
Assumimos que para dizer se um curso de graduação foi efetivo para formar um engenheiro
com um desempenho desejável podemos usar como parâmetro o caráter do engenheiro, em
outras palavras, a boa formação é aquela capaz de contribuir para o estudante desenvolver o
caráter de engenheiro. No entanto, a escolha desse parâmetro acarreta outra necessidade, a
determinação de qual é o caráter do engenheiro.
Sabemos que a engenharia engloba diversas atividades, que não têm limites
claramente definidos e não sendo possível determinar um corpo de conhecimentos que oriente
a atuação nessa área, então é necessário identificarmos as características comuns de quem
atua na engenharia.
Ao identificar o caráter do engenheiro podemos analisar se as intervenções de ensino
de engenharia ajudam a formar tal caráter. Identificando os acordos que fundamentam as
práticas educativas podemos expor como elas são orientadas pelos fatos, verdades, presunções
e preferíveis dos grupos envolvidos e, a partir dessas orientações, analisar como tais práticas
educativas afetam a formação do caráter de engenheiro.
Antes da discussão sobre o que caracteriza um engenheiro, apresentamos no capítulo
2 nossas principais fundamentações teóricas: a argumentação na educação e os aspectos
psicossociais que afetam as práticas educativas. Discutimos como a racionalidade está
diretamente relacionada à argumentação, pois o raciocínio é estruturado por figuras de
pensamento e operadores característicos dos processos argumentativos e a argumentação
depende da agilidade de pensamento para ser efetiva. Também relacionamos a retórica com a
psicologia social mostrando como a persuasão somente será alcançada se os discursos
produzirem os efeitos psicossociais planejados. Para encerrar o capítulo discutimos como os
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procedimentos retóricos e argumentativos são aplicados para que as práticas educativas
tenham melhor desempenho possível no desenvolvimento de raciocínio crítico.
Então, no capítulo 3, definimos o que é ser engenheiro e quais as características da
profissão para diferenciá-la das demais atividades profissionais e para estabelecer um
parâmetro para a efetividade da formação nas engenharias, ou seja, para dizermos se um curso
de engenharia é efetivo precisamos saber qual é a meta desse curso e entendemos que a meta
dos programas de educação nas engenharias deve ser o desenvolvimento do caráter do
engenheiro.
A pesquisa que sustenta a tese é apresentada no capítulo 4, que traz a análise dos
discursos de professores, gestores e demais envolvidos nas instituições de ensino de
engenharia. Três grupos de discursos são analisados, o primeiro grupo composto de aulas
gravadas em vídeo e oferecidas livremente na internet, o segundo com artigos da principal
revista brasileira de ensino de engenharia e o terceiro com artigos de pesquisadores de ensino
de engenharia apresentados numa conferência canadense sobre o ensino de engenharia.
Finalmente, no capítulo 5, amparados pelos resultados da análise dos discursos,
apresentamos conclusões acerca das dissociações entre o ensino e a prática profissional nas
engenharias. O ensino das engenharias é determinado pelas maneiras como os professores e
gestores representam as engenharias, pois são estas representações que orientam as práticas
específicas da dinâmica acadêmica.
Em suma, nossa pesquisa inicia-se pelo levantamento das indicações que a
engenharia é percebida como central para muitas sociedades e de como a formação de
engenheiros é entendida como relevante. Em seguida, fundamentamos nossa abordagem da
Educação e da Pesquisa em Educação na Argumentação e na Psicologia Social que foram as
bases para as análises aqui relatadas. Depois, determinamos o caráter do engenheiro por
entender que ele deve ser a referência da efetiva formação em engenharia. Nossas
investigações examinaram as aulas de engenharia e trabalhos de pesquisadores de ensino das
engenharias para identificar os acordos e os demais aspectos psicossociais que orientam as
intervenções educativas nas engenharias, pelo que procuramos estabelecer se os programas de
ensino das engenharias enfocam o desenvolvimento do caráter do engenheiro. E concluímos
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mostrando que alguns dos fatores que reduzem a efetividade na formação nas engenharias
estão relacionadas às representações sociais que os grupos responsáveis pelo ensino das
engenharias têm acerca das engenharias.
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2 - Argumentação no ensino de engenharia
A formação em engenharia depende do desenvolvimento da engenhosidade 4, ou seja
a inventividade para encontrar as melhores maneiras de solucionar os problemas, o que
implica necessariamente na possibilidade de ver as situações de novos ângulos, tornando
estreita a ligação entre a criatividade e a capacitada cognitiva.
Entretanto, parece existir uma incompatibilidade entre os propósitos da formação e a
maneira como os cursos de graduação estão organizados. Por motivos diversos, como a
"algebrização" das disciplinas de engenharia e as provas de múltipla escolha (que, na prática,
são provas de escolha única entre múltiplas respostas pensadas para confundir - nessas
avaliações, jamais são dadas alternativas de solução) aplicadas durante o curso e ao final dele
nos exames nacionais, determina que o ensino tenha por objetivo um e apenas um resultado,
os problemas são apresentados com somente uma solução viável, o que diverge do acordo
acerca da formação em engenharia e da vida profissional que exige a tomada de decisão sobre
a melhor solução possível para a situação. A convergência para um resultado exato inibe,
quase proíbe, alternativas de melhores soluções. O crítico, reflexivo e inovador é aniquilado
pela necessidade de o aluno ser aprovado. Os problemas práticos de engenharia que exigem
atitudes lógicas, caracterizadas pela identificação de uma soluções formais, atitudes
pragmáticas, para que as condutas sejam ajustadas às circunstâncias e atitudes diplomáticas,
evitando conflitos desnecessários com os demais interessados (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 1996) são simplificados e distorcidos para se enquadrarem nas soluções
pseudoformais - estruturadas visando a formalidade mas com discontinuidade nos elos de
ligação entre as proposições que levariam à conclusão apresentada - às vezes falaciosas,
apresentadas pelos professores.
Tanto nas ciências exatas como no ensino dessas ciências busca-se uma convergência
para uma conclusão inequívoca, mas na engenharia são desenvolvidas diversas soluções
alternativas, dentre as quais escolhe-se a que se julga mais adequada para a situação, portanto,
o ensino de engenharia deveria levar isso em conta e estimular múltiplas soluções possíveis, e
4

Como discutiremos no capítulo 3, a engenharia depende de um modo de pensar que podemos chamar de
engenhosidade que é a conjunção da inventividade para identificar possíveis soluções e das habilidades
necessárias para implementar as soluções na prática.
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que cada uma tivesse uma justificativa plausível para ser empregada. Lembrando que na
ciência chega-se a um entendimento e a partir dele proliferam-se outras linhas de
conhecimento (MAZZOTTI, 2013a). Mas na engenharia, chega-se a um entendimento, a uma
solução, e a partir daí se pode estabelecer melhorias contínuas. Não há uma epistemologia da
engenharia, pois ela não é uma ciência, ela toma emprestado conceitos de diversas ciências,
aqueles que afetam o entendimento dos problemas e/ou que estejam relacionados aos meios
potenciais de criar soluções, faz adaptações nesses conceitos, escolhendo as partes que
interessam, e aplica artes e técnicas para construir seu projeto.
Segundo Sternberg e Grigorenko (2000), para que as instituições de ensino sejam
efetivas, é necessário que superem os métodos tradicionais de ensino que enfatizam a
memória e instruções analíticas e encontrem meios para balancear o uso de pensamento
analítico, criativo e prático. Mas ensino corrente das ciências exatas predominam as práticas
demonstrativas, apresentando o estabelecido nessas ciências, que é traduzido para as
disciplinas escolarizadas numa cadência que inibe qualquer reflexão divergente do instituído.
Todavia, no ensino das engenharias caberia prevalecer a dialética, pois por mais que os
professores tragam um arsenal de experiências e conhecimentos, os alunos devem construir os
seus argumentos, mesmo que com um instrumental reduzido, pois o resultado esperado são
construções de soluções viáveis e os alunos podem, no limite, apresentar soluções melhores
do que as conhecidas pelos professores.
Baseado nesses preceitos, acreditamos que a argumentação pode contribuir para a
educação em engenharia. Então, discutiremos a seguir as relações da argumentação com as
maneiras de se entender conteúdos e de se organizar a cognição, para verificarmos as
possibilidades que ela traz para as práticas educativas.

2.1 - Educação como intervenção argumentativa
A argumentação é essencial para a educação sob dois pontos de vista: o do aluno,
pois sua aprendizagem ajuda a raciocinar criticamente, e o do professor, que pode organizar
suas aulas para receber a adesão de seus alunos para que eles alcancem os objetivos de
aprendizagem propostos.
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As práticas argumentativas podem auxiliar o processo de aprendizagem de diversas
maneiras, como por exemplo: organizando os argumentos da área de conhecimento para
justificar um entendimento para os colegas ou para si próprio; abordando de maneira
exploradora, crítica e investigativa a realidade, buscando validar as ideias e conceitos acerca
dos objetos enfocados; ou oferecendo aos estudantes oportunidades de formulação de
objeções e contra objeções para entender, discutir e aceitar múltiplas posições (MIRZA;
PERRET-CLERMONT, 2009). Estas intervenções argumentativas, ou discursos, aparecem no
processo ensino-aprendizagem em diversos momentos e, invariavelmente, são orientadas por
diversos aspectos psicossociais e são construídas, consciente ou inconscientemente, seguindo
preceitos da retórica. Por isso as técnicas de organização de raciocínio e de persuasão são
importantes de serem conhecidas para que os professores sejam orientadores do processo de
aprendizagem protagonizado pelo estudante.

2.2 - Racionalidade e argumentação: pensamento organizado e com finalidade
determinada
O ser racional usa a razão para deliberar acerca das coisas do mundo e concluir com
coerência. Esse exercício da razão, o raciocínio, é a aplicação do instrumental de pensamento,
acessando os acervos de conhecimento para estabelecer relações entre aquilo que é conhecido
e o que se observa para, assim, entender o objeto em questão ou para refletir, concluir ou
ponderar acerca dele.
Mesmo sendo um indivíduo o agente do raciocínio, aquele que está acessando os
saberes e despendendo energia, o processo não é livre da influência do meio social, acessando
representações compartilhadas, lembranças construídas pelos grupos de convivência e
conhecimentos acumulados pelas áreas do saber que afetam a questão. Ninguém está sozinho
ao raciocinar.
Essa ação de raciocinar pode ser entendida como um procedimento argumentativo. A
organização das premissas em uma sequência de argumentos plausíveis para chegar a uma
conclusão. E como tentaremos mostrar nesse capítulo, raciocinar se confunde com argumentar
quando abordamos a argumentação como estruturação de pensamento. Os conceitos e técnicas
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que caracterizam a argumentação nada mais são do que instrumentos para estruturar o
raciocínio aplicando-o estrategicamente visando determinado objetivo.
Abordaremos a argumentação como se ela fosse divisível em duas partes: "maneira
de pensar" e "arte de convencer e persuadir", a primeira mais próxima da cognição e a
segunda mais próxima da ação. Mesmo sabendo que essa separação não existe na prática,
insistimos nessa distinção somente por julgarmos que cada um desses momentos têm
particularidades que merecem discussões específicas e por termos interesse em discutir a
racionalidade característica da atuação nas engenharias. A segunda parte, argumentação como
técnica de persuasão, será tratada no subcapítulo seguinte.
Billig (2008) afirma que "argumentar é pensar" considerando que as deliberações em
um grupo, um único interlocutor ou consigo mesmo apresentam uma dinâmica que é própria
do ato de pensar. Concordamos com essa interpretação do procedimento argumentativo e
orientamos o conjunto do nosso trabalho de maneira semelhante, mas especificamente quanto
à divisão que estabelecemos no parágrafo anterior e para desenvolver este subcapítulo e o
próximo divergimos do trabalho de Billig, pois ele trata os aspectos psicossociais envolvidos
nos discursos e como tais discursos afetam os fenômenos psicossociais mantendo a unicidade
dos elementos da argumentação.
Iniciaremos discutindo os tipos de raciocínio, analítico e dialético, a viabilidade da
formalização, a necessidade de acordos acerca das proposições e o encadeamento
argumentativo. Seguiremos com a análise dos processos de pensamento, aqueles que
estabelecem ligação ou dissociação entre os elementos do discurso. Também mostraremos
alguns procedimentos cognitivos usados na dinâmica argumentativa. Conhecer como o
pensamento é articulado na argumentação contribui para evitarmos alguns dos enganos
comuns que levam às conclusões equivocadas.

2.2.1 - Tipos de raciocínio: analítico e dialético
As maneiras de organizar os procedimentos da razão foram incessantemente
estudadas ao longo de nossa história. Aristóteles apresentou a divisão dos procedimentos
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argumentativos, aqueles utilizados para organizar o raciocínio, em dois tipos fundamentais: a
demonstração analítica, que é um encadeamento lógico num sistema fechado no qual a correta
organização das proposições resulta numa conclusão unívoca, e a argumentação dialética, que
é um raciocínio coerente em seu encadeamento interno e fundamentado em ideias prováveis
que alcançam uma conclusão admissível, mas que permitem uma eventual refutação. Tais
raciocínios, analítico e dialético, são complementares, não havendo sobreposição ou
substituição de um pelo outro, devendo ser aplicados individualmente ou em conjunto de
acordo com os contornos do sistema objeto do pensamento.
Aristóteles ainda considerava que tais estruturas são baseadas no raciocínio
silogístico, operado pela transitividade, no qual os predicados de um sujeito são transferidos
para o outro e por um encadeamento transitivo chega-se à conclusão.
A lógica formal se alicerça no silogismo analítico, no qual as proposições verdadeiras
levam uma conclusão verdadeira. Tal conclusão, independe da vontade dos homens, pois
seguindo os procedimentos determinados e o encadeamento lógico proposto, somente uma
conclusão é possível e evidente (MAZZOTTI, 2008).
Já a argumentação dialética baseia-se no silogismo dialético, o qual opera com
argumentos construídos sobre enunciados prováveis para que se tenha conclusões
verossímeis, apenas plausíveis. Neste caso, os acordos não necessariamente são baseados em
fatos. São os valores e os lugares do senso comum que fundamentam a argumentação e a
conclusão ampara-se naquilo que é mais ou menos convincente (PERELMAN, 1993).
O ponto de partida da argumentação é a escolha dos dados que servirão de
fundamento para a racionalização. Como somente aquilo que for julgado relevante será
utilizado, consideramos que toda argumentação é seletiva. No caso do raciocínio analítico, os
dados são interpretados e selecionados segundo os critérios estabelecidos pela lógica formal,
que exige a univocidade dos elementos que apresenta, portanto todos devem entender da
mesma maneira cada passagem, não cabendo interpretações individuais. Já no raciocínio
dialético, o agente escolhe os dados da maneira que lhe parecer mais conveniente para obter a
adesão, a criatividade pode ser aplicada para escolher os significados que se deseja atribuir ao
que está sendo exposto (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996). O mesmo fato pode

"36

ser descrito de diversas maneiras. Uma aula, por exemplo, pode aparecer como o tempo limite
para o professor informar uma unidade da disciplina, ou a oportunidade de se construir
conhecimentos relevantes acerca da matéria, ou a oferta de conexão entre o saber consolidado
e o conjunto de conhecimentos dos alunos.
Numa demonstração rigorosa deve-se passar somente pelas etapas indispensáveis,
quanto mais direta a demonstração, mais elegante ela será considerada. Já a argumentação
pode, entre seu início e a conclusão, que não são perfeitamente definíveis, passar por tantos
quantos argumentos parecerem necessários, muitas vezes aproximando-se das teses já aceitas
para aumentar seu poder de persuasão.
O sequenciamento dos argumentos no raciocínio lógico é posto para que eles estejam
em acordo com a lógica atuante. Na argumentação dialética, os argumentos podem ser
organizados de acordo com o raciocínio supostamente mais adequado ao propósito do sujeito
pensante.
Entretanto, quando existe ordem convencionada para a disposição dos argumentos,
ela deve ser seguida pois a quebra da cadência esperada pode desvalorizar o conteúdo
apresentado. Uma ordem pode ser considerada a mais racional para um ouvinte, mas outro
esperaria uma sequencia distinta. Como a argumentação é um todo, sua ordem não é
simplesmente estética, ela age para organizar a cadência de raciocínio proposta.
Nosso quotidiano é repleto de conflitos de opiniões e de significações, sendo que
todo acordo tem validade momentânea, pois é capaz de despertar polêmica para todos que
enxergarem um outro aspecto acerca do tema e que todo conteúdo organizado para defender
um ponto de vista, um argumento a favor de algo, também irá se mostrar um contraargumento para as opiniões controversas (BILLIG, 2008). Essa dinâmica não cabe por
completo em qualquer modelo formal, exigindo raciocínios que superam a lógica formal, indo
além das maneiras analíticas de organizar o pensamento que buscam respostas únicas e
conclusões irrefutáveis.
Para lidar com tais situações, usamos predominantemente o raciocínio dialético para
ponderar acerca dos argumentos concluindo quais são mais e quais são menos convincentes
(PERELMAN, 1993), e, assim, superar as ambiguidades da dinâmica social, na qual uma
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intervenção argumentativa pode convencer racionalmente algumas pessoas e ser avaliada
como não convincente, também racionalmente, por outras pessoas. Quando um grupo de
moradores de uma pequena cidade considera, por diversas razões plausíveis, que uma nova
estrada de ligação com a cidade vizinha é um benefício para sua sociedade e melhorará a vida
de todos, e um grupo de ambientalistas alega que os benefícios são pequenos se ponderarmos
acerca dos impactos ambientais causados pela nova estrada, podemos compreender as
opiniões divergentes e aderir àquela que for mais adequada e/ou mais útil para nós.
Solucionar os problemas envolvidos nas situações práticas, como a descrita no
parágrafo anterior, é o objeto principal das engenharias, então por mais que em algum
momento o engenheiro aplique o raciocínio analítico, a maior parte do tempo ele está
raciocinando dialeticamente. No esquema típico de solução de problemas que inicia-se com a
identificação do problema, passa pela obtenção e escolha das informações relevantes para
então criar possíveis soluções e finalmente decidir sobre qual a mais adequada, usa-se em
todos os momentos a dialética. E a analítica, quando aparece, restringe-se a alguns momentos
do desenvolvimento de soluções.
Cadenciando os argumentos de maneira coerente, sejam eles analíticos ou dialéticos,
poderemos alcançar conclusões adequadas. Entretanto, a plausibilidade de tais conclusões
depende primordialmente dos acordos que sustentam as premissas que fundamentam a
argumentação.

2.2.2 - Acordos
O acordo é a comunhão acerca do significado de um aspecto específico de um objeto
ou de um problema discutido. Implícitos ou explícitos, os acordos servem de ponto de partida
para a argumentação. Mesmo a argumentação consigo mesmo, fundamenta-se nos acordos
oriundos dos conhecimentos considerados confiáveis e naquilo que é aceito pelo grupo de
pertença do indivíduo.
Os objetos de acordo que podem servir de premissas da argumentação podem ser
baseados naquilo que é tido como real, que são os fatos, verdades e presunções, ou naquilo
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que é reconhecido no meio social aonde o raciocínio se desenrola, que são os valores,
hierarquias de valores e lugares (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996).
O fato é algo que pode ser constatado e é aceito por todos, mas não é absoluto, só é
incontestável quando pode ser submetido a uma verificação, quando uma evidência palpável é
apresentada. A verdade é um sistema mais complexo que dependem das ligações entre fatos,
teorias conhecidas e outras verdades. É a representação de uma ideia ou princípio reconhecida
como autentica por todos. E a presunção é uma suposição que se tem como verdadeira
baseada em indícios razoáveis.
Os valores são atitudes perante os fatos e verdades que são aceitas pelos grupos
sociais. São crenças importantes para os grupos que são utilizadas como referência para a
tomada de decisão dos indivíduos. Existem valores abstratos, como a justiça e a veracidade, e
valores concretos, como a Escola e o Brasil. As hierarquias são ordenações de valores que
definem priorizações e subordinações. Também podem ser concretas, como na subordinação
do animal ao homem, e abstratas como na priorização do justo sobre o útil. As hierarquias são
mais importantes do que os valores em si, pois os grupos se caracterizam mais pelas
hierarquias do que pelos próprios valores. Como a busca simultânea de valores cria
incompatibilidades, portanto exige escolhas, a hierarquização ajudará a decidir quais valores
serão sacrificados (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996).
E os lugares são as premissas de ordem geral que servem para justificar nossas
escolhas. Eles são os primeiros acordos no campo do preferível, de onde todos os demais
acordos poderiam ser deduzidos.
A partir de um ou mais acordos, os raciocínios se desenvolvem por ligação e por
dissociação. A ligação transfere para a conclusão a adesão às premissas e a dissociação separa
o que o conhecimento comum considera unido entre si (PERELMAN, 1993).

2.2.3 - Processos de ligação e dissociação
Os procedimentos da razão relacionam elementos oriundos dos acordos para chegar
às conclusões. Quando ocorre o convencimento acerca de uma etapa do encadeamento do
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raciocínio, parte-se para a próxima etapa fazendo ligações ou dissociações entre as noções
envolvidas no problema. Ao final o conjunto de informações apresentado terá de fazer sentido
como um todo, o que será possível somente se cada elo estiver adequadamente conectado.

2.2.3.1 - Ligação
Os processos de ligação são esquemas que visam aproximar argumentos, vinculandoos numa determinada estrutura. As ligações são estabelecidas com base na realidade
compartilhada, em aspectos palpáveis suscetíveis de prova, valendo-se dos juízos admitidos
acerca da realidade para conseguir a adesão para aquilo que se procura promover. São criados
vínculos causais entre fatos e consequências, entre os meios e os fins, são afirmadas relações
de coexistência, conexões simbólicas e hierarquias são apresentadas. Os argumentos
construídos com essas ligações referenciadas na estrutura do real são apresentados conforme a
própria estrutura das coisas do mundo, bastando olhar da maneira proposta que os
significados propostos parecerão evidentes. Também são feitas ligações a partir das noções
primitivas que fundamentam a realidade, baseando-se em exemplos, ilustrações e modelos,
além de usar a transferência de significados por analogia na qual relaciona-se o tema a um
determinado foro. Assim, cria-se argumentos que visam fundar a estrutura do real, usando
casos particulares para extrapolar significados e trazer raciocínios de outros campos do real
para reestruturar certos elementos do campo discutido.
A maneira mais direta de fazer ligações é por comparação que aproxima os
elementos que se diz serem semelhantes. Para uma comparação ser aceita, pondera-se sobre a
distância entre comparáveis, verifica-se se a ligação é cabível para o contexto apresentado. Os
seres comparados passam a fazer parte de um mesmo grupo, podendo ser valorizados quando
assemelhados com algo superior ou desvalorizados quando colocados parelhos a algo baixo. É
importante notar que toda comparação é um pouco desqualificadora por extinguir a unicidade
de cada elemento (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996).
Também pode-se ligar elementos por sucessão. Uma das maneiras é por vínculo
causal, que pode apresentar a relação entre dois elementos sucessivos, como quando concluise que a matemática é importante para passar no vestibular relacionando os fatos de um aluno
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ter bom desempenho em matemática e ter passado no vestibular; ou apresentar a causa para
um dado acontecimento, no caso do aluno que passou no vestibular porque ele sempre teve
bom desempenho em matemática; ou evidenciar o efeito de um dado acontecimento, por
exemplo acreditar que por ter tirado nota máxima em todas as provas de matemática o aluno
passará no vestibular.
Além da ligação com as causas também é possível validar um raciocínio por uma
relação de um fato com sua consequência, apreciando um acontecimento perante seus
resultados favoráveis ou desfavoráveis, o que está diretamente relacionado à lógica dos juízos
de valor. Muitas vezes é apresentado como uma simples avaliação de algo por meio de suas
consequências
E a sucessão também é usada na ponderação que relação os fins e os meios. Os fins
aparecem como valores absolutos, mas que devem manter certa coerência com os meios. Os
meios são valorizados por sua efetividade para se atingir os fins.
Para as relações de sucessão, que organizam uma sequência, a ordem temporal dos
fatos e atos é essencial, mas podemos fazer ligações sem considerar a cronologia das
ocorrências, isso ocorre nas ligações de coexistência. Aceitamos a existência de uma realidade
por constatarmos a existência de algo em outro nível. A existência de uma pessoa no andar no
qual parou o elevador confirma que essa pessoa pressionou o botão de parada do elevador
naquele andar? Essa é uma pressuposição plausível para a lógica da coexistência, mas não se
pode desconsiderar outras alternativas possíveis antes de concluir que uma constatação
evidencia a outra. Num caso como esse, uma pessoa poderia ter chamado o elevador e por um
motivo qualquer ausentou-se e logo em seguida chegou a pessoa acusada como responsável
por solicitar a parada do elevador naquele andar.
As comparações entre valores orientam a hierarquização. Os diversos valores
envolvidos num problema são ordenados numa hierarquia que estabelece quais terão
prioridades numa eventual necessidade de tomada de decisão, ou seja, quais prevalecerão e
quais eventualmente poderão ser deixados de lado. As hierarquias também podem ser
relacionadas, buscando solidariedade entre uma e outra hierarquia, usando aquela que é aceita
para assentar uma que ainda não é conhecida ou é questionada.
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Até aqui discutimos as ligações fundamentadas no real, as comparações, as relações
de sucessão, a coexistência de fatos e verdades e as hierarquias, agora iniciaremos a
apresentação das ligações conceituais sobre as quais a realidade é representada.

2.2.3.2 - Analogias
O raciocínio por analogia é essencial para a invenção e o seu valor está em encontrar
similitudes em campos diferentes e usar aquilo que já conhecido para acomodar novos
conhecimentos acerca de outro tema. Os empiristas menosprezam a analogia por entenderem
que ela é uma relação de semelhança parcial e incerta, pois de fato não é elemento de prova.
Como não temos intenção de provar fenômeno algum, somente estamos buscando
meios de organizar a racionalidade prática, as analogias têm importância central, pois estão
presentes nos processos cognitivos mais primitivos, como afirmam George Lakoff e Rafael E.
Núnez (2000), pois os conceitos abstratos mais complexos são compreendidos por analogias
com conceitos mais concretos. Para Lakoff e Núnez (2000) as metáforas conceituais são
mecanismos cognitivos que usam os esquemas já conhecidos como base para a apreensão de
novos conhecimentos. Não se aprende algo completamente novo, somente organizamos as
novidades fazendo analogias com aquilo que já conhecemos. Quando dizemos "esse é um
grande problema" concebemos uma analogia com nossa noção fundamental de tamanho,
quando olhamos para uma paleta de cores e julgamos que algumas cores são "próximas"
estamos resgatando significados dos nossos conceitos primitivos de distância e quando
analisamos as "ramificações" de um organograma empresarial trazemos referências de nossas
noções de estrutura física.
O esquema básico da analogia é a comparação entre o tema, conjunto de termos
sobre os quais repousa a conclusão, e o foro, conjunto de termos que servem para referenciar
o raciocínio. Sempre teremos tema e foro de áreas diferentes, pois quando comparados
elementos da mesma área fazemos ilustrações ou exemplos.
A analogia não age como evidencia do que se quer mostrar, mas como figura ou
esquema de pensamento para raciocinar acerca de algo, é um dos operadores do raciocínio. A

"42

analogia não é uma simples proporção matemática A está para B assim como C está para D,
pois ela deve ser validada pelos grupos sociais. Os valores atribuídos a cada um dos termos e
a própria aceitação da relação análoga depende do auditório. Por isso é necessário muito
cuidado para assegurar que o auditório compreenda a analogia da maneira desejada pelo
orador.
Duas figuras de pensamento fundamentais instituídas pelas analogias são a metáfora
e a metonímia. São figuras pois operam com termos que são alterados para sustentar um
discurso. A metáfora é uma analogia entre tema e foro de domínios diferentes, na qual alguns
predicados do objeto conhecido e reconhecido pelo auditório no foro é transferido para
instituir os significados que se diz serem próprio do tema. Não é a totalidade de qualidades
que é transferida, somente algumas consideradas relevantes para o contexto. Digamos, então,
que a metáfora traz parte das qualidades do sujeito da frase relacionada ao foro para dar parte
do significado do sujeito em foco no tema.
Já a metonímia opera de maneira semelhante quando os objetos são contíguos. Ela é
ao mesmo tempo uma extrapolação de significados, quando a "mão" representa o "trabalho
braçal de um homem", e uma simplificação, pois assim estamos dizendo que o trabalho do
homem nada mais é do que aquilo que sua mão pode fazer. Outro tipo de analogia
metonímica, que é mais importante para nossos estudos acerca dos procedimentos da razão, é
a comparação e transferência de significados entre processos semelhantes que ocorrem em
domínios diferentes, como quando se diz que houve uma "fratura de galho verde" para
descrever a "fratura parcial de um osso cartilaginoso", casos que não ocorrem a ruptura
completa.
Metonímias, como a apresentada no parágrafo anterior, são comumente categorizadas
como metáforas, pois uma análise superficial pode levar a conclusão que se está comparando
dois objetos substantivos - no exemplo dado seria um "osso cartilaginoso" com um "galho
verde". Entretanto, um olhar mais atento perceberá que não se trata de comparação entre
substantivos, pois o significado transportado está relacionado ao processo de fraturamento, ou
seja, o processo que caracteriza a fratura de um osso cartilaginoso é semelhante ao processo
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que se desenrola quando um galho verde é quebrado. Portanto, o tema e o foro são contíguos,
assim temos uma metonímia.
Voltando à metáfora, podemos dizer que ela é uma analogia condensada, pois deixa
implícitos certos significados e o transporte da significação do foro ao tema só é reconhecida
por uma interação aceita pelo indivíduo e seu grupo. Assim, somente no decorrer da discussão
será possível estabelecer que se trata ou não de metáfora.
Deve-se lembrar que usar o foro para valorizar ou desvalorizar depende do contexto.
Usar "o leão" como foro pode servir para valorização da coragem - Aquiles é um leão - ou
para desvalorização dos excessos na alimentação - Dom João era um leão à mesa. Outro
exemplo seria usar a frase metonímica "ele devora a comida" para elogiar um bebê que se
alimenta bem ou para denegrir a imagem de um glutão.
Além disso, uma analogia aceita pode desencadear outras analogias a ela
relacionadas criando prolongamentos baseados na primeira comparação aceita. Um exemplo
disso é o uso de "corrente" para apresentar a teoria da eletricidade e as subsequentes analogias
derivadas como "fluxo" e "resistência"
Reforçamos que não existe foro absoluto. As qualidades a serem transferidas
dependem da percepção daqueles que recebem a comunicação. Assim, o uso de analogia é
uma argumentação instável, pois caso sejam rejeitados os significados intencionados,
simplesmente dizendo que não se reconhece a possibilidade da relação tentada entre tema e
foro, ela esvanece-se completamente.

2.2.3.3 - Exemplos
Os exemplos são ligações que fundamentam a realidade estabelecida com base na
generalização de casos particulares. Para tanto, é necessário um acordo prévio acerca da
validade do exemplo para que seja possível generalizar (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 1996).
Nas ciências, a apresentação de exemplos é importante para descrever as regras, pois
essas serão validadas pelos exemplos aplicáveis a ela.
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Deve-se atentar para a existência de casos invalidantes, que seriam exemplos contra a
argumentação, para tanto é preciso mostrar que o raciocínio segue um rumo para desviar do
contra-exemplo. E também é necessário que, caso existam, as exceções sejam identificadas e
entendidas.
Quando o raciocínio dialético é predominante, reconhece-se que nenhuma lei é
determinista, ou seja, todas as leis demonstrarão correlações mais ou menos fortes entre a
teoria desenvolvida e os exemplos práticos.

2.2.3.4 - Modelos
Duas acepções de modelos são relevantes para o nosso estudo da racionalidade
característica da argumentação. A primeira noção de modelo que trabalhamos é aquela
relacionada a uma conduta particular que quando reconhecida como adequada deve ser
seguida. Essa noção relaciona-se aos processos de identificação que reforçam a assimilação
entre membros de um grupo social, para ser modelo é preciso que uma pessoa ou um grupo
tenha prestígio. Essa dinâmica acaba por criar os antimodelos, que atuam por contraste com
os modelos reconhecidos.
O uso de modelos e antimodelos deve ser cauteloso, pois permitem a comparação em
recortes específicos, o que facilita a contra-argumentação, como no exemplo do filho que
ouve do pai: “- Na sua idade, Napoleão era o primeiro da classe.” e então replica: “- E na sua
idade ele era imperador” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 419).
Para os nossos fins do ensino de engenharia, a concepção de modelo mais importante
é aquela relacionada aos esquemas que descrevem as características consideradas essenciais
dos fenômenos e que podem ser reproduzidas em outras linguagens como a gráfica, a
geométrica, a algébrica etc. Apesar das exceções geniais, como a do arquiteto catalão Antoni
Gaudí que utilizou cordões com pesos amarrados para modelar suas estruturas, atualmente é
notável o predomínio dos modelos matemáticos computacionais e dos modelos algébricos.
Esses dois tipos de modelos predominantes estão tão profundamente inseridos na
engenharia que muitas vezes esquece-se que são modelos. A prática profissional do
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engenheiro, quando nos momentos de racionalidade analítica, é quase que exclusivamente
baseada em modelos matemáticos computacionais oriundos dos famosos sistemas de CAD computer-aided design ou projeto auxiliado pelo computador, CAM - computer-aided
manufacturing ou produção auxiliada pelo computador e CAE - computer-aided engineering
ou engenharia auxiliada pelo computador.
Já o ensino de engenharia comunica os fenômenos estudados utilizando
principalmente modelos algébricos que formalizam os conceitos e teorias fundamentais das
áreas estudadas. Esses modelos algébricos, as fórmulas, certamente têm grande poder de
persuasão, pois, quando bem manejados, os seus resultados agem como fortes argumentos a
favor da solução proposta, mesmo que seu processamento tenha sido baseado em proposições
questionáveis.
No ensino da engenharia, muitas discussões acerca de fenômenos físicos, por
exemplo, enfatizam a demonstração de fórmulas que os descrevem superficialmente e por elas
são analisadas as teorias e conceitos nos quais estão fundamentados. Nesses casos, a Física é
substituída por expressões algébricas que modelam aspectos específicos dos fenômenos,
simplificando-os. O ensino de Física se torna o de álgebra operando variáveis que receberam
nomes dados pela Física. Os argumentos suportados pela álgebra tornam-se quando os
professores não explicam um fenômeno se limitando a demonstrar um quebra-cabeça
algébrico por meio de um raciocínio circular cuja justificação está fora dos procedimentos do
cálculo em uso.
Este esforço para enquadrar a aula em uma estrutura semelhante ao procedimento
cartesiano, visando a convergência para uma conclusão inequívoca, é uma das nossas
preocupações centrais, pois diverge da prática de engenharia que lida com problemas que
exigem o desenvolvimento de várias soluções alternativas, dentre as quais se escolhe aquela
considerada mais adequada para a situação problemática, ou seja, que exigem aquela
racionalidade dialética.
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2.2.3.5 - Dissociação de noções
Segundo Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1996), a dissociação de noções
desagrega elementos que têm presumida unidade primitiva e que são confundidos no seio de
uma mesma noção. A dissociação das noções determina um remanejamento mais ou menos
profundo dos dados conceituais que servem de fundamento para argumentação. Não se trata
de cortar os fios que amarram elementos isolados, mas de modificar a própria estrutura destes.
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca apresentam a dissociação de noções como
a técnica para distinguir entre os termos dos pares filosóficos, como aparência/realidade,
analisando as qualidades que um possui e que o outro não possui, colocando os termos em
oposição. Usando tal par filosófico como protótipo da dissociação de noções temos que uma
das noções foi denominada pelos autores de termo I, a "aparência" que é entendida como
aquilo que se apresenta em primeiro lugar, o que é aparente, o imediato, o que é conhecido
diretamente, ou seja, aquilo que é equívoco pelo juízo de quem opera a dissociação. E a outra
noção, "realidade", denominada como termo II - que é compreendido em relação ao termo I,
sendo resultado de uma dissociação que visa eliminar as incompatibilidades, fornecendo um
critério e estabelecendo uma hierarquização entre os múltiplos aspectos dos termos I e II para,
assim, dizer o que é válido e o que não é. Nessa operação, mostra-se o que é ilusório e
aparente para desvalorizar ou desqualificar o termo I em relação ao real. Uma dissociação de
noções é a tentativa de mostrar que a unicidade atribuída ao termo II pode ser um equívoco,
pois, na verdade, existe uma multiplicidade de noções relacionadas a cada termo. A carência
de algumas qualidades em qualquer um dos termos jamais será superada, pois é da natureza
de cada um deles ser definido por conjuntos limitados de características definidoras, sendo
esses conjuntos incapazes de determinar com rigor todas as noções atribuídas aos termos. A
ausência das qualidades que organiza a ruptura da ligação entre os termos não é absoluta, é
posta somente quando a comparação é estabelecida.
Também fazemos dissociações de noções comparando conceitos, digamos, ideais
com aqueles desqualificados, como quando comparamos o professor (termo I) com o
educador (termo II). Nesses casos, se adicionarmos as qualidades faltantes no termo I, ele
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tornar-se-á o termo II. Ou seja, o termo I pode receber as qualidades que o torna inferior para
alcançar o caráter superior do termo II (MAZZOTTI, 2014).
Num primeiro momento a dissociação de noções pode parecer uma operação inversa
da analogia. Temos de evitar essa confusão quando buscamos organizar nosso raciocínio, pois
no caso das analogias verificamos a intersecção entre o foro e o tema para dar algum
significado ao tema. Notando que não existe uma unidade primitiva entre tema e foro, como
existe entre os termos I e II da dissociação. Na dissociação de noções partimos de uma noção
para obter duas noções distintas e na analogia transportamos parte das qualidades de um
sujeito para outro, mas eles continuam independentes.
Nas ciências aparece com frequência a "definição" que é um instrumento de
dissociação de noções que pretende apresentar um sentido verdadeiro para um termo
especificando-o em contraposição ao uso habitual no senso comum (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 1996).

2.2.4 - Probabilidades
Como apresentado anteriormente, o raciocínio dialético sustenta-se em argumentos
suficientemente fortes organizados com coerência para atingir a congregação do auditório
acerca de uma ideia. Dizer que um argumento é "forte" significa atribuir a ele grande
probabilidade de levar a conclusão proposta. Tal raciocínio, característico da lógica informal
lida com premissas não absolutas, que em maior ou menor grau carregam incertezas. A
verossimilhança das premissas e dos argumentos orientam as prováveis conclusões. Essas
argumentações não-demonstrativas serão bem sucedidas, terão força de convencimento,
quando cada um dos argumentos tiver probabilidade adequada para que eles sirvam de
embasamento para a conclusão (FREEMAN, 2006).
O raciocínio por probabilidade tem o efeito de dar ao problema um caráter empírico.
O uso de dados estatísticos orienta a percepção das probabilidades envolvidas no fenômeno. A
forças desses números vem da aparente superioridade às palavras que podem ser interpretadas
de maneiras ambíguas, assim as estatísticas atuam como provas poderosas para reforçar
qualquer argumento.
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Dependendo do lado do púlpito que você estiver, os cuidados com os dados
estatísticos são distintos. Como orador, deve assegurar a integridade daquilo que se apresenta,
validando a maneira de coleta e buscando plausibilidade nas análises. Como auditório, é
necessário compreender como as estatísticas foram obtidas, se elas estão adequadamente
apresentadas e se elas realmente contribuem para que o argumento seja provável.
Alguns termos e expressões que denotam probabilidades, como "maioria", "minoria",
"invariavelmente", "grande parte", "quase todos" etc., são utilizados indiscriminadamente e
muitas vezes passam despercebidos nos discursos. Mas certamente eles agem como agentes
quase ocultos para o convencimento.
Como resumiu Stephen Toulmin (2003), o provável pode receber status superior
quando amparada numa seleção adequada de evidências, como no julgamento de um réu
acusado de assassinato, e pode ser usado sem a responsabilidade de evitar refutações caso o
dito não seja comprovado, como quando dizemos "Creio que está chovendo!".

2.2.5 - Transcendentalização e Objetivação
Transcendentalização e objetivação são os movimentos essenciais da construção e do
uso de conhecimentos, circunscrevendo o desenvolvimento e domínio das competências
específicas. Os fenômenos observados, as experiências vividas e as informações percebidas
devem ser transcendentalizados para formar o conjunto de noções acerca do tema. E para a
aplicação, aquilo que é conhecido deve ser objetivado para a situação prática, sofrendo ajustes
e adaptações para que seja útil na busca por soluções.
O processo de transcendentalização ocorre quando um objeto da realidade é
transformado numa representação, quando os vários fenômenos observados são organizados
cognitivamente para se criar um conceito (BILLIG, 1990). Os modelos e teorias são maneiras
de transcendentalizar o conhecimento acerca das coisas do mundo.
A convergência de noções e percepções resulta na representação transcendental. No
sentido oposto, a representação pode ser trazida para a aplicação prática pelo processo de
objetivação. Notemos que por mais que a transcendentalização e a objetivação atuem em
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sentidos opostos uma não pode ser considerada contra-processo da outra, pois a primeira
converge várias percepções e experiências para formar uma representação e a segunda
referencia-se nesta representação para dar significado a somente um aspecto da realidade. O
propósito da objetivação é a materialização do abstrato, realizando uma tradução da
representação para o mundo dos objetos para que o não-familiar seja mais facilmente
percebido como familiar.

2.2.6 - Categorização e particularização
A categorização age para que sejam agrupados objetos cujas semelhanças sejam
reconhecidas. É um processo útil para diminuir os esforços cognitivos para dar significado aos
indivíduos. É fundamental para o pensamento que o ambiente seja classificado por meu de
estímulos não idênticos mas que possa ser tratados como equivalentes. Ao categorizar temos a
possibilidade de fazer juízos semelhantes acerca dos objetos da mesma categoria
(DESCHAMPS; MOLINER, 2009; BILLIG, 1990). Por estruturar e dar coerência ao nosso
conhecimento geral, quando categorizamos podemos perceber rapidamente uma situação e,
assim, reagir adequadamente. Já a particularização serve para que sejam identificadas as
especificidades de cada objeto em meio às diversas categorias que ele está incluindo para que
as atitudes e percepções sejam individualizadas assim localizando sua essência.

2.2.7 - Raciocínio estruturado
Pensamento crítico e criatividade são clichês recorrentes nas propostas de ensino
ditas inovadoras. Não há dúvida que a inventividade para encontrar alternativas e a
ponderação rigorosa acerca do que é observado são elementos importantes para um
instrumental de pensamento de alta performance. O que pode ser questionado é se as
abordagens de ensino que são vendidas com tais apelos são realmente novas. Nós cremos que
não! Criatividade e racionalidade crítica são discutidas e estudadas, tendo suas tecnologias
desenvolvidas ao longo da história da humanidade.
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Nossa tratativa da argumentação como raciocínio estruturado para uma finalidade
carrega os pressupostos da necessidade de inventar e desenvolver soluções abordando
criticamente os problemas e a efetividade das alternativas apresentadas.
Conhecer "argumentação" é importante para evitarmos paralogismos. Entender as
possíveis estruturas e considerar a validade das proposições são meios de não sermos
enganados, por nós mesmos e pelos outros. E servem para convencer nossos auditórios acerca
daquilo que estamos expondo.
A busca pragmática pelo convencimento depende da racionalidade aplicada. Mas
para irmos além, persuadindo para que tenhamos adesão àquilo que propomos, precisamos
extrapolar o racional e despertar emoções favoráveis em nosso auditório.

2.3 - Argumentação e retórica: artes do convencimento e da persuasão
A dimensão crítica da argumentação, que inclui a adesão às evidências, ao raciocínio
rigoroso e aos valores sociais, opera num complexo intrincado de noções e emoções
relevantes. Diferentemente da demonstração, a argumentação precisa ter sua razoabilidade
validada pelos raciocínios que ponderam acerca do tema e pelos aspectos psicossociais que
envolvem as interações humanas, portanto têm uma dimensão social relevante. Entendemos a
razoabilidade como uma racionalidade ampliada, que aplica os procedimentos racionais e é
afetada pelos emocionais, ou seja, que opera com razoável compreensão do contexto. Essa
razoabilidade não pode contradizer ou excluir a racionalidade formal. Ela excede tal
racionalidade quando envolve um abordagem mais abrangente e uma atitude mais articulada
dos procedimentos racionais do ser humano (RIGOTTI; MORASSO, 2009).
A racionalidade formal oferece-nos a possibilidade de reconhecermos a coerência
dos procedimentos formais bem executados e das conclusões amparadas por premissas e
encadeamento lógicos adequados, ajuda-nos a evitar contradições com fatos, dados evidentes
e com as verdades já reconhecidas. No entanto, como o completo conhecimento das
implicações das decisões a serem tomadas não pode ser alcançado pela mente humana,
principalmente devido à imponderabilidade própria da vida social, frequentemente é
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necessário ir além da racionalidade formal e assumir certo grau de risco. Como afirmam
Eemeren e Grootendorst (2004), a racionalidade formal é necessária mas insuficiente para a
razoabilidade. E como observa Perelman (1993, p. 15),

... nos domínios em que se trata de se estabelecer aquilo que é preferível, o
que é aceitável e razoável, os raciocínios não são nem deduções formalmente
corretas nem induções do particular para o geral, mas argumentações de toda
a espécie, visando ganhar adesão dos espíritos às teses que se apresentam ao
seu assentimento.

Para não ficar paralisado pelas incertezas essenciais da existência humana, pela
imponderabilidade do quotidiano, é necessário assumir riscos para decidir acerca das práticas
adequadas para cada situação enfrentada. Tais riscos estão relacionados àquilo que é
desconhecido e às relações sociais que não possuem contornos definidos. O desconhecido
pode ser investigado e, muitas vezes, obtém-se informações suficientes para atingir certo grau
de tranquilidade quando se tem respaldo em conhecimentos correlatos ou mesmo
incompletos. Agora, os aspectos psicossociais que afetam a dinâmica social jamais serão
determinados. Mesmo que algumas atitudes e práticas sejam compartilhadas, é da natureza
das interações entre pessoas e grupos que existam inúmeras percepções e significações acerca
do mesmo objeto. Cada fenômeno poderá ser percebido e significado de inúmeras maneiras
por cada um dos indivíduos e por seus grupos sociais.
Para que sejam efetivos, os procedimentos da argumentação e da retórica precisam
extrapolar a cognição e tocar a emoção. O encadeamento pertinente de noções podem servir
para se atingir o convencimento da audiência, mas para que o estágio final da adesão ao que é
proposto, a persuasão, seja atingido é necessário despertar as emoções que façam com que a
audiência engaje-se naquilo que está sendo proposto. Por lidar com esse emaranhado de
conhecimentos, raciocínios, crenças, valores e emoções consideramos que os resultados da
argumentação e da retórica, o convencimento e a persuasão, dependem do entendimento dos
aspectos psicossociais que afetam as comunicações e os relacionamentos.
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2.3.1 - Aspectos psicossociais da retórica
A arte retórica que começou a ser sistematizada há mais de dois milênios quando sua
importância era amplamente reconhecida, pois a argumentação era necessária para a defesa
dos interesses individuais. Infelizmente, ela foi menosprezada por aqueles cuja miopia
permitia ver somente os adornos da construção retórica, atribuindo a ela certa superficialidade
e algo de desonesto, caracterizando-a de maneira pejorativa como uma arte de ludibriar o
auditório pelo discurso eloquente. Tais abordagens eram pobres, pois não conseguiam
reconhecer o mérito da invenção argumentativa que selecionava as premissas para que o
discurso fosse persuasivo e da rapidez de raciocínio exigida dos oradores quando proferiam
seus discursos e faziam os ajustes necessários para conseguir a adesão do auditório (BILLIG,
2008).
A partir de meados do século XX, a retórica começou a ter sua credibilidade
reconstruída devido à constatação de que a lógica, exigida de todas as ciências, opera os
raciocínios, mas não é capaz de estabelecer as premissas dos conceitos fundamentais de
qualquer teoria. Todos os discursos, inclusive os científicos, são construídos a partir de
significados negociados em um contexto próprio e que recebem a adesão quando seus
argumentos demonstram coerência e pertinência aos acordos do grupo (MAZZOTTI, 2007).
Para atingir efetividade de persuasão é necessário compreender as crenças e valores
dos grupos sociais e reconhecer as razões que sustentam as resistências dos auditórios. Para
tanto a psicologia social, que foi formalizada como ciência ao longo do século XX, cujos
preceitos eram estudados desde a Antiguidade, mostra-se adequada. Assim, percebe-se a
íntima relação entre psicologia social e retórica, pois ambas trabalham com as influências
presentes nos grupos.
Ressaltamos, corroborando com o que foi apresentado por Moscovici (2011), que as
influências entre indivíduos não são assimétricas, sendo exercida somente por um líder ou por
um grupo de elite, pois em diversas situações quando o consenso é necessário os indivíduos e
as minorias que não se conformam com a opinião, às vezes quase imposição, da maioria têm
oportunidades de serem agentes de influência devido à força conferida a eles pelo poder de
recusar o consenso.
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Em princípio, pode parecer que a utilidade da psicologia social para a retórica se
reduz à investigação dos valores e conhecimentos compartilhados pelos grupos sociais e que a
utilidade da retórica para a psicologia social limita-se ao fornecimento de um instrumental
para análise de dados. No entanto, os limites entre uma e outra ciência não passam de
convenções e os fenômenos estudados em cada uma delas são relevantes para ambas.
A psicologia social sistematizou alguns conceitos presentes no campo social: a
formação de grupos sociais, a influência nas identidades dos indivíduos cuja componente
social é inevitável, e o surgimento de representações sociais. Esses fenômenos, grupos sociais,
identidade e representações sociais estão intimamente vinculados, pois a constituição de um
depende dos demais.
O grupo é delimitado pelas similaridades entre seus indivíduos e pela diferenciação
dos outros grupos, aspectos oriundos da identidade social de seus membros, e essas condições
podem criar representações sociais compartilhadas acerca dos objetos do entorno do grupo. A
identidade social que delimita o grupo é constituída no relacionamento intragrupo e no
contraste com os demais grupos. A necessidade pelo reconhecimento no grupo prescreve as
práticas dos indivíduos e condiciona as atitudes e as comunicações possíveis (DESCHAMPS;
MOLINER, 2009). Essa dinâmica permite o surgimento de representações sociais, que são os
conhecimentos compartilhados e sustentados pelos grupos, determinam as maneiras viáveis de
comunicação e as condutas aceitas pelo grupo. Essas representações sociais são criadas para
que os eventos relevantes que ocorrem no campo social no qual o grupo está inserido tornemse familiares e que, dessa maneira, possibilitem a existência em uma realidade consensual
(MOSCOVICI, 1988). Quando as pessoas se deparam com fenômenos sobre os quais ainda
não têm conhecimento pleno, elas buscam maneiras imediatas de os tornar acessíveis,
reduzindo-os a categorias conhecidas e aproximando-os de imagens comuns. As referências
utilizadas para apreensão desses novos objetos são as noções presentes na memória coletiva e
os lugares do preferível, portanto evidentes para o grupo (MOSCOVICI, 2012).
As representações sociais marcam a identidade social, pois orientam a tomada de
posição, coincidindo com os demais indivíduos do grupo ou divergindo dos indivíduos
pertencentes a outros grupos. Em contrapartida, elas próprias são determinadas pelas
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identidades que afirmam a distintividade do grupo (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). Essa
complexa dinâmica constrói a realidade percebida pelas pessoas e indica as maneiras como os
membros do grupo devem agir para afirmar seus vínculos e, com isso, acabam orientando as
práticas sociais.
Segundo Abric (2001), as práticas sociais são sistemas de ação socialmente
estruturados e instituídos em relação com os papéis sociais. Dessa maneira, elas são
condicionadas pela identidade social, pela necessidade de reconhecimento pelo grupo social e
pela maneira que os indivíduos representam os objetos sociais. As práticas sociais determinam
as representações sociais e são determinadas por elas. Além dos fatores culturais amparados
na memória coletiva, outros dois tipos de fatores influenciam as representações sociais: os
fatores ligados ao sistema de normas e valores e os fatores ligados à atividade dos indivíduos.
As práticas desenvolvidas pelos sujeitos são prescritas por esses fatores, pois não é possível
agir de maneira que não pareça aceitável para o sistema de valores e o sistema de
antecipações e expectativas, gerado pelas representações, que agem sobre a realidade e estão
na origem das práticas. (ABRIC, 2001)
Reconhecer as influências cruzadas naturais das dinâmicas sociais é importante para
aceitarmos as propostas de argumentação na educação como serão apresentadas no próximo
subcapítulo, pois o desdobramento dessa abordagem alcança as relações entre professores e
alunos que estão sujeitas a fluxos de influências diversos nos quais todos, potencialmente,
influenciam e são influenciados por todos.
Os aspectos psicossociais afetam diretamente os processos educativos, pois para que
uma argumentação se desenvolva é preciso que aqueles para quem ela se destine prestem
atenção, ou seja, os professores precisam entender quais são as comunicações possíveis para
capturar a atenção dos estudantes e orientar a aprendizagem, pois simplesmente estar na sala
de aula não é condição suficiente para que os estudantes prestem atenção da aula. Os
professores precisam definir seu auditório, que é mais ou menos uma construção
sistematizada por ele próprio, com base em seu entendimento das origens psicológicas e
sociológicas dos alunos e do papel social de cada um dos presentes. O que não é cabível é
preparar uma aula sem compreender para qual auditório se está dirigindo, pois somente ao se

"55

conceber um auditório, identifica-se os meios possíveis para influenciá-lo (PERELMAN,
1993).
Para quem se preocupa somente com a razão, convencer é mais que persuadir. No
entanto, para quem se preocupa com o resultado, persuadir é mais do que convencer.
Lembremos que o raciocínio lógico/analítico é útil para atingir o convencimento, mas
somente o raciocínio dialético conseguirá atingir a combinação de convencimento e
persuasão. Racionalmente sabemos da importância de uma dieta equilibrada, mesmo assim
não conseguimos resistir à persuasão de um doce que nos atrai.
Perelman (1993) alerta que quando somos convencidos, somos por nós mesmos e
quando somos persuadidos, somos pelos outros. Assim, o professor agente do processo de
ensino é aquele que consegue provocar ou aumentar a adesão dos espíritos à tese apresentada,
fazendo surgir nos estudantes a disposição para a ação. Nessa dinâmica, o mérito da
autoridade que é atribuído pela competência do professor não ocorre sempre e em qualquer
situação, devendo os momentos de adesão serem obtidos continuamente. O ambiente propício
à aprendizagem deve evitar significações a priori como atribuir ao aluno a falha na maneira
de se expressar num caso quando o professor não compreendeu o argumento apresentado.
Além disso, não é possível considerar a argumentação uma atividade intelectual
desvinculada das preocupações de ordem prática e não cabe à argumentação um fanatismo
absoluto nem um ceticismo absoluto, pois ela visa tomar decisões entre possíveis com base na
hierarquia das possíveis soluções.
Recorre-se aos valores para se fazer certas escolhas e não outras. Os valores são
atitudes perante os fatos e verdades característicos e aceitos pelos grupos. O valor é algo
significativo, importante, para um indivíduo e para o grupo social. O valor é o modo de
preferência consciente (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996). Podemos reorganizar
a hierarquia de valores, mas não podemos refutar todos os valores, pois estaríamos
abandonando a discussão. No conjunto do discurso, mais do que o conteúdo de cada
argumento, será sua interação com os demais e o esquema construído pelo discurso que
orientarão as emoções e levarão às conclusões. A dinâmica dos juízos que acompanham uma
construção argumentativa tem contornos mal definidos, podendo se moldar, se dividir, se
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expandir de acordo com as alterações das condições emocionais e conceituais surgidas
durante o discurso. O recorte da realidade sobre o qual age a argumentação pode ser diferente
para cada um dos envolvidos nas discussões e nos debates. E os resultados de um argumento
específico e do discurso construído será medido pela adesão do auditório às teses
apresentadas.
Eventualmente um argumento pode não ser aceito e, desde que ele não machuque as
crenças e valores do grupo, ele pode ser adaptado ou descartado, voltando-se para os demais
aspectos do discurso. Isso pode ocorrer sem prejuízo para o resultado final do discurso. Para
tanto é necessário agilidade de raciocínio. As questões humanas são de natureza tal que
sempre podemos encontrar argumentos prós e contra. Algumas pessoas podem avaliar
racionalmente que algo é verdadeiro ao mesmo tempo que outras pessoas avaliam sabem
racionalmente que o mesmo não é verdadeiro (BILLIG, 2008).

2.4 - Argumentação na Educação e sua Aplicação no Ensino de Engenharia
Como vimos a argumentação é uma atividade comunicativa que depende da
linguagem corrente também é uma atividade social que, via de regra, é direcionada para
outros indivíduos e grupos, bem como uma atividade racional baseada em considerações
intelectuais. Além disso, devemos considerar que a argumentação sempre diz respeito a um
ponto de vista específico, a algo que se acredita e/ou que se quer defender, acerca de um
determinado objeto. Quando se promove uma argumentação, faz-se um apelo à razoabilidade
do exposto. Assume-se que a audiência fará uma crítica racional avaliando o discurso. Se isso
não ocorrer, não faz sentido avançar com a argumentação (EEMEREN; GROOTENDORST,
2004). Por ser um processo linguístico, lógico, dialético e psicológico, a argumentação
estimula o raciocínio e a construção de significados, consequentemente ela pode ser aplicada
nos processos educativos de diversas áreas como ciências, filosofia e engenharia.
A prática argumentativa pode ajudar a melhorar a aprendizagem pois permite
abordagens críticas, exploratórias, inquiridoras para entender as coisas do mundo, exigindo
raciocínio e seleção de informações, dando oportunidade aos estudantes organizarem suas
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ideias para explicitar suas tomadas de posição e para justificá-las para si mesmo ou para os
colegas e professores (MIRZA; PERRET-CLERMONT, 2009).
Como apresentado por Mazzotti (2015), a dinâmica argumentativa permite
discussões hostis-amistosas, o que exige dos alunos posturas críticas perante novas
informações e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades de testar a validade das ideias dos
colegas e professores, criando objeções e contra-objeções e, assim, verificando diversas
posições. Tal dinâmica estimula o desenvolvimento da agilidade cognitiva.
A argumentação possibilita lidar com contradições, dúvidas e controvérsias,
orientando tomadas de decisões complexas. Também demandam dos participantes a
coordenação de ações e reflexões focando seus propósitos. E permite que sejam feitas
experimentações com opiniões diferentes, trabalhando com a capacidade de descentramento
cognitivo.
Como o resultado esperado do processo de aprendizagem é maior do que somente a
memorização de informações e a compreensão dos algoritmos disponíveis, pois inclui a
capacidade de reflexão acerca do que foi estudado e a aplicação nas situações práticas, é
coerente operar os processos educativos com base nas intervenções argumentativas, pois elas
permitem o surgimento de novos entendimentos e a reestruturação dos conhecimentos
prévios. Ao mesmo tempo que se aprende pode-se contribuir para o desenvolvimento do
processo sócio-cognitivo de todos os envolvidos nas discussões e projetos.

2.4.1 - Prática educativa argumentativa
Para que as aulas e demais iniciativas de ensino-aprendizagem permitam interações
argumentativas, elas não podem ser executadas na base do improviso, pois envolvem
situações de confronto que normalmente são evitadas no quotidiano, o que exige
consideráveis esforços emocionais e intelectuais que ativam competências sociais e
cognitivas. Tais intervenções devem ser elaboradas e preparadas rigorosamente e serem
mediadas adequadamente para que as energias sejam direcionadas de modo que todos
aproveitem as oportunidades de aprendizagem (MIRZA; PERRET-CLERMONT, 2009).
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Os professores precisam aceitar refutações e opiniões diversas, mesmo sabendo da
assimetria da sua relação com os alunos, e reorganizar seu discurso para convencer e
persuadir sua audiência. A pluralidade de opiniões deve ser encarada, por professores e
alunos, como positiva e não como uma ameaça à harmonia do grupo. Normalmente, o
professor orientará os alunos na construção de conhecimentos e conseguirá a adesão ao que
foi exposto. Entretanto, numa situação limítrofe, de rara sagacidade, poderia um aluno trazer
uma concepção que mesmo o professor não tinha realizado, fazendo o professor perder o
embate argumentativo, mas ser muito bem sucedido na sua função de mediador do processo
de aprendizagem.
Uma experiência de aprendizagem orientada pela argumentação é baseada na
discussão crítica, na qual atuam pelo duas partes - o protagonista e o antagonista,
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possuem opiniões diferentes e que as expressam em argumentos razoáveis.
Num primeiro momento, busca-se identificar os acordos acerca do corpo de
conhecimentos e do contexto social que afetam a questão para estabelecer pontos de partida
para as discussões. Tais significados compartilhados são necessários para que exista uma
discussão produtiva. Em seguida, elaboram-se os argumentos que refletem a tomada de
posição de cada parte. Os raciocínios amparados nos acordos devem ser efetivos para
convencer e persuadir os interlocutores. A dinâmica da argumentação inclui a apresentação
dos argumentos que podem ter sido preparados previamente, as refutações ao que é
apresentado e a complementação e ajuste durante a discussão (RIGOTTI; MORASSO, 2009).
A efetividade de cada um desses momentos depende da agilidade de raciocínio para que sejam
feitas as adaptações necessárias para alcançar e manter a adesão da audiência.
Frans H. van Eemeren e Rob Grootendorst (1992) apresentaram um conjunto de
regras para que uma discussão crítica seja efetiva e podemos aplicar algumas delas para que
as intervenções argumentativas na educação sejam bem sucedidas. São elas: as partes não
devem ser impedidas ou inibidas de apresentar seus pontos de vista ou lançar dúvidas sobre o
ponto de vista alheio; as partes devem defender suas perspectivas avançando na argumentação
relacionada à sua posição; e o raciocínio deve ser logicamente validado. Essas três regras
sugeridas são tão básicas que nem precisam ser expressas nas argumentações que envolvem
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oradores experientes, mas no caso do meio educacional, no qual a argumentação exige
posturas não habituais para os envolvidos, elas devem ser enfatizadas para que todos os
envolvidos participem ativamente das discussões educativas. A figura a seguir (Fig. 1),
baseada no diagrama concebido por Eddo Rigotti and Sara Grecco Morasso (2009, p. 39),
apresenta um modelo das intervenções argumentativas na Educação. Podemos considerar que
cada aula, com seu planejamento, sua apresentação, as interações que ela orienta e seus
resultados, envolve todos os aspectos apresentados nesse esquema.

FIG. 1 - MODELO DE INTERVENÇÃO ARGUMENTATIVA NA EDUCAÇÃO

A contextualização e as premissas fundamentais do conteúdo do que se pretende
ensinar baseiam-se nos fatos e verdades da área de conhecimento que são compilados nas
disciplinas escolarizadas e nas crenças e valores do campo social no qual se está atuando.
As práticas comunicativas escolhidas pelo professor orientam como os conteúdos
serão abordados. Numa demonstração, espera-se que o professor mantenha um encadeamento
de raciocínio que culminará num conclusão. Quando o objetivo é a resolução dos problemas
enunciados, imagina-se que o professor apresentará as premissas e estimulará os alunos a
raciocinarem criticamente acerca do que foi posto para desenvolverem uma solução.
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As premissas e as práticas argumentativas escolhidas serão organizadas conforme as
estratégias argumentativas. Tais estratégias possuem uma dimensão crítica que visa estruturar
logicamente as proposições e uma dimensão relacional que pondera acerca dos aspectos
psicossociais da interação entre professor e alunos.
Os discursos que foram preparados seguindo as estratégias definidas precisam ser
transmitidos de modo que sejam captados e entendidos pela alunos, para tanto são necessários
arranjos que exponham as informações coerentemente e apresentações que afetem a audiência
de acordo com os propósitos planejados.
Finalmente, espera-se que os alunos tenham apreendido os conteúdos e suas
conexões e reconheçam a coerência do que foi apresentado e que, assim, sejam convencidos
da validade do exposto. Ao convencer os alunos, o professor alcançou um objetivo importante
da sua atividade, mas o sucesso completo virá somente se ele receber a adesão dos alunos,
fazendo com que esses dediquem-se a dar sequência no processo de construção de
conhecimento da disciplina em curso.
Dinâmica semelhante pode ser protagonizada pelos alunos que ao receberem novas
informações acerca de fenômenos ou conceitos do corpo de conhecimento de sua área de
estudos podem relacioná-los com fatos, verdades, valores e crenças relevantes e
desenvolverem seus raciocínios para atribuir significados e verificar a validade do que foi
observado. Para atingir plenitude na aprendizagem, os alunos também podem reorganizar seu
instrumental de pensamento incorporando as novidades e construir argumentos para
apresentar e defender sua interpretação do objeto.
A abordagem argumentativa ainda pode ser utilizada pelos alunos quando perante um
problema a ser resolvido. Nesse caso, eles teriam de identificar o contexto e as premissas
relevantes, organizar suas estratégias de resolução considerando as dimensões lógicas e
psicossociais, escolher entre as inúmeras soluções potencialmente viáveis qual é a mais
adequada para a situação e convencer e persuadir os colegas e o professor acerca da
efetividade da solução escolhida.
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2.4.2 - Argumentação para o ensino de engenharia
Como a engenharia exige uma racionalidade aberta para o múltiplo, lidando com o
pluralismo de possibilidades de soluções, não reconhecendo a priori a unicidade de qualquer
tese válida, buscando uma conclusão verossímil com base no corpo de conhecimentos, nos
valores e nas opiniões das partes interessadas, as práticas educativas argumentativas parecem
ser adequadas para lidar com a complexidade do ensino nessa área.
Na engenharia, o cálculo realizado para a construção de uma estrutura não pode ser
contestado pois é formal. No entanto, o projeto de uma estrutura pode ser refutado pois a
escolha dos materiais e das formas estão fundamentadas em ideias apenas prováveis para
aquele caso, ensejando o surgimento de soluções melhores que possam ser, por exemplo,
esteticamente ou financeiramente mais apropriadas.
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1996, p. 22) dizem que "é tão ridículo
contentarmos-nos com argumentações razoáveis por parte de um matemático quanto exigir
provas científicas de um orador", o que nos leva a indagar se é razoável estruturarmos uma
aula de engenharia em torno da redução de raciocínios dedutivos em demonstrações analíticas
quando as soluções para os problemas típicos da área resultam de raciocínios dialéticos.
A domesticação do mundo em modelos algébricos, que simplificam a realidade, que
tratam de exceções e que são desprovidos de ambiguidades, serve para descrever as leis que
regem os fenômenos. E a univocidade característica de um modelo faz com que ele esteja
limitado a um campo de atuação totalmente determinado, o que acontece somente em
procedimentos formais.
A engenharia lida com a indeterminação característica da realidade física, por isso o
desenvolvimento de uma solução pode iniciar-se na identificação dos modelos relacionados
ao problema, mas vai além passando por raciocínios que consideram aspectos materiais e
sociais que afetam a questão. Essas duas maneiras de pensar, analítica e dialética, não são
hierarquizadas nem, tampouco, se excluem mutuamente. Elas não se sobrepõem e não
substituem uma à outra. Um projeto de engenharia deve ser conduzido de maneira a permitir a
interação de raciocínios analíticos e dialéticos.
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A utilização de argumentos quase-lógicos, que pretendem certa força de convicção
pois são apresentados como raciocínios formais, lógicos, matemáticos (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 1996) é muito comum no ensino de engenharia. Os fenômenos,
conceitos e técnicas, que são de natureza não-formal, sofrem extenuação para ficarem com
aspecto demonstrativo.
Como o ensino de engenharia visa desenvolver as competências necessárias para a
resolução de problemas práticos ele não deve ser organizado como o ensino das ciências, ele
deve estimular o criação de múltiplas soluções possíveis, cada uma com justificativas
plausíveis para serem empregadas.
O ensino das ciências é predominantemente demonstrativo, pois parte da
apresentação do estabelecido para que os futuros cientistas deem continuidade. No ensino das
engenharias deve prevalecer a dialética, pois por mais que os professores tragam um arsenal
de experiências e conhecimentos, os alunos devem construir seus argumentos, mesmo que
com um reduzido instrumental, pois o resultado esperado são construções de soluções viáveis
e os alunos podem, no limite, apresentar soluções melhores do que as conhecidas pelos
professores. O conhecimento científico é confirmado pela demonstração e pela
experimentação. Já o produto da engenharia é confirmado pela persuasão que aquela é a
melhor solução.
Extrapolando a noção de argumentação, podemos entender o processo de solução de
problemas práticos, característico da engenharia, como um constructo argumentativo, que
inicia-se na análise do problema com a contextualização e estabelecimento de premissas,
passa pelo raciocínio lógico necessário para identificar soluções, estende-se pela compreensão
dos aspectos psicossociais que afetam a tomada de decisão acerca da melhor solução e
culmina numa proposta de implementação que receba a adesão dos envolvidos.
Para Schwarz (2009) a argumentação é uma ferramenta para que pode ser utilizada
para atingir diversos objetivos, dentre eles compreender um objeto, esclarecer uma dúvida,
resolver um conflito, amplificar o conhecimento e comunicar ideias. Aprender a argumentar
leva ao desenvolvimento das habilidades necessárias para organizar o raciocínio, justificar
uma posição, desafiar uma ideia, contra-argumentar e mesmo ceder quando for coerente.
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No contexto escolar, pode-se argumentar para resolver um problema, visando
entender os conceitos envolvidos e construir conhecimento específico acerca do tema,
aplicando aqui que for necessário na busca pela solução e estruturando o raciocínio.
As melhores soluções são construídas a partir das teorias e técnicas disponíveis no
campo de estudos, mas lidam com as emoções do contexto argumentativo. O desejo de
alcançar objetivos, o conhecimento das recompensas quando as metas são atingidas, o
entendimento das dificuldades para se alcançar o objetivo e as crenças acerca das
consequências de não alcançar o resultado esperado afetam as decisões tomadas nos debates,
atividades e projetos educacionais.
O desenvolvimento do "pensamento crítico" depende, ao menos parcialmente, de
práticas argumentativas milenares, que tratam da organização dos conteúdos e do
comportamento social que viabiliza a comunicação.
Saber avaliar e estabelecer prioridades de ação, determinar as causas raiz de um
problema e o resolver, tomar as melhores decisões, desenvolver planos de ação para entregar
os resultados necessários dentro dos limites de tempo e custo de um projeto, depende de uma
racionalidade que pondera acerca de argumentos formais, econômicos, estratégicos, sociais e
ambientais.
Schwarz (2009) ainda mostra uma série de pesquisas da aplicação da argumentação
para o ensino de Matemática, de Ciências e no nível superior, indicando que a articulação das
razões e teorias pelas intervenções argumentativas ajudam a desenvolver a agilidade de
raciocínio exigida para justificar, explicar, responder e eliminar as contradições.
Alunos e professores, quando reúnem informações sobre um tema e interagem com
as perspectivas dos outros, estão expostos a uma multiplicidade de ideias que podem ser
validadas ou refutadas. Nos casos em que são exploradas as falhas de uma teoria ou
inconsistências de um projeto pode-se construir os argumentos convincentes fundamentados
nas razões da refutação, o que leva a uma melhor compreensão do conceito correto admitido
pelos especialistas.
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Mesmo sabendo que a escola enfatiza a exposição, delimitando rigorosamente os
problemas propostos e cobrando respostas únicas em suas avaliações, ainda assim o ambiente
educacional apresenta características que permitem o desenvolvimento das habilidades
argumentativas, pois existem várias teorias concorrentes em qualquer campo de estudo e cada
professor aborda uma disciplina com seu próprio ponto de vista, o que é perfeitamente
razoável e os estudantes são abertos e dispostos a inovar. Essa maneira de interagir é natural
da argumentação que permite raciocinar criticamente para encontrar os conceitos
fundamentais e organizá-los com coerência, que permite opiniões diversas num debate hostilamistoso que visa alcançar a melhor solução e a comunicação convincente para conseguir a
adesão do grupo.
A argumentação e a racionalidade prática são mutuamente dependentes, cada uma
sendo necessária para a operação da outra. Vivenciando um processo educacional
argumentativo, as competências e instrumental de pensamento para o raciocínio prático
poderão ser desenvolvidas e, assim, a transição para as atividades de resolução de problemas
profissionais será natural.
A engenharia oferece muitas possibilidades para que as práticas educativas explorem
a realidade percebida pelos alunos e que sejam relacionadas com situações do quotidiano da
profissão. Identificando os aspectos principais dos discursos acerca do ensino das disciplinas
que compõem o curso de engenharia é possível repensar o processo de formação docente para
que o curso de graduação possibilite a efetiva formação de engenheiros.
Deve-se eliminar a incompatibilidade entre a prática profissional que requer
conhecimentos técnicos e competências estratégicas e comportamentais, na qual os poucos
cálculos, quando necessários, são executados com o auxílio de computadores, e o curso
tradicional de engenharia que se estrutura numa lógica pseudo-formal.
Uma alternativa para melhorar a eficácia do processo de ensino-aprendizagem em
engenharia seria mudar a maneira de condução do curso, tornando-o menos demonstrativo e
mais argumentativo, permitindo que múltiplas soluções sejam criadas, estimulando um
processo de pensamento crítico acerca dos algoritmos e dos aspectos sociais envolvidos num
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problema, e dando oportunidade de tomada de decisão sobre as melhores soluções para cada
caso.
O processo de ensino de engenharia baseado na argumentação potencialmente
oferece a oportunidade de desenvolvimento de competências profissionais, pois estimula o
pensamento crítico, partindo das premissas envolvidas nos problemas e estruturando o
raciocínio para chegar numa conclusão convincente, exige a tomada de decisão entre várias
soluções possíveis e culmina na apresentação de justificativas plausíveis para que a solução
defendida seja escolhida.
Operar a educação em engenharia pela argumentação é adequado porque os métodos
e práticas argumentativas estimulam os estudantes a entender a lógica dos procedimentos e
algoritmos da sua área de atuação, a construir relações entre seus conhecimentos, seus valores
e suas crenças, e a explorar novos conceitos e técnicas para desenvolver soluções para um
dado problema.
A racionalidade crítica essencial da argumentação ajuda na compreensão que a
engenharia lida com incertezas, e que é necessário reconhecer aspectos sociais e a ponderar
sobre riscos para que as melhora decisões sejam tomadas.
Tal abordagem do ensino de engenharia por intervenções argumentativas será o
referencial teórico para a análise apresentada no capítulo 4 que verifica os discursos acerca da
educação em engenharia enfocando os acordos que concordam com ou destoam das práticas
que potencialmente contribuiriam para desenvolver a racionalidade pragmática para
solucionar problemas.
Antes, como parâmetro para dizer se o ensino de engenharia é efetivo, discutiremos
no próximo capítulo o caráter do engenheiro, que é o conjunto das qualidades que diferenciam
os engenheiros dos demais profissionais e que definem a especificidade e os limites da área de
atuação.

"66

"67

3 - O caráter do engenheiro
Entendemos que a referência para avaliar a efetividade de um programa de
engenharia é a sua contribuição para o desenvolvimento do caráter5 de engenheiro, por isso
neste capítulo discutimos as características definidoras da atuação na engenharia e os
predicados do sujeito engenheiro.
Para Picon (2004), que fez um levantamento histórico da engenharia e da
consolidação da profissão “engenheiro”, a característica central da engenharia é a
racionalidade aplicada na solução de problemas práticos. Trata-se de um tipo de
racionalidade, diferente do raciocínio filosófico, pois mantém sempre um objetivo prático:
alcançar a melhor solução para um problema do campo social. Se é essencial para o
engenheiro ser racional para criar e implementar soluções para a vida prática, o objetivo do
processo de formação profissional deve ser o desenvolvimento do instrumental cognitivo para
tal finalidade.
A racionalidade para criar soluções aplicáveis à prática quotidiana depende dos tipos
de raciocínio analítico e dialético. O engenheiro precisa operar formalmente os algoritmos
conhecidos de sua área de atuação para posteriormente ter base para decidir entre as
alternativas mais convincentes e escolher as melhores soluções de projeto. O cálculo
estrutural de uma ponte deve ser rigoroso, mas a decisão de qual o material a ser usado, qual a
capacidade de tráfego suportada, quais rotinas de manutenção são necessárias e muitos outros
aspectos da execução do projeto precisa considerar os aspectos sociais, econômicos,
ambientais etc., sobre os quais se pondera para escolher a provável melhor solução para o
caso trabalhado.
Oficialmente, o exercício profissional do engenheiro é regulado em uma lei, que
também trata dos arquitetos e agrônomos - três ofícios que são mais diferentes do que
semelhantes, que estabelece, com todas as generalidades permitidas num documento como

5

Caráter é o determinante da personalidade que orienta a forma habitual do indivíduo agir. Por tratarmos de uma
profissão, os traços essenciais do caráter são comumente observados nos profissionais que atuam na respectiva
função. Os profissionais do mesmo ramo de atividade compartilham um conjunto de traços particulares, um
modo de ser e posições perante as atividades quotidianas.
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este, as atribuições da profissão e as exigências de coordenação das atividades afins
(BRASIL, 1966).
As principais atividades atribuídas aos engenheiros são: [a] o planejamento ou
projeto de regiões, obras, estruturas e transportes; [b] a exploração dos recursos naturais; [c] o
desenvolvimento da produção industrial; [d] estudos, análises, perícias, pareceres e
divulgação técnica; [e] direção, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos; e [f]
ensino, pesquisas, experimentação e ensaios.
Sem negligenciar a importância das atividades próximas às ciências, como a pesquisa
e experimentação, nem daquelas relacionadas à direção e operação de obras e serviços
técnicos, focaremos no que consideramos ser específico e que se aproxima do caráter da
profissão: as atividades de projeto, planejamento e desenvolvimento de obras, produtos,
serviços, meios de transporte e processos industriais.
Primeiramente, é preciso definir os significados dos termos projeto, planejamento e
desenvolvimento. Nós usaremos “projeto” como trabalho intelectual que resulta na descrição
escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. Entendemos que “planejamento” é
o serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos
convenientes e a determinação de um conjunto de procedimentos e ações para a realização de
determinado projeto. Por “desenvolvimento”, o aumento da capacidade de algo ou das
possibilidades de uso dos recursos que servirá para solucionar o problema que está sendo
trabalhado.
Aparentemente essas atividades exigem conhecimentos diferentes daqueles exigidos
pelas investigações científicas6 , pois o aprofundamento teórico e minuciosidade
característicos do trabalho científico são incompatíveis com as necessidades de projetar e
desenvolver soluções com os mínimos custos e nos prazos exigidos requerendo tomadas
decisões que aceitem níveis de risco controlados. Em outras palavras, a atuação na engenharia
pressupõe o entendimento do problema, que no quotidiano profissional é pouco estruturado e
que podemos chamar de levantamento do estado-inicial; bem como a definição clara de um

6

Por certo reconhecemos a importância da pesquisa científica que produz conhecimentos que posteriormente
serão utilizados pela engenharia e por outras áreas de atuação, portanto têm uma contribuição social
inquestionável. O que visamos esclarecer neste parágrafo são as diferentes abordagens observadas nas
investigações científicas e nas práticas de engenharia.
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objetivo, que podemos chamar de estado-meta, que será atingido pela aplicação da solução
proposta e com a transposição dos obstáculos enfrentados durante a implementação. A
aplicação das teorias na prática quotidiana não é direta. São necessárias concessões para
viabilizar a aplicação de modelos e sagacidade para lidar com as inevitáveis contingências que
se apresentam quando tentamos controlar nosso meio.
A engenhosidade ou a inventividade necessária para solucionar problemas práticos é
necessária quando, no nosso entorno, existe algo que esteja numa condição inadequada e que
deva ser alterado, então se inventa a melhor composição possível de modelos e técnicas para
chegar aos resultados obtidos. Requer-se um conjunto de competências composto de
conhecimentos diversos, dentre eles os das ciências específicas envolvidas na determinação
do problema posto no projeto e o domínio das técnicas que darão suporte à construção da
solução. A tomada de decisão sobre a melhor alternativa de solução é um silogismo modus
tollens, ou seja, sequencialmente vão sendo excluídas as alternativas que se mostram inviáveis
ou menos viáveis até que seja identificada a solução com maior viabilidade. Essa dinâmica
exige revisões regulares, pois pequenas alterações nas condições de contorno podem dar lugar
a outras alternativas que se tornam as melhores.
O processo de tomada de decisão característico da engenharia exige que se saiba
lidar com ambiguidades, ou seja, os engenheiros precisam superar a hesitação entre duas ou
mais possibilidades e decidir em situações de incerteza e ambivalência. Deve-se superar a
angústia de deixar alguns caminhos para trás quando se está buscando a potencial melhor
solução.
Recorrendo a Moscovici (2011), que atribui ao consenso um papel importante na
validação da realidade social, indicando que quando é necessário ponderar acerca, por
exemplo, das competências de uma pessoa ou da integridade dos agentes públicos, o consenso
dos pares é essencial para a avaliação, mas alertando que em discussões cujo enfoque recai
sobre a realidade física o consenso é secundário, uma vez que as observações podem capturar
aspectos mensuráveis. Tais considerações podem ser extrapoladas para o processo de
resolução de problemas. Todos os problemas de engenharia envolvem aspectos físicos e
sociais, portanto a solução - parte dela, sua totalidade ou as inúmeras alternativas viáveis - não
somente deve ser coerente com a realidade física do problema, mas também ser consensual
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para atender a realidade social. Na prática profissional o consenso do grupo definirá quais são
as melhores soluções.
O modo de pensar para a engenharia requer a negociação entre as verdades
científicas e a utilidade da prática profissional. Como nos previne Simmel (apud BOUDON,
1990), “o verdadeiro e o útil não devem ser confundidos, mesmo se o segundo possa ser a
origem do primeiro”. Segundo Simmel todo conhecimento humano tem uma origem prática e
a verdade absoluta seria uma cópia literal do real. Essa literalidade é inútil, pois seria uma
duplicação da dita realidade e inconcebível, uma vez que não há como reproduzir a
complexidade das relações que instituem o “real” em sua totalidade. A teoria é sempre uma
simplificação do que tem por objeto tal como um mapa, o qual não é e nem pode ser o
território que ele representa.
Assim, os engenheiros acabam buscando conhecimentos considerados úteis. No
entanto, categorizar determinado conhecimento como útil não é simples, uma vez que a
engenharia é uma área muito ampla e que não tem um corpo sistemático e específico de
conhecimentos. Por isso, mesmo reconhecendo que as discussões acerca dos tipos de
conhecimento podem ser consideradas ultrapassadas e infrutíferas, uma vez que a
complexidade da cognição mantém uma dinâmica relação entre os saberes, procuramos
analisar alguns modos de pensar para entender aquele que parece ser mais apropriado e/ou
mais empregado pelos engenheiros.
A comparação entre os tipos de conhecimento também se justifica devido ao nosso
interesse principal ser o entendimento do processo de ensino e aprendizagem da engenharia.
Para tanto, precisamos partir do resultado esperado deste processo para analisar a efetividade
das práticas educativas, ou seja, somente sabendo qual é o modo de pensar característico do
engenheiro e quais são as competências necessárias para um engenheiro recém-formado é que
podemos entender como eles podem ser desenvolvidos. Assim, buscamos identificar quais são
as maneiras de raciocinar e os conhecimentos comumente acessados durante o exercício das
atividades relacionadas aos diversos campos da engenharia. Nessa tarefa, teremos de abordar
com discernimento as categorizações usuais que colocam os cursos de engenharia no grupo
das ciências exatas ou tecnológicas. Não menosprezaremos esses enquadramentos, pois
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devem existir ou ter existido razões para que assim sejam feitos, mas não os assumiremos
como a priori adequados.
A importância dada à Matemática na construção dos cursos de engenharia - mesmo
que sejam distorções ou simplificações da Matemática, pois o enfoque acaba sendo quase
exclusivamente o Cálculo - é perceptível desde a classificação na área de Exatas até a
organização das avaliações nacionais de desempenho dos estudantes. Com isso, as instituições
de ensino superior praticamente são obrigadas a manter grande carga horária nas disciplinas
relacionadas, como Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Numérico, Cálculo Vetorial e
Álgebra Linear.
Entretanto, a leitura minuciosa das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Engenharia permite concluir ali se sugere distribuições equilibradas entre
disciplinas matemáticas e disciplinas relacionadas com as outras ciências e tecnologias. Por
exemplo, das treze competências e habilidades gerais as diretrizes curriculares pressupõem
que os graduados em engenharia apresentem somente uma delas citando a aplicação de
conhecimentos matemáticos; as outras doze relacionam-se com a realização de projetos,
planos e análises específicas do ramo de atuação, atividades que exigem conhecimentos além
daqueles desenvolvidos pelos estudos da Matemática e competências gerais que possibilitem,
entre outras coisas, comunicação eficaz e bom relacionamento profissional. (BRASIL, 2002)
Como a engenharia é percebida de diferentes maneiras pelos atores sociais, muitas
questões permanecem sem resposta objetiva. Quais são os conhecimentos necessários ao
engenheiro para que ele consiga resultados efetivos em suas atividades? Realizar as atividades
de planejamento e projeto é suficiente para o bom desempenho do ofício? Quais competências
complementares seriam necessárias para atuar profissionalmente na engenharia?
Na tentativa de responder essas perguntas, discutiremos quais as qualidades dos
conhecimentos abordados pelas instituições da engenharia e quais os instrumentais de
pensamento exigidos pela engenharia.
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3.1 - Os fazeres dos cientistas, dos técnicos e dos engenheiros
Como a engenharia é uma atividade cujo propósito é desenvolver soluções práticas
cujo resultado esperado é a entrega de projetos executáveis e que tragam benefícios concretos
para os solicitantes, então é preciso entender quais as ações e atitudes quotidianas da profissão
permitem identificar as competências necessárias para quem se diz e é reconhecido como
engenheiro.
Como o senso comum percebe uma proximidade e às vezes chega a confundir as
atividades do engenheiro com aquelas típicas dos cientistas e também com as executadas
pelos técnicos, faremos uma rápida discussão acerca das especificidades de cada ramo de
atuação.
Somos nós que fazemos as categorias ciência e engenharia, portanto a mesma pessoa
pode atuar como cientista e como engenheiro em momentos diferentes, empregando os
conhecimentos e competências mais adequados à situação. Mas é evidente que a maestria virá
somente com a dedicação de esforços e a continuidade da atuação em um dos papéis. Nas
empresas organizadas é comum a divisão entre as atividades de pesquisa e desenvolvimento,
ou seja, a investigação científica e tecnológica está claramente separada do desenvolvimento
para aplicações em situações práticas, entretanto essa obviedade não aparece na educação,
questão que discutiremos mas adiante. Por ora procuraremos relacionar as principais
características das atividades científicas, técnicas e da engenharia.
O fazer científico parte de uma inquietação que é a busca pela compreensão dos
fenômenos observáveis em nosso entorno e conduz investigações para descobrir ou inventar
as leis que regem nosso mundo. Para tanto desenvolvem modelos que procuram representar os
objetos e comunicar os conhecimentos do encontrado. Já o fazer técnico está relacionado com
o processamento de determinada atividade e, para tanto, é necessário dominar os métodos,
procedimentos e habilidades que permitam executar com efetividade os algoritmos do seu
campo de atuação. Como já dissemos, o fazer do engenheiro é fundamentalmente baseada na
busca por soluções racionais e na implementação de projetos para resolver os problemas
observados no seu entorno.
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Cada um desse fazeres requer conhecimentos e habilidades cognitivas diversas,
pode-se dizer que o bom desempenho em cada uma dessas atividades depende do instrumental
de pensamento que o profissional desenvolveu em sua formação.

3.2 - Instrumentais de pensamento
Segundo Simmel (apud BOUDON, 1990), todo conhecimento humano é construído
a partir da prática e não devemos pretender que nossas representações dos objetos e situações
que nos envolvem sejam absolutamente verdadeiras. Mesmo que não seja concebível uma
verdade absoluta, pois não existe cópia literal da realidade e que cada objeto pode ser
percebido de infinitas maneiras, seria inútil qualquer representação completamente
desvinculada do real. Portanto, não é absurdo dizer que a ciência busca a verdade. Mas temos
de saber que essa é uma verdade relativa. Se aceitarmos que o conhecimento é o conjunto de
verdades organizadas em nossa mente, reconheceremos que não pode haver conhecimento
sem ponto de vista. Por isso nos perguntamos: qual é o ponto de vista da engenharia? Antes de
discutirmos as especificidades, apresentaremos alguns aspectos relevantes acerca da
aquisição, organização e utilização do conhecimento.
A ciência cognitiva atual, que se dedica a investigar o processamento de informação
do cérebro humano, afastou-se da ideia da cognição como um aparato de processamento de
informação, fazendo analogia com uma máquina, em que o cérebro é um hardware e a mente
um software, para estudar o processamento múltiplo e simultâneo de informações, que é
característico do nosso cérebro. Nessa abordagem, as informações provenientes do mundo
externo, captadas por nossos órgãos de sentido, são processadas juntamente com aquelas
relevantes já existentes no nosso sistema cognitivo (NUNES, 2006). Assim, as informações
são tratadas pelos subsistemas cognitivos de percepção, responsável pela captação, de
aprendizagem, responsável pela modificação do indivíduo diante da informação captada, de
memória, que retém, codifica e armazena as informações, de pensamento, que processa as
informações transformando-as em conhecimento, da linguagem, responsável pela transmissão
de informações e de inteligência, responsável pelo uso do conhecimento na execução de
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tarefas e na resolução de problemas (NUNES, 2006). Com isso, podemos definir
conhecimento como a informação organizada e estabilizada em nosso aparato cognitivo.
Sabemos que para a execução de atividades distintas podem ser necessários
conhecimentos e habilidades diferentes. Quem trabalha num arrozal precisa ter competências
adequadas à execução de suas atividades. Tais competências são fundamentadas em
conhecimentos específicos para a produção agrícola. Além disso, existem diversas funções
que se complementam para que se obtenha os resultados esperados da safra. A pesquisa na
área desenvolveu arroz híbrido e fertilizantes adequados para aumentar a produtividade da
lavoura. Em um momento posterior a lida quotidiana foi organizada considerando esses novos
produtos e a maneira adequada de utilizá-los para que os benefícios propostos fossem
efetivos.
Não existe uma sequencia definida entre investigação e utilização das técnicas, pois
existem casos nos quais as novas descobertas desencadeiam novas práticas e outras situações
nas quais as inquietações com as práticas correntes estimulam as pesquisas.
Independentemente da ordem cronológica foram as necessidades de boa produtividade da
safra de arroz que levaram os cientistas a investigarem as especificidades das espécies de
arroz para criar novas espécies híbridas que tivessem as características propícias aos seus
propósitos. Outros cientistas voltaram-se para o estudo da nutrição do arroz e criaram os
fertilizantes que contribuem para o crescimento da planta de arroz. No estágio de plantação da
cultura, os técnicos, conhecedores dos procedimentos de plantio e dos aspectos ambientais
que influenciam a atividade, determinaram o manejo adequado para que a produtividade
potencial fosse efetivada. Pelos estudos e pela aquisição de experiências, os técnicos
conhecem a melhor distribuição para a espécie plantada, a quantidade de fertilizante que deve
ser usada e as práticas de irrigação convenientes para aquela região.
Por mais que o senso comum atribua uma hierarquia entre os conhecimentos do
cientista e dos técnicos, sugerimos que a diferenciação na qualidade7 desses conhecimentos
não representa a superioridade de um ou do outro. Consideramos que o cientista usa um

7

A acepção utilizada para o termo qualidade não significa a atribuição de predicados como bom ou mau, ela está
relacionada aos diferentes tipos, no caso específico, aos diferentes tipos de conhecimento.
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conjunto de conhecimentos distintos do conjunto de conhecimentos aplicado pelos técnicos,
contudo não é possível dizer que um é mais valioso que o outro.
Não estamos dizendo que para fazer ciência pode-se negligenciar as técnicas
específicas, nem que os técnicos sejam desprovidos dos instrumentos intelectuais para fazer
ciência. Consideramos que durante a pesquisa alguns conhecimentos são predominantes,
enquanto na aplicação das técnicas são utilizados outros conhecimentos com maior
frequência.
Além dessa abordagem do conhecimento, que foca no que é necessário conhecer para
exercer determinada atividade também pode-se abordar o conhecimento gerado pela
atividade.
O conhecimento desenvolvido pelos cientistas é da mesma qualidade do
conhecimento desenvolvido pelos técnicos? Aparentemente, o conhecimento científico é
rigoroso e considera os aspectos que afetam o tema. O conhecimento técnico refere-se ao
domínio de um algoritmo8 ou de conjuntos de algoritmos que possibilitam a execução de uma
atividade específica.
Como a palavra conhecimento apresenta diversas acepções e locuções, procuraremos
discutir duas delas: [1] o conhecimento como domínio teórico ou prático que se tem acerca de
um assunto, arte ou ciência que determina o caráter de um papel social e [2] o conhecimento
como somatório do que se sabe acerca de um tema. Considerando esses dois significados de
conhecimento, analisaremos inicialmente as características do científico e do técnico para
comparar com uma terceira via, a qual chamamos de conhecimento engenhoso ou
engenhosidade, que estaria relacionado com inventividade para solucionar problemas. Como
os anteriores, esse tipo de conhecimento também não opõe aos demais, é uma
complementação necessária para quem precisa pensar em alternativas para desenvolver
projetos visando resultados específicos e bem delineados.

8

Algoritmo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de
dados, permite solucionar classes de problemas semelhantes; é um processo de cálculo; encadeamento das ações
necessárias para o cumprimento de uma tarefa; é um processo que produz uma solução para um problema num
número finito de etapas (DICIONÁRIO HOUAISS ONLINE, disponível em https://houaiss.uol.com.br).
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O conhecimento científico é construído pelos esforços dedicados ao entendimento
das coisas do mundo. Para tanto, são elaboradas hipóteses acerca dos fenômenos observados,
que em seguida são testadas para estabelecer teorias que possam ser reproduzidas sempre que
existirem fatores semelhantes. O processo de criação científica resulta em um modelo do
fenômeno estudado, que é a transcendentalização dos objetos investigados e das suas relações,
resultando numa representação abstrata das leis que regem aquele fenômeno.
Já dominar uma técnica significa conhecer todos os procedimentos necessários para
realizar uma atividade específica com início e fim determinado. O conhecimento técnico
permite que sejam resolvidos com eficácia os problemas que foram considerados durante a
elaboração dos métodos e procedimentos que fundamentam tal atividade.
Os modelos conhecidos pelos técnicos servem de referência para a atuação
profissional. Compara-se os fatores observados na prática com aqueles indicados nos
procedimentos e, se forem coincidentes, executa-se o algoritmo definido para aquele caso. As
atividades exercidas profissionalmente exigem aplicação de conhecimento técnico. Algumas
acessam outros tipos de conhecimento e outras restringem-se ao processamento de técnicas,
mas invariavelmente em algum momento o conhecimento técnico será requerido. Conhecer os
algoritmos e procedimentos de uma profissão e ter habilidade para processá-los significa
dominar o conhecimento técnico daquela atividade. O conhecimento técnico é essencial para
que as atividades rotineiras sejam desempenhadas com efetividade, ou seja, que sejam
eficientes para utilizar os recursos disponíveis e eficazes para atingir os objetivos planejados.

3.3 - A engenhosidade
A coincidência entre o nome dado a essa qualidade de conhecimento e a área
discutida nos parágrafos seguintes não deve ser considerada como garantia de exclusividade
desse tipo de raciocínio para os engenheiros. De maneira geral, a atuação profissional nas
carreiras que dependem de graduação em nível superior exige que sejam utilizados
conhecimentos como os discutidos na análise a seguir. Como a adequação dos conhecimentos
científicos às necessidades quotidianas não é direta, são necessárias concessões para viabilizar
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a aplicação de modelos e sagacidade para lidar com as inevitáveis contingências que se
apresentam quando tentamos controlar nosso entorno.
Seriam a razão prática e o discernimento reflexivo os meios mais adequados de
entender a complexidade dos fenômenos observados no nosso entorno e tomar as decisões
acerca das coisas do mundo, ou seja, o conhecimento racional é mais adequado quando o
propósito é a resolução de problemas na engenharia. A presunção do conhecimento científico
como superior, esvanece-se quando tentamos dominar as engrenagens do mundo vivido
aplicando modelos transcendentalizados pela ciência.

3.4 - O caráter do engenheiro
Consideramos que o caráter do engenheiro depende do modo de pensar característico
da profissão, ou seja, tal caráter é orientado pelo instrumental de pensamento do engenheiro
que é baseado na racionalidade pragmática.
A racionalidade pragmática é o modo de pensar que mira a criação, o
desenvolvimento e a implementação de soluções para os problemas delimitados pela área de
atuação do sujeito pensante, para tanto analisa os recursos disponíveis e pondera acerca das
maneiras de minimizar os impactos ambientais, de otimizar os custos e de atender os
interesses de todos os envolvidos e/ou interessados no caso. A racionalidade pragmática
acessa nas ciências os conhecimentos úteis para a ação proposta, procura identificar soluções
para problemas semelhantes buscando pelas boas práticas já aplicadas e processa as técnicas
úteis para a o desenvolvimento e a implementação da solução. Assim, por mais que o
indivíduo engenheiro domine [1] a racionalidade filosófica e científica, [2] a racionalidade
analítica e [3] o processamento de algoritmos, será a aplicação desse arsenal que dá suporte ao
raciocínio visando criar e desenvolver soluções para a vida prática que caracterizará o
profissional de engenharia.
[1] A racionalidade filosófica e científica é fundamentada no conjunto de
conhecimentos acumulado numa área do saber e aceito pelo meio. [2] A racionalidade
analítica, comum nas ciências formais que processam deduções para as quais a verdade da
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conclusão é consequência lógica do encadeamento de premissas que a antecedem - se as
premissas forem verdadeiras de acordo com a lógica estabelecida, a conclusão
necessariamente será verdadeira, se forem utilizadas premissas não verdadeiras, a conclusão
poderá ser verdadeira apenas circunstancialmente, e o mesmo pode ocorrer se as premissas
verdadeiras não seguirem uma lógica dedutiva válida, ou seja, mesmo um conjunto de
premissas verdadeiras não assegura, necessariamente, uma conclusão verdadeira. E [3] o
processamento de algoritmos, quando basta conhecer as etapas a serem seguidas e os valores
possíveis para cada etapa e as sequenciar conforme o determinado para alcançar um resultado
especificado, será a aplicação desse arsenal que dá suporte ao raciocínio visando criar e
desenvolver soluções para a vida prática que caracterizará o profissional de engenharia.
Então, podemos dizer que o caráter do engenheiro é definido pelo domínio de
conjuntos de competências que incluem [1] potencial intelectual para dominar o corpo de
conhecimentos da engenharia, [2] criatividade, que é a capacidade psicológica de ver as
situações sob novos ângulos e vislumbrar alternativas dissidentes do pensamento comum9 ,
que atua acessando os recursos cognitivos, [3] visão analítica para processar os aspectos bem
estruturados que permitem solução lineares e que podem ser roteirizados, [4] adaptabilidade
para lidar com problemas mal estruturados e complexos, que sejam difíceis de apresentar e
que permitem várias alternativas de resolução, e [5] coragem para tomar decisões, ponderando
riscos, mas seguindo em frente mesmo quando algumas incertezas ainda permanecem.
Retomando as nossas questões acerca do ensino de engenharia, agora podemos dizer
que a formação em engenharia é concluída quando ao menos os cinco conjuntos de
competências descritos no parágrafo anterior estiverem desenvolvidas. Assim, o curso de
graduação em engenharia deveria estimular o desenvolvimento dos conhecimentos acerca do
corpo de conhecimento, da criatividade, de uma visão analítica, da adaptabilidade que
permitisse a compreensão das dinâmicas físicas, sociais, políticas e econômicas para que as
melhores soluções fossem identificadas e da maturidade para tomar decisões.

9

A criatividade depende do mecanismo psicológico do insight (NUNES, 2006), aquele que é definido
tecnicamente como um processo em que o indivíduo reorganiza o seu campo perceptivo e consegue observar a
situação por uma nova perspectiva
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Mesmo se considerarmos que a formação só é parcialmente alcançada durante o
curso de graduação, tal curso deve ser organizado com o propósito de possibilitar a formação
efetiva de engenheiros profissionais, então as práticas educativas devem ser planejadas e
oferecidas com o objetivo de desenvolver tais competências.

"80

"81

4 - Investigação do desenvolvimento da racionalidade pragmática no ensino de
engenharia.
As profissões, como a docência, cuja formação é baseada em ciências e tecnologias
que somente indiretamente auxiliam as práticas quotidianas são influenciadas pelas
referências que os profissionais recebem ao longo da vida (MORANT, 1996). São as
comunicações trocadas nos grupos sociais, as referências observadas em profissionais da área
e as experiências acumuladas durante a própria atuação profissional que orientam as
representações da profissão. Com isso, o ensino de uma disciplina envolve mais do que o
conteúdo escolarizado e as técnicas didáticas, é uma construção retórica que visa ensinar um
conteúdo da maneira que o grupo compartilha, utilizando os meios de comunicação e
persuasão adequados para conseguir a adesão do auditório composto por alunos, pais, colegas
professores, gestores e demais representantes institucionais, com o propósito de obter
reconhecimento.
O discurso apresentado em uma aula não é a demonstração dos conceitos de uma
ciência. É uma argumentação cujo lógos baseia-se nos conceitos preparados e/ou distorcidos
até serem reunidos na disciplina escolarizada, que tem uma cadência argumentativa que parte
das premissas aceitas pelos grupos e é organizada por metáforas e metonímias que auxiliam
na construção de novos conhecimentos. Com esse propósito, mesmo que inconscientemente,
os professores utilizam para organizar suas aulas a estrutura clássica da construção retórica,
que é composta de cinco momentos, os denominados “cinco cânones da retórica”: [1]
invenção, o momento da criação, o planejamento do conteúdo (ideia) e a preparação dos
argumentos; [2] arranjo, ou organização do conteúdo de uma maneira estruturada
(principalmente considerando proêmio, narração, provas e epílogo); [3] estilo, que é a
determinação da forma adequada de apresentação, que pode receber adornos artísticos; [4]
memorização do discurso; e [5] declamação (delivery), que consiste no controle da
comunicação, pela escrita, pela entonação vocal, pela utilização de gestos adequados ou de
qualquer meio que expresse adequadamente o discurso (CICERO, 1954).
Essas cinco dimensões podem ser reconhecidas no processo de criação de discursos,
de documentos, de leis, de filmes, de campanhas publicitárias, de artes visuais e de aulas,
portanto, a análise retórica é perfeitamente adequada para o exame dessas comunicações.
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Cada uma dessas intervenções visa não apenas comunicar ideias, mas afetar determinada
situação atingindo os resultados esperados pelo orador.
Assim, e reconhecendo que o caráter da engenharia está centrado na aplicação da
racionalidade pragmática necessária para a resolução dos problemas da área de atuação,
analisamos três grupos de intervenções argumentativas do ensino de engenharia para verificar
como o instrumental de pensamento necessário para raciocinar pragmaticamente está sendo
abordado nas instituições de ensino.
O primeiro grupo de discursos analisado é composto de vídeos disponíveis no
Youtube que apresentam conteúdos de disciplinas de graduação em engenharia que foram
obtidos pela ferramenta de busca do próprio site utilizando os termos "aula" e "engenharia". O
segundo grupo envolve a totalidade de artigos publicados num número da Revista de Ensino
de Engenharia da Associação Brasileira de Educação de Engenharia (ABENGE), portanto
compreende parte significativa da discussão acerca do ensino de engenharia no Brasil
ocorrida no semestre de publicação da revista. E o terceiro grupo é composto por uma amostra
dos trabalhos apresentados na CEEA 2016 - Conferência da Associação Canadense de Ensino
de Engenharia de 2016 (2016 Conference of Canadian Engineering Education Association).
Cada intervenção argumentativa dos três grupos, vídeos, artigos e trabalhos respectivamente,
foi objeto de análise retórica para identificação dos principais acordos que a fundamentavam e
para entendimento de como a racionalidade era abordada. Posteriormente, o corpo de
informações resultante foi organizado e interpretado, como discutiremos no próximo capítulo,
com o intuito de oferecer respostas para as indagações originadas pelos propósitos de
pesquisa.
Esse conjunto de dados viabiliza a identificação das premissas e argumentos que
amparam tomadas de posição em diferentes situações de ensino, desde a organização dos
cursos, passando pelas práticas educativas e incluindo os conflitos que surgem quando novas
alternativas são apresentadas. Tais premissas e argumentos são amparados em acordos
implícitos e explícitos presentes nos grupos sociais e são construídos com base em valores,
crenças e conhecimentos reconhecidos no meio social.
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O técnica de coleta dos dados foi específica para cada um dos grupos de discursos. O
Youtube (http://www.youtube.com) oferece vídeos de aulas - gravações de aulas presenciais,
aulas preparadas para serem oferecidas na modalidade de ensino à distância, e exposições
semelhantes com o propósito de ensinar as disciplinas regulares da graduação em engenharia que são feitos por alunos ou por professores espontaneamente colocados na Web, dessa
maneira a deliberação desses discursos e as práticas de aula não sofrem a influência de um
observador pesquisador. Porém, entre a grande quantidade de vídeos, é necessário identificar
os representativos e reconhecidos pelos grupos sociais. Este reconhecimento expressa a
influência do professor.
Para validar um professor como orador autorizado utilizamos o seguinte critério:
considerando que um professor, que dedica 40 horas por semana a uma única disciplina e que
esse tempo é todo usado para lecionar, ele atuará em 20 turmas em cada semestre, cada uma
com 50 alunos. Assim, durante um ano o professor terá uma audiência de 2.000 alunos.
Desconsiderando a evasão escolar, o absenteísmo dos alunos e demais problemas que afetem
o acompanhamento regular das aulas, depois de 10 anos atuando na mesma disciplina, o
professor terá ensinado sua disciplina a 20.000 alunos. Com uma audiência desse tamanho,
pode-se considerar que esse professor é um orador autorizado para aquela disciplina, pois, ao
menos parcialmente, contribuiu para a construção dos conhecimentos de seus alunos e para a
formação de suas representações da disciplina. Partindo dessa estimativa, consideramos que
uma linha de corte de 20.000 visualizações para a coleta dos vídeos das aulas disponíveis no
Youtube é adequada, mesmo sabendo que o número de visualizações é contado pelos cliques
nas aulas, mas nem todos esses cliques correspondem a visualizações completas. De maneira
complementar, os comentários também são analisados para identificar a percepção da
audiência sobre o discurso.
A outra fonte de dados a Revista de Ensino de Engenharia da ABENGE, da qual
todos os artigos do volume 34 publicado no segundo semestre de 2015 foram submetidos à
análise. Portanto, parte relevante das discussões ocorridas no Brasil sobre o ensino de
engenharia no ano de 2015 foram capturadas em nossa investigação.

"84

E finalmente, os anais da CEEA 2016 forneceram 104 trabalhos apresentados pelos
professores pesquisadores na conferência. As anotações das observações realizadas durante as
apresentações de 33 desses trabalhos serão utilizadas secundariamente e informalmente para
respaldar algumas das análises.

4.1 - Análise retórica como instrumento de pesquisa
Os conhecimentos de cada indivíduo são derivados de ligações estabelecidas entre as
informações observadas, os elementos nucleares do raciocínio e suas crenças - que
normalmente expressam crenças de seu grupo social. Assim, tais conhecimentos são gerados a
partir dos lugares preferíveis que servem para legitimar suas percepções do mundo. Esses
lugares do preferível servem de premissas para argumentos que sustentam as representações
dos objetos considerados relevantes e, como são particulares, ou seja, cada grupo pode
reconhecer ou não esses lugares, existe a possibilidade de encontrarmos argumentos
diferentes acerca do mesmo objeto. Esses diferentes posicionamentos geram os conflitos que
são naturais das interações argumentativas.
As noções primitivas servem de fundamento para a construção do conhecimento,
mas não são as que organizam tal conhecimento, pois elas assumem significados diferentes
segundo as metáforas, metonímias ou dissociações de noções que coordenam o conteúdo em
questão. As metáforas transferem significados de um foro reconhecido pelo grupo para o tema
que está sendo apresentado; as metonímias relacionam o objeto com referentes que possuem
relações conceituais ou de contiguidade com esse objeto; e as dissociações de noções
promovem um remanejamento dos significados pela ruptura das ligações entre elementos que
estavam indevidamente associados. Essas comparações condensam significados, trazem
enunciados completos acerca do que se quer dizer, logo operam a dinâmica de
desenvolvimento do instrumental cognitivo. E por terem valor somente nos meios onde são
reconhecidas, "muitas metáforas são como as vestimentas adequadas à ocasião", sendo usadas
segundo o esquema retórico apropriado para um grupo social (MAZZOTTI, 2002, p. 109).
Por exemplo, na Educação normalmente temos as seguintes proposições: “a escola é o local
de aprendizagem”; “o aluno não é detentor do conhecimento”; e “os professores são
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responsáveis pelo processo de aquisição de conhecimentos dos alunos”. Por mais polêmicos
que seja cada um desses lugares, eles estão presentes nos discursos dos pesquisadores, dos
professores, dos alunos e de todos os que se relacionam com a escola. Quando eles são
organizados pela metáfora “a mente da criança é como uma folha de papel em branco”, eles
assumem que todo conhecimento será transposto do professor para o aluno durante as aulas.
Porém quando a organização é feita pela metáfora “o professor é como a ponte que leva o
aluno ao conhecimento”, o discurso foca na função do professor como orientador da
construção do conhecimento desenvolvida pelo aluno.
Sendo a metáfora e a metonímia caracterizadas pela ligação de significado do objeto
de um foro que se supõe conhecido pelo auditório para o objeto tema, então é natural que elas
tenham uma função importante na gênese das representações dos fenômenos observados, pois
elas trazem noções de referência que dão suporte para a transformação do não-familiar em
familiar.
As figuras utilizadas nas aulas, que são as situações concretas da prática docente,
demonstram como as comunicações da vida cotidiana, presentes nos meios onde os
professores cresceram, formaram-se e convivem, tornaram o não-familiar das disciplinas
escolarizadas em algo familiar para o professor.
Para nossa pesquisa, procuraremos focar no aspecto argumentativo das aulas e dos
trabalhos de pesquisadores em Ensino de Engenharia. A invenção e organização dos
argumentos, os lugares preferíveis para os grupos que podem servir de base para as premissas
dos discursos, a lógica da argumentação e eventuais paralogismos, e demais fatores que
permitem entender os propósitos da construção de um discurso e os interesses que levam à sua
aceitação.
O procedimento da análise retórica inicia-se pela identificação de quem está falando
e de quais atributos qualificam esse orador perante o grupo. Para serem ouvidos, os
professores e pesquisadores precisam ter credibilidade em seus meios. Credibilidade que é
construída na relação com seus pares e com suas instituições.
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Também é necessário identificar a audiência para a qual o discurso foi preparado.
Assim, especula-se qual a finalidade do discurso, isto é, para conseguir a adesão de qual
grupo ou de quais grupos o discurso foi preparado.
Em seguida, são relacionados os acordos dos quais partem as premissas. Alguns
deles baseados no real, ou seja, em fatos, verdades e presunções aceitos hegemonicamente, e
outros baseados no preferível, que são os valores e lugares reconhecidos pelo grupo social
para o qual o discurso é direcionado (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996).
Os argumentos podem ser apresentados literalmente ou serem ditos por analogias.
Por isso é fundamental entender os predicados que estão sendo transferidos de um foro para o
tema pelas metáforas e metonímias, e quais remanejamentos conceituais estão presentes em
eventuais dissociações de noções.
Como nos alerta Reboul (2000), especialmente na Educação, os discursos são
comumente organizados em torno de diversos slogans, que, ao mesmo tempo, condensam
significados e dão oportunidades de interpretações múltiplas. Portanto, eles também devem
ser observados, pois têm considerável poder persuasivo e “o único meio de não pensar por
slogan é pensar os slogans” (REBOUL, 2000, p. 100).
Pelo exame dos significados e contextos também é possível identificar as ironias, que
são construídas com sutileza e somente são percebidas com o aprofundamento da análise e o
entendimento do campo de pesquisa e seus discursos concorrentes. É essencial que as ironias
sejam identificadas, pois quando elas não são percebidas, as conclusões estarão equivocadas.
Após a identificação do conjunto de premissas e argumentos, encaminha-se a análise
da estrutura lógica do discurso, verificando os silogismos e entimemas e a coerência das
conclusões apresentadas.
Dessa maneira, podemos identificar os elementos presentes nos diversos discursos e,
como são declamados por oradores autorizados, desvelamos os principais acordos que afetam
o processo de ensino de engenharia.
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4.2 - Análise de vídeos de aulas de engenharia
Iniciaremos a análise retórica das intervenções argumentativas pelos vídeos
disponíveis no YouTube preparados com base nos conteúdos apresentados nas disciplinas
escolarizadas de engenharia. Como já detalhado no capítulo anterior, entendemos que tais
vídeos são representativos de como o ensino de engenharia é conduzido atualmente.
Nas seções seguintes, serão apresentadas compilações dos principais aspectos
observados nos vídeos, que foram numerados de 1 a 8 seguindo a ordem fornecida pelo
YouTube com base na busca referenciada pelas palavras "aula" e "engenharia". Para os vídeos
pertencentes a séries, conjuntos de vídeos preparados sobre uma disciplina específica e
oferecidos em grupo, foi selecionado somente um vídeo de cada série, ou seja, após a escolha
de um dos vídeos da série, os demais vídeos da mesma série que eventualmente apareceram
na lista fornecida pelo site foram desprezados. Essa decisão visou coletar um conjunto de
discursos com maior diversidade de oradores autorizados. Ao final desse subcapítulo,
discutiremos os pontos comuns das argumentações de cada vídeo e as conclusões acerca de
como a racionalidade pragmática é tratada por esse grupo de professores que atuam no ensino
de engenharia.

4.2.1 Vídeo 1 - "Introdução à Engenharia - Aula 1"
Canal: Univesp
Link: https://youtu.be/nnlLmuojXSU
Publicado em 29 de jul de 2014
Descrição: Introdução à Engenharia - Aula 1 / Professor responsável pela disciplina e
professor ministrante: José Roberto Cardoso / Aula da disciplina Introdução à Engenharia.
Curso de Engenharia - Turma 2014 - Universidade Virtual do Estado de São Paulo.
Número de visualizações até 20 out. 2016: 105.245
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4.2.1.1 Quem está falando? Para quem está falando? O que está falando?
O discurso (YOUTUBE, 2014b) é oferecido pelo professor da disciplina de
Introdução à Engenharia que tem o aval da Univesp - Fundação Universidade Virtual do
Estado de São Paulo que é uma universidade pública paulista, mantida pelo Governo do
Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação. A audiência inclui os estudantes de engenharia matriculados na
Univesp e demais interessados nas aulas de engenharia que complementam os estudos
assistindo vídeos do Youtube. O professor visa convencer e persuadir que a engenharia é
importante para a sociedade e que ser engenheiro é pessoalmente gratificante além de trazer
retornos financeiros suficientes para manter uma vida confortável.

4.2.1.2 Acordos, premissas e argumentos
Parte-se dos acordos de a engenharia ser relevante para a sociedade e de a profissão
engenheiro é superior às demais profissões. O professor/orador diz para a audiência de
estudantes frases como “tudo que nós temos ao redor, vocês podem estar certos, depende da
engenharia”.
A importância da engenharia é justificada com o exemplo do maior impacto na
expectativa de vida do ser humano oriunda do saneamento básico desenvolvido por
engenheiros. Continua com afirmações como "quem fez um navio foi um engenheiro, quem
fez um avião foi um engenheiro […] por isso precisamos de mais engenheiros que tenham
competência." O engenheiro é representado como alguém que vê as oportunidades de
melhorar o mundo, que faz observações e reflete como o objeto poderia ser alterado para o
que ele julga ser melhor. O melhor é declarado como mais racional e que pode ser feito mais
rapidamente. Para tanto, a característica essencial do engenheiro seria a curiosidade. E essa
curiosidade poderia levar ao sucesso, como a declaração que pequenos detalhes fizeram
alguns estudantes de engenharia tornar-se milionários, pois eles observaram problemas e
propuseram soluções.
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4.2.1.3 Estratégia argumentativa e retórica
É usado um discurso epidíctico que começa com a saudação: “eu queria [...]
parabenizá-los por entrar num curso de engenharia. A engenharia sobretudo considerada a
profissão do milênio, dessa década, por ser a profissão que mais qualidade de vida agrega ao
ser humano” para reforçar a importância da profissão escolhida pelos estudantes de
engenharia.
São apresentados diversos exemplos para colocar o engenheiro numa posição
elevada da hierarquia social. Mas exemplos como o citado anteriormente acerca dos
engenheiros terem sido responsáveis por melhorar a expectativa de vida das pessoas como
quando desenvolveram o saneamento básico, podem ser facilmente refutados por
contraexemplos, uma vez que projetos relevantes possuem equipes multidisciplinares nas
quais engenheiros trabalham junto a gestores, cientistas, técnicos e diversos outros
profissionais.

Alguém poderia dizer que os gestores públicos foram responsáveis por

melhorar a vida da sociedade pois organizaram projetos de saneamento básico, deixando o
papel do engenheiro em segundo plano.
É mantido um tom de otimismo no discurso perante as oportunidades que os
estudantes potencialmente terão e sobre as recompensas do exercício profissional na área. São
apresentados dados referentes ao ano de 2012, sem citação de fontes, indicando que o
mercado necessita mais engenheiros do que os programas de engenharia conseguem formar
anualmente.
Estabelece-se uma dissociação entre a engenharia e as demais profissões. O
engenheiro é superior, mas deve atuar em equipes que não terão somente engenheiros, terão
sociólogos, jornalistas etc. Como o autor diz, o engenheiro terá de atuar em “…uma equipe
constituída de profissionais de todas as estirpes…”. A medicina também é usada como
exemplo, quando é sugerido que ela evoluiu graças à engenharia que desenvolveu os
equipamentos para tal.
Entretanto, a centralidade do engenheiro numa equipe é reconhecida somente pelo
próprio grupo de pertença do engenheiro. A dinâmica profissional estabelece relações que não
são necessariamente hierarquizadas pela titulação ou pela área de atuação.

"90

4.2.1.4 Considerações e reflexões
Discorre-se longamente sobre os feitos dos engenheiros. "Quem fez um navio foi um
engenheiro, quem fez um avião foi um engenheiro, o seu smartphone foi um engenheiro, o
tomógrafo foi um engenheiro, quem levou o homem à Lua foi um engenheiro. Não existe
atividade humana que não dependa de um engenheiro…". Os engenheiros podem ter
participado de todos esses feitos, mas se deve considerar que todas essas iniciativas
começaram na pesquisa, que não é trabalho de engenheiro, passaram pelo desenvolvimento
conduzido normalmente por engenheiros e foram executadas por outros profissionais além
dos engenheiros. A cadência do raciocínio deixa de ter coerência, pois inicia-se colocando a
engenharia em primazia, à frente da ciência, valorizando-a pelos resultados alcançados ao
longo dos tempos, depois faz-se comparações com outras profissões posicionando a
engenharia como superior, entretanto, logo em seguida para o engenheiro é diminuído numa
tentativa de apresentar a necessidade da atualização profissional. Para dizer que a engenharia
de hoje evoluiu em relação a que era praticada na década de 50, o engenheiro daquela época é
desqualificado, dizendo que ele trabalhava isolado, que era um técnico, que ficava estudando
e passava para frente um esboço. A essência do trabalho do engenheiro, que é resolver
problemas práticos com racionalidade, não mudou. Se aceitarmos a desqualificação do sujeito
passado, o presente será indiretamente desqualificado.
As competências consideradas importantes pelo orador para o engenheiro
contemporâneo, como trabalhar em equipe locais e globais, atuar como um líder, ser capaz de
se comunicar, "saber fazer uns slides, umas transparências, uma apresentação bonita”,
conhecer os mercados internacionais e ter consciência ambiental, não são específicas da
profissão. Elas podem ser desenvolvidas ao longo da formação em engenharia, mas são
complementares às qualificações caracterizadoras do engenheiro.
Nota-se que o autor parece saber o que é importante para atuar no mercado
profissional, mas ao mesmo tempo minimiza a sua importância para a engenharia. Em vez de
buscar a aplicação do instrumental de pensamento para a engenharia orientada por uma visão
mais ampla do entorno social, é proposto que o foco seja outras competências gerais, comuns
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a outras atividades. O que acaba sendo valorizado não é o caráter do engenheiro e sim um
conjunto de competências que serviria para atuação profissional em qualquer função.

4.2.2 Vídeo 2 - "Cursos USP - Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia III - PGM
02"
Canal: Univesp TV
Link: https://youtu.be/cVt7PLjAzLQ
Publicado em 27 de fev de 2015
Descrição: Cursos USP - Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia III - PGM 02
Aula 1 - Integrais Duplas - Introdução - Parte 2
Número de visualizações até 20 out. 2016: 38.144

4.2.2.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O discurso apresentado pelo professor do Instituto de Matemática e Estatística da
USP e avalizado pela Univesp. A audiência objeto da preparação da aula é uma turma do
terceiro semestre do programa de engenharia da universidade.
A aula está organizada pela apresentação da demonstração da Integral Dupla e
posterior discussão de sua aplicação para calcular área e volume “debaixo" do gráfico de uma
função (YOUTUBE, 2015).

4.2.2.2 Acordos, premissas e argumentos
O discurso foi preparado assumindo que a audiência compartilha os conhecimentos
que fundamentam as proposições apresentadas. No entanto, é questionável o nível de domínio
dos conceitos pelos que o autor considera conhecidos por todos.
São apresentadas duas justificativas para a aula visando receber a adesão dos
estudantes. A primeira é baseada na ideia de continuidade do percurso escolar, sendo mais
uma etapa para a construção dos conhecimentos matemáticos que o professor declara serem
necessários para a engenharia. O professor diz “você tem um monte de conceitos que depende
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da extensão do conceito de uma variável”, para reforçar que o que será demonstrado é uma
útil expansão daquilo que foi estudado anteriormente.
A segunda relaciona-se à possibilidade de aplicação na solução de problemas práticos
relacionado ao cálculo de áreas e volumes. Essa argumentação pode ser coerente para ciência
matemática, que parte de uma função para desenhar seu gráfico e em seguida calcular área e
volume. No entanto, na engenharia parte-se da prática na qual tem-se um objeto que se
necessita medir a área e o volume, grandezas que somente em eventualidades raras serão
calculadas, portanto é comum o uso de modelos digitais ou superfícies digitalizadas por
scanner para ter o valor da área e do volume obtido por um software, o que é trivial. Qual
seria a resposta de um engenheiro civil se perguntarmos para ele qual é a função de duas
variáveis que define o espelho d'água que ele deve construir na frente da sua obra?
O professor parece confundir a idealização matemática com a realidade física. Não
esclarece que os conceitos apresentados no máximo terão possíveis aplicações quando
ajustados a casos específicos da realidade física.

4.2.2.3 Estratégia argumentativa e retórica
O discurso é apresentado numa aula presencial que foi gravada em vídeo e editada,
tendo alguns trechos cortados e outros acelerados com o intuito provável de manter o enfoque
no tema central.
Por mais eloquente que seja o professor, ele apresenta somente uma demonstração
matemática que em alguns momentos é complementada com detalhamentos e pequenas
discussões acerca das proposições. São permitidas intervenções dos estudantes, mas as poucas
interações foram somente para esclarecer notações e solicitar ajuda para entender os passos da
estrutura demonstrativa. De maneira geral, o professor conduz a aula numa cadência de
raciocínio aparentemente coerente, mas faz uso de uma linguagem matemática, o que pode
dificultar o entendimento daqueles que não são pares do professor.
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4.2.2.4 Considerações e reflexões
O tempo dedicado pelo professor para a escrita caligraficamente cuidadosa e com a
representação de gráficos na lousa quebram a dinâmica comunicativa e faz com que os
estudantes desfoquem da cadência de raciocínio. Podemos observar que alguns alunos estão
lendo e/ou anotando outros trechos da demonstração enquanto o professor fala.
Também é questionável se a utilização de ilustrações de gráficos e suas partições
como pequenos retângulos é efetiva para orientar a aprendizagem de conceitos relacionados
aos infinitesimais, uma vez que mostrar pequenos retângulos pode fazer com que os alunos
entendam como pequenas partições estáticas, o que diverge da noção dinâmica de
infinitesimal. Talvez o uso de recursos gráficos computacionais, que hoje são relativamente
fáceis de serem obtidos, fosse melhor para ensinar tais conceitos. Já existem também digital
learning objects (objetos digitais para aprendizagem) preparados sobre o tema e publicados na
internet (exemplo disponível em https://youtu.be/GHBMiscPE-g) que poderiam ser usados no
processo de aprendizagem da matéria. De modo geral, o professor parece ter um excelente
domínio da parte da matemática apresentada, o que fica caracterizado por sua fala fluente
acerca do tema e reforçado por algumas passagens nas quais ele soliloquia extensões dos
conceitos. Seu discurso parece ser efetivo para uma audiência de matemáticos, mas a
pressuposição de que estudantes de engenharia dominarão os fundamentos necessários para
acompanhar o raciocínio pode ser um equívoco que compromete a efetividade da
argumentação. O professor espera dos alunos uma racionalidade matemática, sendo que o
natural para a engenharia é uma racionalidade prática.
Também pode-se questionar se a utilidade dos métodos apresentados para o cálculo
de áreas e volumes, como razão apresentada pelo professor para que os alunos dediquem-se
aos estudos da disciplina, é suficiente para convencer e persuadir os alunos de engenharia
direcionarem seus esforços para os estudos de tais conceitos sendo que a prática comum para
obter valores de áreas e volumes é baseada no uso de modelos matemáticos computacionais
ou capturas digitais de superfícies (via scanner, por exemplo) cujos softwares de trabalho
resolverão os problemas propostos com comandos simples.
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4.2.3 Vídeo 3 - "Cursos Unicamp: Cálculo I - Aula 1 - Introdução"
Dados do vídeo
Canal: Univesp TV
Link: https://youtu.be/XJCmMuZV-JA
Publicado em 21 de mar de 2012
Descrição: Aula do curso regular de graduação do Departamento de Matemática, Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica, primeiro semestre de 2012, com o Professor
Renato Pedrosa.
Número de visualizações até 20 out. 2016: 1.085.557

4.2.3.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O discurso é apresentado pelo professor do Departamento de Matemática do Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp com o aval da Univesp. A
audiência referência para o discurso é composta por estudantes de engenharia de cursos
presenciais da Unicamp. O professor apresenta uma introdução ao Cálculo como disciplina
escolarizada para o nível superior (YOUTUBE, 2012a).

4.2.3.2 Acordos, premissas e argumentos
Os acordos baseiam na importância do Cálculo como fundamentação necessária para
a continuação nas disciplinas matemáticas, o que carrega a presunção da centralidade da
matemática para a engenharia.
Orientado pela metáfora percurso escolar, o professor diz que os alunos terão de usar
tudo que eles aprenderam de matemática antes da universidade, sobrevalorizando sua própria
disciplina declarando que agora será usado um "enfoque mais conceitual, mais estruturado e
mais organizado da matemática”.
Para introduzir a noção de infinitesimal, que segundo o próprio professor seria a
parte realmente nova do estudo das funções pelos métodos de limite, derivada e integral, é
utilizada a metonímia da aproximação.
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São utilizados argumentos que tentam vincular os conceitos apresentados com
situações práticas, começando por dizer que o principal item da agenda da disciplina é a
aprendizagem de como se calcular a velocidade de qualquer fenômeno. Logo em seguida, o
professor afirma que tudo que trata de variação, de função, será aprendido na disciplina. No
entanto, não se parte da observação da prática para discutir o conceito matemático. Os
raciocínios partem da ideia de função matemática para que sejam identificadas eventuais
relações com alguns aspectos da realidade. A função ganha relevância per se. O mesmo
acontece na sequência como o desenho do gráfico da função, como se tal representação fosse
algo absoluto. Em nenhum momento é dito que o gráfico é uma maneira de expressar a função
e que para se tentar vincular uma função a um fenômeno observado, o ponto de partida
deveria ser o entendimento das relações das grandezas que determinam o objeto.
Outros argumentos usados também baseiam-se em aspectos supostamente práticos,
como a importância de conhecer o máximo de uma função, que poderia ser útil para verificar
a máxima pressão suportada por um sistema, ou o valor mínimo de uma função, que poderia
ajudar a entender a quantidade mínima de energia consumida por um sistema ou o mínimo
custo de operação de um sistema produtivo. No entanto, tal contextualização é ingênua, pois
tais cálculos não são aplicáveis na maioria dos casos práticos, considerando que dentre as
razões da inutilidade, a principal delas seria que esses fenômenos, atividades e sistemas não
têm funções descritivas na prática. Qual seria a função que descreveria como a pressão afeta
um sistema? Qual seria a função que descreve o custo composto de um sistema produtivo?
Em nenhum dos casos as empresas modelam seus sistemas por funções algébricas. No caso da
pressão máxima nos componentes de um sistemas, os softwares de projeto são concebidos
para oferecer respostas como essa e para o custo de um sistema produtivo são utilizadas
planilhas que organizam os padrões definidos pelas empresa.
Tenta-se construir um contra-argumento ao uso dos métodos gráficos e
computacionais, por eles nem sempre serem os mais precisos, pois trabalham com
aproximações e escalas. Mas não seria o refinamento oferecido pelo Cálculo uma exceção que
talvez pouco contribua para as soluções e decisões práticas? Tal refinamento pode ser
interessante para um matemático, mas seria útil para um engenheiro?
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4.2.3.3 Estratégia argumentativa e retórica
O vídeo é resultado de uma aula presencial gravada e editada (somente cortes de
cena) e o professor claramente usa uma dinâmica comunicativa voltada para audiência
presente na sala de aula. Algumas vezes é dito que a dificuldade da disciplina é sua
velocidade, que ela tem um ritmo mais rápido do que aquele que os estudante estão
acostumados. Em outras palavras, pode-se dizer que o tempo do curso não é suficiente para o
ensino-aprendizagem dos conceitos. A exigência de uma cadência excessivamente rápida é
reflexo de problemas no planejamento, organização e entrega do curso.
O professor realiza demonstrações de alguns conceitos relacionados às funções, mas
por considerar que os alunos devam saber alguns conceitos, ele faz uso exagerado de
implícitos como se estivesse discursando para seus pares de entendimento. Além disso, é
utilizada usa linguagem matemática que pode não ser usual para os estudantes.

4.2.3.4 Considerações e reflexões
Por acreditar em percurso escolar determinado e determinável por inteiro ou por
achar conveniente aceitar esse pressuposto, o professor assume que os alunos já sabem a
notação e os fundamentos do que é uma função, e diz “vocês têm um dicionário de funções na
cabeça”, além de organizar sua comunicação como se os alunos já soubessem tais
fundamentos. Mesmo que tenha sido mostrado nos degraus anteriores da educação formal, por
serem nomenclaturas e conceitos não triviais para a maioria, o professor poderia explicar as
proposições com mais detalhes.
Na busca pela persuasão para os estudos, o professor alega a necessidade de
entendimento dos conceitos apresentados para dar continuidade no curso de engenharia e para
aplicar em algumas situações práticas, naquelas que, como já discutimos, são exceções da
realidade.
O professor mistura a ideia de cálculo de função, de análise gráfica e de medição sem
dizer a razão de cada uma delas, como cada uma pode ser obtida e como tais objetos estão
relacionados. Aparentemente, a função é tida como primordial quando relacionada às
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medições de grandezas físicas e às análises gráficas. Outra maneira de persuadir é pela
valorização do ego dos estudantes, como quando o professor afirma que mesmo que tenham
alguns choques iniciais, os estudantes terão um bom desempenho, pois quem passou no
vestibular da Unicamp conseguirá aprender.
Durante o discurso, não há preocupação em capturar e manter a atenção da audiência.
Pode-se notar alguns alunos olhando para o professor, mas muitos passa o tempo escrevendo
ou simplesmente olhando para os lados. E quando se fala que o curso é muito rápido e se
atribui a dificuldade dos bons resultados do processo ensino-aprendizagem aos alunos,
menospreza-se a importância de retomar algumas noções para que os resultados da
aprendizagem possa ser mais efetivo.

4.2.4 Vídeo 4 - "Cálculo I - Aula 1 - Introdução: O que é Cálculo?"
Dados do vídeo
Canal: Univesp TV
Link: https://youtu.be/KOfsnjaTZvY
Publicado em 15 de out de 2014
Descrição: Cálculo I - (MCA-001) - Aula 1 - Introdução: O que é Cálculo?
Curso de Engenharia - Turma 2014 - Universidade Virtual do Estado de São Paulo.
Professores responsáveis: Samuel Rocha de Oliveira e Adolfo Maia Jr.
Número de visualizações até 20 out. 2016: 132.335

4.2.4.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O orador é um professor de Cálculo da Univesp. Ele fala para os estudantes de
engenharia de universidade virtual. A aula é uma introdução ao Cálculo e seus conceitos
fundamentais (YOUTUBE, 2014d).
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4.2.4.2 Acordos, premissas e argumentos
O professor descreve os temas que serão discutidos na disciplina, que são cálculo
diferencial e integral, conceitos de variações, diferenças, soma, infinitésimos e infinitos. E
encerra o exórdio exclamando: "cálculo, em certo sentido, é a ciência do infinito”. E justifica
o estudo da disciplina dizendo que cálculo é base de qualquer curso de engenharia e de
ciências exatas, ajuda a compreender a natureza e fazer inovações tecnológicas, mas não deixa
claro como tais compreensões e inovações são fundamentadas no calculo, portanto são
declarações frágeis. O professor também argumenta que a aprendizagem da disciplina exige
dedicação e concentração, pois lida com conceitos abstratos e que necessitam uma maneira de
pensar que não é natural.
Numa contextualização histórica, o professor mostra que o cálculo nasce de uma
demanda de solução para problemas práticos, como por exemplo estudos do movimento e de
áreas e volumes. Nesses exemplos, não são demonstrados como o cálculo contribuía para
alcançar as soluções para os problemas práticos.
Quanto aos conceitos centrais, o professor declara que o infinitésimo não é um
número, é um conceito, mas declara “nós vamos tratar, então, de coisas bastante
pequenininha, diminutos, infinitésimos”. Há um conflito entre a declaração da abstração com
a exposição referenciada em grandezas concretas. Quando a explicação do conceito é
elaborada relacionando-o com pedaços muito pequenos, ela está orientada por uma relação
metafórica que não é apropriada, pois faz um enquadramento estático para um conceito que
deve ser tratado como dinâmico. Procedimentos parecidos são utilizados quando relaciona-se
coisas enormes, grandiosas com o conceito de infinito.

4.2.4.3 Estratégia argumentativa e retórica
A aula é planejada para ser uma vídeo-aula distribuída pela internet, mas apesar de
seu propósito, ela segue uma organização semelhante a uma aula presencial. Além disso, o
professor transparece não estar à vontade com o processo de gravação.
A argumentação começa com um exemplo de problema e tentativa de estabelecer
relações entre tal problema e os conceitos de cálculo que supostamente podem ajudar no
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desenvolvimento das soluções. Mas tal tentativa de contextualização é falha pois não
estabelece uma relação compreensível do conceito com os exemplos da realidade. Para a
efetividade da relação entre os conceitos e o fenômeno, deveria ser proposta uma modelagem,
mesmo que parcial, da realidade estudada, o que não acontece na cadência de raciocínio
apresentada pelo professor.
Além disso, o professor parece estar em conflito por seguir uma cadência de
raciocínio diferente da cadência de slides de sua apresentação. Algumas vezes, o professor
segue uma linha de proposições que é interrompida bruscamente quando ele passa para o
próximo slide que traz informações desconexas com seu raciocínio, fazendo com que ele
tenha de iniciar um comentário sobre outro aspecto da disciplina.
No conjunto, o discurso não foi muito além da leitura dos slides, o que diminui a
credibilidade do professor, fazendo com que ele pareça ser dispensável no processo de
aprendizagem dos conceitos da disciplina.
Outra mensagem importante é, conforme mencionado pelo professor, que o curso
será intenso, pois terá muita coisa para ser estudada em para pouco tempo. Cabe a discussão
se o conteúdo deveria ser melhor ajustado à carga horária da disciplina.

4.2.4.4 Considerações e reflexões
Para ilustrar parte do que é estudado, o professor usa um objeto físico combinado
com uma representação gráfica, mas que somente representa o que estava sendo dito no
enunciado e não como o conceito deve ser significado. O enfoque da contextualização recai
sobre o enunciado do problema e não sobre a aplicação dos conceitos na solução do problema.
O professor diz que a disciplina não é fácil pois exige uma maneira de pensar que
não é natural dos estudantes, mas seria necessário o uso desse tipo de abstração ou poderiam
ser trabalhadas aplicações dos conceitos?
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4.2.5 Vídeo 5 - "Aula 01 - Desenho Técnico - História, Geometria Descritiva e Figuras
geométricas"
Canal: Daniel Severino
Link: https://youtu.be/XSiFTNDlvgM
Publicado em 3 de jun de 2013
Descrição: Aula 01 | Desenho Técnico - História, Geometria Descritiva e Figuras geométricas
Número de visualizações até 20 out. 2016: 163.534

4.2.5.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Youtuber auto-intitulado professor de CAD. Entende-se por youtuber um usuário
frequente do YouTube que produz e compartilha vídeos regularmente com o objetivo de criar
e manter uma grupo de seguidores (audiência) e, eventualmente, obter recompensa pelos
vídeos compartilhados. Seu público-alvo é composto de estudantes que buscam complementar
seus estudos formais assistindo vídeos no YouTube.
Da maneira como o lógos é apresentado, o desenho técnico é caracterizado como um
meio de comunicação padronizado para a engenharia e que é resultado da evolução das
expressões gráficas (YOUTUBE, 2013).

4.2.5.2 Acordos, premissas e argumentos
O acordo implícito que ampara o discurso é que para a engenharia é necessário ir
além dos aspectos estéticos de um desenho, é necessário ser racional e utilizar representações
exatas do que se propões mostrar. É explicitado que o desenho técnico é uma representação
gráfica que transmite com exatidão as informações de um projeto e que deve ser baseada em
certas regras e normas, como as organizadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
O autor traça um panorama histórico do desenho tentando concluir que a abordagem
técnica do desenho é uma evolução das representações artísticas. Nota-se uma dissociação de
noções entre a representação artística e o desenho técnico, sendo que o artístico é
desqualificado por não ter a precisão necessária para a prática profissional principalmente na
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engenharia. Acerca dos desenhos artísticos, o autor declara: "só que essas representações, são
todas representações artísticas. E o que que isso difere pra gente de um desenho técnico? Ela
passa simplesmente uma sensação, ok? Um sentimento ou algo que o artista está
representando ali, mas não tem nenhuma informação técnica, não tem nenhum dado pra que
possa ser construída uma peça." Para o autor, a representação artística é apenas retórica; logo,
não é racional.

4.2.5.3 Estratégia argumentativa e retórica
A aula é preparada para o YouTube utiliza somente uma sequência de slides e a voz
do professor para apresentar o conteúdo.
Ela parte de uma introdução histórica do desenho e caminha para a apresentação dos
padrões utilizados nos desenhos técnicos. Como contextualização das práticas correntes, falase da geometria descritiva e das atribuições de engenheiros e desenhistas. Em seguida, são
apresentados o que o professor declara ser os fundamentos do desenho técnico, como as
figuras geométricas, pontos e retas, planos, figuras planas, sólidos geométricos e sólidos de
revolução. A descrição de um sólido é elaborada pelas definições de base, faces, arestas e
vértices.
A justificativa para os estudos da disciplina é epidíctica, pois eleva o engenheiro, a
sua formação e responsabilidades, para valorizar o modo de comunicação que oferece a
exatidão necessária para a prática dessa profissão.
A linguagem característica desse youtuber busca a aproximação com a audiência,
utilizando no arranjo e na apresentação meios de comunicação e vocabulário mais próximos
daqueles que são usuais para os estudantes.
4.2.5.4 Considerações e reflexões
A aula é introdutória e não chega em uma conclusão. Ela encerra-se com a
preparação para os próximos tópicos sem fazer uma fechamento ao menos parcial do
raciocínio.
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É interessante notar que o autor expressa uma visão comum na Educação, tentando
reconstruir o mundo a partir dos conceitos estudados em sua disciplina escolar. O professor
parte das figuras geométricas para descrever o mundo em três dimensões. Ou seja, as técnicas
de desenho são utilizadas para entender o mundo e não busca um entendimento dos
fenômenos e a subsequente representação em desenhos técnicos.
Exemplo dessa cadência comum na educação, que passa dos conceitos fundamentais
para os complexos, em vez de tentar olhar para o mundo e abordar as possibilidades de
representação, é o exemplo usado na discussão do conceito de "plano" quando o professor diz
que "o tampo de uma mesa é um plano” sendo que, na verdade, o tampo de uma mesa pode
ser representado por um plano - e se formos rigorosos, seria errado dizer que um tampo de
mesa é representado por um plano, pois ele é um sólido, portanto representado em no mínimo
três planos.
O discurso carrega certo provincianismo quando posiciona o desenho técnico como
superior ao artístico. A possibilidade da padronização de comunicação oferecida pelo desenho
técnico não é uma evolução da representação artística. É somente uma maneira diferente de
expressão. Pode-se contra argumentar para posicionar a arte como superior que as limitações
do desenho técnico faz com que as comunicações não sejam completas. Estabelece-se uma
clara oposição entre o estético e o racional.
O professor opera um instrumental de pensamento centrado nos softwares de CAD. A
construção dos desenhos, o vocabulário e até alguns conceitos como os sólidos de revolução
são oriundos da maneira como se cadencia um raciocínio na construção dos modelos
matemáticos nos softwares de CAD.

4.2.6 Vídeo 6 - "Vídeo Aula - Concurso Petrobras Engenharia - Esforços Internos - Tesla
Concursos"
Canal: Tesla Concursos
Link: https://youtu.be/WH8Sj1RHjyo
Publicado em 4 de out de 2012
Descrição: Vídeo aula - Esforços Internos - Resistência dos Materiais.
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Número de visualizações até 20 out. 2016: 29.708

4.2.6.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O discurso é proferido por um professor de curso preparatório para concurso de
seleção de engenheiros para a Petrobrás. A audiência é composta por engenheiros e estudantes
de engenharia interessados em participar de concursos para trabalhar na Petrobrás.
O tema da aula é especificamente o momento fletor e a força cortante de uma viga
que são grandezas correlacionadas e a justificativa para a aula é dada pela centralidade de tais
conceitos de esforços internos em vigas na disciplina escolarizada de resistência de materiais,
portanto devem ser entendidos pois são objetos das provas de concurso para engenheiro da
Petrobrás (YOUTUBE, 2012b).

4.2.6.2 Acordos, premissas e argumentos
Os conceitos apresentados de resistência dos materiais são recorrentes em questões
de concurso de seleção de engenheiros para trabalhar em empresas públicas, por isso a
necessidade de estudar tais assuntos é o objeto de acordo central para a aula. A disciplina
"resistência dos materiais" é descrita como aquela que visa "definir o que acontece em termos
de força e de momento dentro das estruturas". Parece uma significação que dá vida própria
para cada um desses fenômenos. Mas não seriam fenômenos que só existem no sistema
estudado?
A análise de um exemplo didático mostra um problema clichê da área que baseia-se
numa viga, com um dos lados engastados e o outro lado apoiado, suportando uma carga
distribuída. Para fazer o cálculo proposto, o professor pressupõe que a audiência domine os
conceitos de cálculo diferencial.
No entanto, o próprio professor confunde os termos diferencial e infinitesimal. Ele
usa a analogia de "pedaço muito pequeno" para a noção de infinitesimal e diz que vai "extrair
um pequeno pedaço da viga, um pedaço diferencial”. O termo diferencial está relacionado a
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uma variação infinitesimal, então se ele se refere a um pedaço, que encerra uma variação de
posição, deveria dizer um pedaço infinitesimal.
E também, como é tipicamente feito nas disciplina escolares de engenharia, o
professor tenta descrever uma noção dinâmica, da variação de esforços em cada trecho da
viga, com uma noção estática, a de equilíbrio num "pedaço infinitesimal" da viga. Segundo
ele, "corta-se" um pedaço da viga e considera-se que esse pedaço esteja em equilíbrio.

4.2.6.3 Estratégia argumentativa e retórica
A aula é preparada para ser oferecida online, mas o professor parece desconfortável
com a gravação. A elocução não é muito clara, mostrando dicção pouco articulada. E a
cadência argumentativa parece não ter sido bem preparada, pois não é natural para o professor
que precisa seguir um script, o qual é verificado regularmente no telefone celular.
O professor diz que o estudo será feito de uma maneira rápida, que será apresentada
a maneira mais rápida para determinar esforços internos de uma estrutura. A velocidade na
apresentação dos conceitos é característica do tipo de curso ao qual a aula pertence.
O conteúdo envolve definições dos conceitos e apresentações das convenções e do
vocabulário comuns da disciplina de resistência dos materiais. Em seguida, trabalha-se um
exemplo de cálculo de um modelo simplificado de viga com o objetivo declarado de se obter
uma representação gráfica ou numérica dos valores dos esforços internos aos quais a viga está
sujeita.
O slide de apoio é único, contendo problema, ilustração e equações para solução e,
com isso, não permite entendimento da sequência do raciocínio. O professor explica passo-apasso, mas como está tudo na tela e não tem direcionamento da visão do estudante, é difícil
acompanhar o raciocínio. Após a resolução do exercício de exemplo, a videoaula encerra-se
abruptamente.
A única estratégia de persuasão é relacionar o conteúdo como objeto de concurso que
trará uma eventual oportunidade de trabalhar como engenheiro na Petrobrás.
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4.2.6.4 Considerações e reflexões
A aula é basicamente uma demonstração de cálculo dos esforços internos de uma
viga conforme escolarizados na disciplina resistência dos materiais. Por ser uma
demonstração, ela é falha por não explicitar cada passagem que leva à conclusão.
Uma rápida análise complementar de duas provas de concursos para engenheiro
mecânico de equipamentos, uma para o nível júnior e outra para o nível pleno, mostram que
esses conceitos são cobrados somente para os juniores e não para os plenos. Por que os novos
engenheiros precisam conhecer os cálculos conforme as disciplinas escolarizadas e os
engenheiros experientes não precisam dominar tais conceitos? Seriam os cálculos trabalhados
durante a graduação esquecidos ao longo da vida profissional?

4.2.7 Vídeo 7 - "Cálculo Numérico - Engenharia Civil - Interpolação Quadrática"
Canal: Cálculo Numérico - UNEMAT - Tga
Link: https://youtu.be/bTOX-t1nE2Y
Publicado em 18 de jul de 2014
Explicação sobre a matéria de interpolação quadrática.
Número de visualizações até 20 out. 2016: 23588

4.2.7.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O vídeo é preparado por estudantes de engenharia civil da Universidade do Estado do
Mato Grosso com o aval da professora da disciplina Cálculo Numérico e alcançou relevante
audiência composta por estudantes que buscam complementação dos estudos formais
assistindo vídeos no Youtube.
É interessante notar que um vídeo ingênuo, pois foi elaborado por estudantes que
ainda não dominam a disciplina escolarizada, acerca da aplicação de métodos matemáticos na
engenharia, especificamente o método de interpolação quadrática para modelar funções
algébricas a partir de pares de dados de grandezas relacionadas (YOUTUBE, 2014a), obteve
uma audiência de mais de 30.000 visualizações, o que é maior do que a audiência que muitos
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professores têm ao longo da vida profissional, isso faz despertar a inquietação acerca da
necessidade da Educação desenvolver meios para melhor explorar as possibilidades
comunicativas contemporâneas.

4.2.7.2 Acordos, premissas e argumentos
Nota-se o acordo implícito acerca da credibilidade dos resultados dos cálculos
matemáticos como verdades que descrevem as coisas do mundo. Os oradores alegam que
encontrar uma função que descreva a relação entre os dados de uma tabela possibilitaria
entender o desdobramento do fenômeno observado que originou os dados compilados. Esse
acordo funda a justificativa de estudo da interpolação quadrática, pois ela serviria para gerar a
equação que ajudaria a encontrar os valores para as grandezas estudadas para as situação que
não foram medidas e que, portanto, não estão informadas na tabela.
Outro argumento utilizado é que a interpolação quadrática é útil para quando a
função é de difícil solução por integral e derivada, mas não se discute que a precisão da
aproximação essencial da interpolação não é tão acurada quanto a precisão infinitesimal de
um cálculo diferencial.

4.2.7.3 Estratégia argumentativa e retórica
O vídeo analisado foi gravado por estudantes de engenharia que visavam explicar os
conceitos de interpolação quadrática para os colegas estudantes. Parece ser uma atividade
solicitada pela professora da disciplina. Não organiza adequadamente a cadência
argumentativa tanto no raciocínio apresentado quanto no método de delivery das informações.
Na tentativa de valorizar o método e atrair a atenção da audiência, o exemplo de
cálculo utilizado traz referência numa tabela de valores de distância de frenagem de um
veículo em correlação com a velocidade que o veículo estava no início da frenagem. Essa
ilustração visa aproximar a audiência do procedimento demonstrado.
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O conteúdo é iniciado pela definição de interpolação que é apresentada manuscrita
numa folha de caderno. Em seguida, é demonstrada uma resolução de exercício utilizando
quadro negro e giz.
Após o passo-a-passo para encontrar a função que descreve a tabela, o orador diz que
para tirar a "prova real” aplica-se os valores de uma das grandezas mostradas na tabela na
função para obter o resultado da outra grandeza. Evidentemente, considerando que o
procedimento foi realizado corretamente, o resultado será o valor informado na tabela. Mas
esse é um raciocínio circular, pois os valores utilizados na construção algébrica são utilizados
para validar tal construção.
Além disso, é muito ingênuo considerar que o resultado da interpolação reflete a
realidade, primeiramente por ser essencialmente uma aproximação de valores com base em
pares ordenados e, depois, por reconhecermos o caráter simplificador de qualquer modelagem
dos fenômenos físicos.
4.2.7.4 Considerações e reflexões
A função criada para descrever a tabela é dita quadrática, pois o procedimento é
estruturado como um polinômio de segundo grau, no entanto a função resultante tem um valor
que multiplica o coeficiente quadrático muito menor do que o valor que multiplica o
componente de primeiro grau e do que a constante, ou seja, por tratarmos de uma
aproximação, a componente quadrática poderia ser desprezada e a equação tornar-se-ia linear.
Esse é mais uma problema ocorrido devido ao cálculo estar desvinculado do
fenômeno. Precisaríamos utilizar interpolação quadrática ou a interpolação linear seria boa o
suficiente para o sistema estudado?

4.2.8 Vídeo 8 - "Física I - Aula 1 - Espaço tempo e matéria"
Dados do vídeo
Canal: Univesp TV
Link: https://youtu.be/3wokaNmktpw?list=PLT0cxQU0eaEc5ucdCTI7UbpOcwrZzc-Ln
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Publicado em 6 de out de 2014
Descrição: Física I - FFG002 - Aula 1 - Espaço tempo e matéria
Curso de Engenharia - Turma 2014 - Universidade Virtual do Estado de São Paulo.
Professor responsável: Gil da Costa Marques
Número de visualizações até 20 out. 2016: 36.994

4.2.8.1 Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
A aula é apresentada por um professor de Física para o curso de engenharia com o
aval da Univesp - Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo que é universidade
pública paulista, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A audiência referência para o
discurso é composta por estudantes de engenharia de universidade virtual. E o conteúdo da
aula é uma introdução às definições de espaço, tempo e matéria na Mecânica Newtoniana
(YOUTUBE, 2014c).

4.2.8.2 Acordos, premissas e argumentos
O professor ampara seu discurso nos acordos acerca da centralidade do conceito de
movimento para a engenharia, uma vez que ele é um dos fenômenos mais comuns no mundo
físico, e na importância da análise dimensional para o estudo da mecânica.
Logo no início do discurso, cita que a disciplina será referenciada no ponto material
que é uma idealização. Tal esclarecimento é muito relevante, pois os alunos devem
compreender que são necessárias idealizações e simplificações para modelar os fenômenos
estudados, no entanto poderia ser discutido com mais detalhes pois a transcendentalização de
fenômenos e a objetivação das representações não são triviais para os estudantes. O professor
diz somente que na Mecânica Newtoniana são tratados objetos de maneira que suas
dimensões sejam desprezíveis frente às demais dimensões do problema, sem justificar os
motivos que levaram a esta opção de simplificação.
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O professor argumenta que espaço, tempo e matéria devem ser entendidos por seus
atributos e propriedades. Porém são listados os atributos, incluindo alguns não triviais, e não
se discute cada um desses atributos para que sejam entendidos pelos estudantes.
A tridimensionalidade do espaço é apresentada numa explicação estruturada sobre o
sistema de coordenadas cartesiano, fazendo com que a teoria de apresentação em 3 eixos seja
mais relevante que o entendimento do mundo físico tridimensional.
Os conceitos que serão estudados na disciplina convergirão para o entendimento dos
fenômenos relacionados ao movimento de pontos materiais pelo espaço num determinado
tempo. Para tanto, serão analisadas a interação entre as grandezas massa [M], comprimento
[L] e tempo [T]. E para cada uma dessas grandezas, foram apresentadas as as unidades de
medidas no sistema internacional e como elas foram determinadas.

4.2.8.3 Estratégia argumentativa e retórica
A aula é planejada e preparada para ser oferecida pela internet. Mas mantém uma
sequência semelhante a uma aula presencial que utiliza slides de suporte. No entanto, o
professor fala numa cadência muito lenta, parece que está falando para pessoas que não têm
domínio completo da língua portuguesa. O ritmo é ajustado ao longo da aula, mas poderia ter
uma fluência mais ágil. Muitos estudos já revelaram a facilidade de dispersão de atenção
depois de certo tempo assistindo uma videoaula, e quando o ritmo é inadequado a dispersão
pode ocorrer ainda mais facilmente.
O professor também deveria cuidar dos trejeitos utilizados de maneira não natural,
que provavelmente foram escolhidos para transmitir simpatia e entusiasmo, mas por não
serem espontâneos podem conotar desonestidade.
Também é notável que a sequência da argumentação deveria ter sido melhor
memorizada, pois ocorrem mudanças abruptas na cadência de apresentação quando o
professor é surpreendido sequência de slides.
No geral, os argumentos parecem ser coerentes e bem elaborados, no entanto
poderiam ser melhor organizados visando as conclusões e manterem uma delimitação no
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âmbito da disciplina apresentada. A exploração de aspectos que extrapolam dos limites da
Física podem prejudicar o convencimento, pois desviam da cadeia de raciocínio e as noções
de outras Físicas mais avançadas podem não ser compreendidas pelos estudantes, mas
contribuem para a persuasão pois tem potencial para despertar o interesse dos estudantes.
4.2.8.4 Considerações e reflexões
O professor parece conhecer bastante o corpo de conhecimento da disciplina e da
área, mas a cadência de raciocínio poderia ser melhor integrada para os propósitos da
disciplina. Por saber demais, foge do assunto, trazendo conceitos que extrapolam a própria
disciplina, o que pode acarretar distorções nas significações construídas pelos alunos. Ao
menos, retoma os pontos essenciais no encerramento da disciplina.
Quando é apresentada a análise dimensional, não é dito que uma grandeza ao
quadrado expressa uma simplificação de notação, uma vez que não existe um tempo ao
quadrado, por exemplo - a unidade da aceleração que é m/sˆ2 expressa a velocidade verificada
a cada variação de tempo, como a velocidade é m/s na notação fica m/sˆ2. Deixar implícito
que a expressão de uma grandeza ao quadrado é somente uma simplificação, denota que o
modelo algébrico dos fenômenos orienta o entendimento dos fenômenos e não a realidade é
entendida e expressa num modelo algébrico.

4.2.9 - Discussão
A inserção no mercado de trabalho como propósito para quem busca um curso de
graduação é evidenciada pelos professores e alunos. Os estudantes buscam a graduação
visando terem oportunidades de emprego e os professores reforçam a necessidade de
dedicação aos estudos para aqueles que querem ter carreiras bem sucedidas. No entanto, o
discurso acerca das potenciais oportunidades profissionais dos novos engenheiros não reflete
abordagens que façam com que os estudos contribuam diretamente para a prática profissional.
Os professores acabam por circunscrever suas aulas no jogo conceitual criado para sua
disciplina.
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A engenharia é valorizada por discursos epidíticos que posicionam a profissão num
nível superior da hierarquia social. No entanto, tal valorização do engenheiro é construída
pela desvalorização das demais profissões.
A própria caracterização da engenharia como curso de graduação acaba sendo
definida com base em dissociações de noções, como a desqualificação das outras profissões
perante o engenheiro e, ainda mais importante, como quando a prática racional é valorizada
em detrimento da prática artística. Isso ocorre porque a engenharia é uma atividade que não
permite delimitação perfeita, assim para construir uma identidade, considerando a
impossibilidade da assimilação intracategorial, acabam sendo criados meios artificiais de
diferenciação intercategorial, sendo que o principal para os programas de engenharia é o
domínio de cálculos pseudo-rigorosos.
Dos oito vídeos selecionados por serem os mais relevantes para a audiência
interessada em aulas de engenharia, quatro vídeos são de cálculo de matemática pura - mesmo
que com algumas tentativas de contextualização, os raciocínios são conduzidos como na
matemática pura, e dois vídeos abordam fenômenos físicos orientando-se por modelos
algébricos.
Os professores coincidem na declaração dos conhecimentos matemáticos como
necessários para a engenharia. Eles dizem que a Matemática fundamenta as outras disciplinas
de engenharia, portanto atribuem centralidade para as ciências matemáticas. Um dos
professores se excede dizendo que o raciocínio matemático é o pensamento nobre e que ele
serve para tudo, serve para entender a natureza e para inovar. Essa abordagem provinciana
não contribui para o programa de engenharia no qual ele está lecionando, pois se a inovação e
o entendimento da natureza dependem da matemática também dependem do domínio da
linguagem, também dependem do domínio da informática e também dependem de muitos
outros saberes.
Muitos argumentos são amparados no acordo acerca do percurso escolar
determinístico. A disciplina corrente é justificada como uma das etapas do percurso, que
sucede o ensino básico e que será fundamental para a sequência do curso de engenharia. Com
isso, os professores permitem inúmeros implícitos nas cadências de raciocínio por
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considerarem que os alunos dominam, ou por escolherem acreditar que os alunos dominam,
certos conhecimentos que supostamente foram estudados nas etapas anteriores de suas
formações.
A tentativa de contextualização é recorrente, no entanto é uma contextualização
artificial e simplória, que tenta vincular o conceito estudado com a realidade física mesmo que
ele seja aplicável a uma exceção da realidade que muitas vezes acaba sendo simplificada de
maneira tola. Muitas relações entre conceitos e prática são estabelecidas em história contadas
a partir do modelo idealizado.
Reconhece-se que o cálculo foi originado de demandas práticas. Que o cálculo foi
desenvolvido pela busca por compreensões e sistematizações da prática. No entanto, a
abordagem dos professores das aulas analisadas mostra a tentativa de domesticar a prática
para encaixá-la nos procedimentos de cálculo usados na disciplina. Não se parte da
observação da prática para se discutir o modelo matemático útil para descrevê-la. Não se olha
para o mundo e verifica as possibilidade da disciplina, limita-se à disciplina para ver o mundo.
Uma teoria, expressada na disciplina, é a transcendentalização das coisas do mundo,
mas esse processo, que cria modelos, simplifica sobremaneira a realidade para enquadrar-se
nos limites da ciência, que sofre ainda mais distorções para virar disciplina escolarizada. E
quando as teorias são objetivadas, elas tocam somente em exceções da realidade ou tem de ser
flexibilizas e complementadas para serem úteis. Os professores parecem desprezar tais
processos de construção de idealizações e posterior resgate para aplicações práticas. Partem
de ideais e tentam domesticar os fenômenos. Ficam presos em suas próprias obtusões.
Os professores associam-se nas manifestações de dificuldades de enquadramento nas
disciplinas escolarizadas. São recorrentes as afirmações do curto tempo destinado à disciplina
que aborda muitos conceitos, o que exigirá que os conteúdos sejam apresentados rapidamente.
Isso indica que existem oportunidades de melhoria das ementas dos cursos e das maneiras de
entregar os conteúdos. Aulas corridas fazem com que as poucas interações entre professor e
alunos sejam ainda mais raras. E a tentativa de incluir mais conteúdos do que o possível, faz
com que a preocupação enfoque a oferta de informações e não o desenvolvimento de modos
de pensar.
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Também é notável o incomodo com a compartimentalização dos conceitos em
disciplinas, pois alguns professores, aparentemente os que melhor dominam suas áreas de
conhecimento, ultrapassam os limites de sua disciplina, o que seria natural, pois sabemos que
as seções das ciências em disciplinas são artificiais, mas sentem-se compelidos a retomar o
enquadramento instituído.
Retomando o âmago da nossa pesquisa: o desenvolvimento da racionalidade
pragmática não é estimulado pelas aulas, pois muitas trabalham a racionalidade matemática e
as outras que reconhecem a importância da racionalidade pragmática não são preparadas para
que este modo de pensar seja desenvolvido.
As aulas de cálculo focam a racionalidade analítica, pois são orientadas por
demonstrações de conceitos e de algoritmos de resolução de exercícios e a necessidade de
dedicação a elas é justificada, como anseia o professor de Cálculo da Univesp (YOUTUBE,
por ela se tratar de uma disciplina que ajuda a desenvolver raciocínios abstratos, raciocínios
que não são triviais. No entanto, abordar uma disciplina do curso de engenharia dessa maneira
significa opor-se à racionalidade prática necessária para a engenharia, o que é incompatível
com o propósito do programa no qual atua.
Mesmo nas disciplinas não-matemáticas, os procedimentos da álgebra parecem ser os
orientadores das demonstrações dos principais conceitos. Muitas informações são lançadas,
mas quando volta-se para o conteúdo específico da disciplina, eles são orientados por modelos
algébricos. Mais uma vez o cálculo aparece como verdade acerca das coisas do mundo.
São usadas metáforas e metonímias na tentativa de materializar os conceitos e teorias
transcendentalizadas pelas matemáticas, como a noção de muito pequeno para o infinitesimal,
o que pode ser positivo para facilitar a aplicação necessária na engenharia que não exige a
maneira de pensar dos matemáticos.
Algumas aulas não trabalham qualquer tipo de racionalidade, elas simplesmente
descrevem procedimentos algorítmicos. Alguns procedimentos são seguidos tão à risca, sem
reflexão, que não se percebe que poderiam ser substituídos por procedimentos mais simples,
como no caso da aula sobre interpolação quadrática que trabalha um problema cuja solução
poderia ser alcançada pela interpolação linear.
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De maneira geral, as interações de alunos são para esclarecer dúvidas acerca das
proposições e não para discutir a cadência do raciocínio. Os professores expõem o que
conhecem sem estimular a interação dos alunos, eles parecem não atentar para que
informação pode ser obtida de diversas fontes e se não houver estímulo para desenvolvimento
do instrumental de pensamento, as aulas serão dispensáveis.
Por mais que a prática seja entendida como relevante para os professores e
estudantes, que buscam contextos práticos e aplicações, a cadência dos raciocínios que
estruturam as aulas não visam o pragmatismo. Em alguns momentos estimulasse o raciocínio
analítico, mas muitas vezes o professor parece estar interessado em que os alunos
compreendam os procedimentos de cálculo. O engenheiro não precisa pensar
pragmaticamente todo o tempo, pois o pensamento matemático pode ajudar em algumas
situações, mas sempre os objetivos devem ser práticos.
A racionalidade é lembrada, o que o engenheiro faz de melhor é solucionar
problemas de modo racional, mas as aulas não são organizadas para que a racionalidade possa
ser desenvolvida.

4.3 - Análise de artigos da Revista da ABENGE
Nesse subcapítulo apresentamos a análise dos artigos publicados no volume 34 da
Revista da ABENGE, conteúdo de grande relevância para a pesquisa em ensino de engenharia
brasileira por se tratar de um dos poucos canais de discussão para professores, estudantes e
gestores de cursos interessados na educação em engenharia.
Após a análise de cada um dos 8 artigos, discutiremos os pontos comuns das
construções argumentativas oferecidas em cada texto e das estratégias argumentativas
apresentadas nas práticas que foram narradas. O eixo da discussão será, como o objetivo da
nossa pesquisa, entender como os pesquisadores de ensino de engenharia tratam os aspectos
relacionados ao desenvolvimento da racionalidade aplicada à prática.
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4.3.1 - Análise retórica do artigo "Os estudos tribológicos no ensino de engenharia
mecânica".
OLIVEIRA, Cláudio G.; SILVA, Ivete P. P. Os estudos tribológicos no ensino de engenharia
mecânica. Revista de Ensino de Engenharia, v. 34, n. 2, pp. 03-10, jul./dez. 2015.
4.3.1.1 - Resumo do artigo (conforme apresentado no artigo)
Considerando que as perdas operacionais e financeiras causadas pelo
desgaste são uma das maiores preocupações das indústrias em todo o mundo,
e, partindo-se do pressuposto de que, para os engenheiros mecânicos, o
atrito, o desgaste e a lubrificação são o trinômio com o qual sempre irão se
deparar em todas as fases de desenvolvimento de um projeto, a compreensão
de seus mecanismos e o desafio de propor soluções para tais problemas
tornam-se imprescindíveis para sua completa formação profissional.
O artigo problematiza a tênue abordagem da “Tribologia” – entendida como
a ciência que estuda os mecanismos do atrito, do desgaste e da lubrificação –
nos cursos de Engenharia Mecânica, apresenta um levantamento teóricoconceitual acerca do desgaste abrasivo e ilustra, com um exemplo prático, a
análise crítica de uma técnica utilizada para se avaliar a resistência ao
desgaste de peças de ferro fundido branco alto cromo com adição de nióbio,
usadas em equipamentos de mineração.

4.3.1.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O texto é preparado por uma professora e doutoranda de Engenharia Metalúrgica
direcionando-o para gestores e professores de cursos de engenharia mecânica. O objetivo do
discurso é reforçar a relevância da tribologia na engenharia mecânica, pois, segundo a autora,
tal ciência recebe menos importância do que ela mereceria.

4.3.1.3 - Acordos, premissas e argumentos
Parece não existir acordo acerca dos argumento central utilizado para persuadir
acerca da necessidade de se dar mais importância para a tribologia, pois a premissa central
não é objeto de acordo algum, considerando que a prática corrente se mostra contrária ao
declamado, em outras palavras, o auditório (grupo social) não reconhece os valores que
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amparam as premissas dos autores, pois a prática do auditório diverge daquilo visto como
fundamental pelos autores.

4.3.1.4 - Estratégia argumentativa e retórica
O discurso é organizado partindo de uma introdução ao assunto, em seguida é
apresentado o problema da pouca importância dada à tribologia e depois um ensaio de
laboratório é detalhado. No entanto, os resultados do ensaio não contribuem diretamente para
defender a tese apresentada, ou seja, tais resultados não orientam o convencimento da
importância da tribologia. A conclusão acaba sendo um raciocínio circular, pois retoma o
ponto de vista apresentado na introdução. São utilizados muitos adjetivos para valorizar a
ciência defendida, sendo que tais adjetivos evidenciam a petição de princípio que orienta o
texto.
A visão restrita sobre a engenharia demonstra certo provincianismo, pois o objeto de
estudo dos pesquisadores é supervalorizada. Além disso, por serem muito definitivos, os
argumentos podem ser facilmente refutados por contra-exemplos. Argumentos como
"considerando que as perdas operacionais e financeiras causadas pelo desgaste constituem
uma das maiores preocupações das indústrias em todo o mundo" ou "para os engenheiros
mecânicos, o atrito, o desgaste e a lubrificação são o trinômio com o qual sempre irão se
deparar em todas as fases de desenvolvimento de um projeto" negligenciam aspectos
concorrentes, como a resistência dos materiais, os conceitos de dinâmica dos corpos, os
conceitos de termodinâmica etc., que também afetam a engenharia.

4.3.1.5 - Considerações e reflexões
Como já observado em outras análises, os professores abordam a disciplina
escolarizada como se ela carregasse em si a razão pela qual seus conceitos deveriam ser
estudados. No texto objeto desta análise, isso é evidenciado pelo raciocínio circular utilizado
na defesa da tribologia que busca "o reconhecimento de sua importância como parte
imprescindível e privilegiada nos currículos dos cursos".
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4.3.2 - Análise retórica do artigo "Estudo comparativo da tecnologia CAD com a
tecnologia BIM"
COSTA, Giovani C. L. R.; FIGUEIREDO, Sílvia H.; RIBEIRO, Sidnea E. C. Estudo
comparativo da tecnologia CAD com a tecnologia BIM. Revista de Ensino de Engenharia,
v. 34, n. 2, pp. 11-18, jul./dez. 2015.

4.3.2.1 - Resumo do artigo (conforme apresentado no artigo)
O CAD é um sistema computacional utilizado nas áreas de engenharia e
arquitetura que revolucionou o mercado de projetos nos últimos anos, ao
transportar para o computador o desenvolvimento de desenhos técnicos. O
BIM, por sua vez, abrange uma tecnologia integrada que engloba, além da
fase de projetos, também o processo construtivo como um todo. Tendo em
vista essas duas tecnologias que estão ocupando o mercado de projetos nos
dias atuais, este trabalho tem como objetivo compará-las. Para obter os
resultados, foi desenvolvido um mesmo projeto utilizando o software
AutoCAD, que utiliza a tecnologia CAD, e, posteriormente, o Revit, que
utiliza a do BIM. Apresentam-se, então, as vantagens e desvantagens do uso
de cada uma sobre a outra, expondo, para isso, as bases de desenho
utilizadas e algumas ferramentas dos programas.

4.3.2.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Graduandos no 6o. semestre e professora de engenharia civil, com o aval da Revista
de Ensino de Engenharia e de sua comissão de avaliação. A audiência aparentemente
escolhida pelos autores é composta por estudantes e professores de engenharia civil. O
propósito do discurso é convencer que um sistema BIM (Building Information Modeling) é
melhor que um software de CAD (Computer-aided Design) para as práticas da engenharia
civil.
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4.3.2.3 - Acordos, premissas e argumentos
A argumentação parte de dois acordos: [1] a informática contribui para a melhor do
desempenho do engenheiro e [2] quanto mais sofisticado for o software utilizado nos projetos
de engenharia, melhores serão os resultados do trabalho do engenheiro.
Os argumentos tentam mostrar que os softwares gráficos são ferramentas
imprescindíveis para a prática da engenharia civil. O CAD possibilita melhores apresentações
e documentações dos projetos quando comparado com um projeto manual.
Ocorre um erro lógico na argumentação quando é construído um argumento dizendo
que o BIM complementa o CAD, tentando estabelecer uma comparação entre os dois
softwares. Se eles são complementares, não são comparáveis numa análise de efetividade.
Também são utilizados argumentos sobre as vantagens para as empresas de cada um
dos softwares, mas não são apresentados dados factuais para fundamentar tais tais
argumentos.

4.3.2.4 - Estratégia argumentativa e retórica
O texto é uma tentativa de dissociação de noção entre CAD e BIM. O CAD é para
desenho - como os autores apresentam o software na tentativa de desqualificá-lo, enquanto o
BIM é um sistema integrado que envolve projeto e implementação. Um outro fator usado na
dissociação é cronológico, o mais novo é melhor: o CAD foi desenvolvido na década de 1960,
enquanto o BIM traz conceitos atuais de gestão.
Inicia-se a argumentação com o histórico do CAD, em seguida são feitas
apresentações de um software representativo de cada termo - AutoCAD e Revit,
respectivamente CAD e BIM, são apresentadas simulações do uso dos dois softwares e chegase a uma conclusão de qual seria melhor na visão dos autores.
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4.3.2.5 - Considerações e reflexões
Os autores concluem que as empresas ainda investem pouco nos sistemas BIM, mas
eles teriam vantagens de performance e de custo quando comparados com o CAD. A tentativa
de fazer uma comparação entre softwares com finalidades diferentes, um engano
argumentativo e lógico, um é de auxílio à concepção de projeto e o outro é de gestão de
informações de projeto. A conclusão é ingênua e demonstra pouca vivência da prática
profissional, uma vez que negligencia fatores como: aplicabilidade de cada software, análise
da complexidade dos projetos para justificar o uso de tecnologias, entendimento de custos
estruturais e operacionais para justificar a análise custo/benefício e complexidade da empresa
para justificar o uso de um sistema integrado de gestão de projetos.
O texto reflete a visão, até certo ponto comum na engenharia, que a ferramenta é
mais importante do que a solução que ela oferece. O software mais sofisticado é melhor,
independentemente das necessidades de quem o utiliza. Seria adequado partir da ferramenta
para enquadrar o problema nela, ou deveríamos entender o problema e procurar as
ferramentas mais adequadas para resolvê-lo? Se eu escolher um martelo quando tenho de
achar uma solução para pendurar um quadro na parede e me deparar com um parafuso como
elemento de sustentação, só me restará martelá-lo.
A aceitação de um artigo como esse para um número da revista de ensino de engenharia
demonstra que ainda temos muitas oportunidades para enriquecer a pesquisa acerca da
educação em engenharia no Brasil.

4.3.3 - Análise retórica do artigo "A valorização das competências na formação e na
atuação de engenheiros: a visão de estudantes de uma instituição pública"
SOUZA, Ana Paula Arezo et al. A valorização das competências na formação e na atuação de
engenheiros: a visão de estudantes de uma instituição pública. Revista de Ensino de
Engenharia, v. 34, n. 2, pp. 20-30, jul./dez. 2015.

4.3.3.1 - Resumo do artigo (conforme apresentado no artigo)
Este artigo resulta de pesquisa tipo survey realizada com alunos formandos
em engenharia. O objetivo do estudo foi verificar a visão desses alunos
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quanto à valorização e à importância das competências propostas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais em dois ambientes distintos: o da
universidade e o das empresas. Após levantamento bibliográfico e coleta de
dados por meio de questionário, foram utilizados dois testes estatísticos nãoparamétricos para análise dos dados: o teste de Spearman e o teste da
Mediana. Os resultados permitiram verificar que, segundo a visão dos
alunos, no âmbito da universidade, permanece uma tendência de desenvolver
as competências conteudistas em detrimento das demais. Comparando-se os
dois ambientes, ainda segundo os estudantes, há sensíveis discrepâncias
entre quais competências são consideradas mais importantes para o exercício
da profissão.

4.3.3.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O texto é de autoria de uma mestre em engenharia de produção que atua
profissionalmente como supervisora de produção, em coautoria com três professores doutores
em engenharia de produção, visando um auditório composto de gestores e professores de
cursos de engenharia
O tema central do discurso é a discrepância entre o conjunto de competências
relevantes para a engenharia conforme apresentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação em Engenharia (DCNCGE) e a percepção dos alunos acerca do que
realmente os cursos oferecem. Segundo os autores, "ainda existe certa propensão a se
desenvolver as habilidades técnicas e conteudistas em detrimento das demais". O discurso
coloca em oposição algumas competências tidas como acadêmicas e outras competências
apresentadas como alavancas para a profissão.

4.3.3.3 - Acordos, premissas e argumentos
Os principais acordos que orientam o discurso são: [1] as DCNCGE são referência
para os cursos de engenharia; [2] o objetivo dos cursos de engenharia é desenvolver todas as
competências e habilidades sugeridas pelo DCNCGE; e [3] os formandos conseguem
ponderar entre o que é exigido pela universidade e o que é esperado pela empresa.
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São utilizados argumentos com base na autoridade da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL), que realizaram pesquisas que resultaram no questionamento acerca da
adequação ao mercado de trabalho dos engenheiros graduados nos cursos de engenharia
atualmente oferecidos pelas instituições de ensino superior. Tais resultados, conforme
apresentados no discurso, indicam que "embora bem avaliados nos quesitos que integram a
formação técnica, os engenheiros brasileiros têm ficado aquém na avaliação das novas
habilidades exigidas crescentemente pelo mercado de trabalho".

4.3.3.4 - Estratégia argumentativa e retórica
As estratégias de persuasão utilizam os argumentos de autoridade, como citado
anteriormente, e dados estatísticos oriundos de resultados de pesquisas da opinião dos
estudantes.

4.3.3.5 - Considerações e reflexões
Os argumentos são construídos com certa permissividade para considerações e
conclusões vagas, não rigorosas, como a inferência de que cada uma das atividades listadas
nas DCNCGE podem ser categorizadas como "técnicas/conteudistas" ou "de maior
complexidade". Também é questionável a aceitação da opinião dos estudantes que estão em
formação para concluir que os cursos não são efetivos para a formação em engenharia.

4.3.4 - Análise retórica do artigo "Estudo de caso: influência do prolongamento do
cordão de solda GMAW (MIG/MAG) na distribuição de tensão do contorno da região
soldada em estruturas tubulares"
SOARES, João C. F.; CESARINO, Frederico N. Estudo de caso: influência do prolongamento
do cordão de solda GMAW (MIG/MAG) na distribuição de tensão do contorno da região
soldada em estruturas tubulares. Revista de Ensino de Engenharia, v. 34, n. 2, pp. 31-44,
jul./dez. 2015.
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4.3.4.1 - Resumo (conforme apresentado no artigo)
Este trabalho apresenta um estudo de caso desenvolvido numa indústria do
Polo Industrial de Manaus (PIM), no segmento de motocicletas. A pesquisa
aborda a problemática da concentração de tensões no contorno do cordão de
solda em ponto de solicitação mecânica de flexão em estrutura tubular
soldada. Pesquisou-se como melhorar a resistência à fadiga do contorno da
região soldada em tubos sujeitos à flexão; buscou-se investigar se o
prolongamento do cordão de solda distribui as tensões concentradas no
contorno do cordão de solda; investigou-se e caracterizou-se o processo de
soldagem GMAW (MIG/MAG) e a análise experimental de tensões através
da extensometria; estudou-se a viabilidade de aplicação do prolongamento
do cordão de solda no projeto e na fabricação da estrutura tubular objeto de
estudo, apresentando-se os resultados obtidos nos testes. Constatou-se,
através da análise instrumental (extensometria), que, para o caso em estudo,
havia significativa concentração de tensão, acima do limite de projeto, no
contorno do cordão de soldagem em condições de prolongamento mínimo, o
que ocasionou a quebra do tubo principal da junta “Y” na estrutura tubular,
durante teste de resistência com carga máxima de projeto. O processo de
fabricação indicou uma diferença significativa nos prolongamentos de
cordão, ocorrendo de forma ocasional, não existindo padrão definido. Por
meio dos testes, ficou estabelecida uma relação inversa entre os
comprimentos dos prolongamentos e as tensões encontradas na região da
quebra, sendo verificado que, ao se aumentar o prolongamento, as tensões
nos contornos eram reduzidas a níveis menores do que os limites máximos
de projeto. Estabeleceu-se um padrão de 10mm de prolongamento para o
caso em estudo, e construiu-se uma amostra protótipo para avaliar
operacionalmente a aplicação no processo produtivo. A análise experimental
de tensões através da extensometria mostrou-se ferramenta técnica eficiente
e fundamental para demonstrar o comportamento das estruturas diante das
solicitações mecânicas às quais estão sujeitos diversos pontos da estrutura.

4.3.4.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O discurso é oferecido por um engenheiro mecânico com experiência prática que
tornou-se posteriormente professor e coordenador de curso de engenharia mecânica em
coautoria com um engenheiro de manutenção, mestre em sociologia e especialista em
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educação. Eles falam para gestores e professores de cursos de engenharia mecânica
interessados no processo de soldagem. O conteúdo é basicamente a descrição de um
experimento de laboratório que comprovou que o prolongamento de um cordão de solda numa
junção específica contribui para a melhor distribuição de tensões, o que aumentou a
resistência à fadiga do conjunto testado.

4.3.4.3 - Acordos, premissas e argumentos
Os dois acordos principais são que a soldagem faz parte do corpo de conhecimentos
relevantes para a engenharia mecânica e que os experimentos servem para validar hipóteses.
O argumento central é a apresentação dos resultados do teste realizado que comprova
a hipótese da melhoria da resistência à fadiga do conjunto tubular.

4.3.4.4 - Estratégia argumentativa e retórica
O texto é a transcrição de um relatório de teste comum na indústria de manufatura
mecânica. Faz-se uma introdução genérica da dinâmica corporativa, seguida de descrição da
tecnologia usada nos testes, descrição do processo de fabricação do componente objeto dos
testes e descrição do procedimento de teste. Também são apresentados e discutidos os
resultados. E finaliza com uma conclusão validando a hipótese dos declarados especialistas.

4.3.4.5 - Considerações e reflexões
O corpo de conhecimentos da engenharia não é determinado, mas existem algumas
tecnologias e conceitos considerados mais qualificados para serem apresentados num
programa de graduação de engenharia mecânica, o que expões os preferíveis do grupo
envolvido no ensino de engenharia mecânica, sendo que entre os conceitos e tecnologias
proeminentes estão os processos tradicionais de soldagem.
O texto é uma descrição de procedimentos técnicos, com roupagem de abordagem
científica. São apresentadas hipóteses que, segundo os autores, seriam construídas por
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especialistas, mas esses especialistas não são especificados. Seriam eles engenheiros?
O uso de uma citação de 1967 é descabido para justificar o instrumento de teste. Se não
houver evolução que justifique o uso de outro instrumento, os argumentos trazidos no
catálogo do instrumento seriam mais adequados do que uma justificação tecnológica
elaborada há meio século.

4.3.5 - Análise retórica do artigo "Geometria descritiva, matemática e computação
gráfica para o cálculo da área de telhados"
AYMONE, José Luís Farinatti. Geometria descritiva, matemática e computação gráfica para o
cálculo da área de telhados. Revista de Ensino de Engenharia, v. 34, n. 2, pp. 45-52, jul./
dez. 2015.
4.3.5.1 - Resumo do artigo (conforme apresentado no artigo)
Este artigo apresenta dois problemas de cálculo da área de telhados. Para a
solução, são utilizados conhecimentos de Geometria Descritiva, matemática
e computação gráfica. Os resultados obtidos com os diferentes métodos são
comparados e analisados. É feita uma estimativa do número de telhas. Os
conhecimentos de matemática utilizados são conteúdos do Ensino Médio. A
modelagem em computação gráfica é feita de forma simples e pode ser
disponibilizada aos alunos, que podem, assim, obter automaticamente a área
dos telhados e observar outra forma de solucionar o problema. A proposição
de problemas reais de engenharia na disciplina de graduação Geometria
Descritiva vem sendo utilizada com sucesso em sala de aula. Os resultados
dos alunos nas avaliações mostram uma melhora no desempenho, além de
um maior interesse pela disciplina.

4.3.5.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O autor do texto é professor universitário de engenharia civil que objetiva um
auditório composto por gestores e professores de cursos de engenharia. O conteúdo do
discurso aponta que a "proposição de problemas reais de engenharia na disciplina de
graduação Geometria Descritiva vem sendo utilizada com sucesso em sala de aula" e que os
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resultados indicam melhoria de desempenho nas avaliações dos estudantes. O autor também
diz perceber que os estudantes possuem maior interesse pela disciplina.

4.3.5.3 - Acordos, premissas e argumentos
O discurso é baseado nos acordos da importância das disciplinas escolarizadas terem
relação com a prática profissional, o que, segundo análise do autor, ocorre com pouca
frequência nos cursos de graduação em engenharia, e de que conhecer Geometria Descritiva é
importante para a prática profissional na engenharia.
Os principais argumentos são: [1] uma pesquisa na internet em 52 livros mostram
poucos problemas contextualizados. Os resultados indicam a predominância na utilização de
problemas abstratos; [2] problemas inventados com base em contextos reais são úteis como
ponto de partida para alteração da realidade, ou seja, a contextualização, mesmo que fictícia,
podem ajudar no entendimento dos procedimentos para solução de problemas reais.

4.3.5.4 - Estratégia argumentativa e retórica
A estratégia do autor está centrada na apresentação de soluções para problemas
simples do quotidiano e da engenharia aplicando diferentes métodos de resolução. Após uma
introdução que defende a contextualização dos problemas utilizados nos processos de ensinoaprendizagem de engenharia, o autor demonstra três maneiras de solucionar um problema
cujo objetivo é calcular a quantidade de telhas necessárias para a construção de um telhado.
São demonstrados um cálculo convencional, um algoritmo disponível na internet para auxílio
de tal cálculo e uma solução que utiliza um modelo preparado no software de auxílio ao
projeto AutoCAD.

4.3.5.5 - Considerações e reflexões
O professor diz que fornece problemas “reais”, mas, na verdade, são problemas
elaborados, portanto fictícios, contextualizados em situações quotidianas. Devemos sempre
lembrar que a prática profissional traz problemas com contornos não definidos, portanto a

"126

partir do momento que o professor estabelece os contornos de um problema a ser resolvido ele
cria uma situação acadêmica bastante diferente da realidade prática. Agindo dessa maneira, o
professor não dá oportunidade aos estudantes tomarem decisões acerca de qual seria a melhor
alternativa para solucionar o problema enfrentado.
Também é interessante notar que o próprio texto reconhece que uma fórmula
simplificada que normalmente é utilizada por vendedores de telha levam a resultados muito
próximos daqueles obtidos pela Geometria Descritiva ou pelos modelos de CAD, ou seja, por
ser possível modelar a problema num algoritmo simples, as maneiras demonstradas para
solucionar o problema podem não ser adequadas para a profissão, pois desperdiçam esforços e
tempo. Isto também age como um contra-argumento ao que o autor está propondo, pois o
contexto por ele criado não foi efetivo para mostrar a importância da ciência escolarizada que
defende, uma vez que um método mais simples seria tão efetivo quanto a disciplina.
Recaímos na disfunção comumente observada nos cursos de graduação em engenharia, que
sempre parte da disciplina escolarizada para tentar entender a realidade, nunca vai da
realidade para a teoria.
Um aspecto positivo é observado quando o autor diz perceber que os estudantes têm
maior interesse pela disciplina, ele está demonstrando preocupação para engajar os estudantes
no estudo dos temas propostos, o que independentemente do real aumento do interesse pela
disciplina, é um aspecto importante para que os conceitos sejam apreendidos com efetividade.
Tal preocupação em persuadir os estudantes para que eles dediquem esforços aos estudos é
pouco observado nos cursos de engenharia, pois o corrente é justificar os estudos pela
necessidade de obter o grau mínimo para aprovação na disciplina.

4.3.6 - Análise retórica do artigo "Sistemas construtivos industrializados nos cursos de
graduação em engenharia civil e arquitetura do Brasil"
OLIVEIRA, Ana B. F.; SOUZA, Henor A. Sistemas construtivos industrializados nos cursos
de graduação em engenharia civil e arquitetura do Brasil. Revista de Ensino de Engenharia,
v. 34, n. 2, pp. 53-60, jul./dez. 2015.

"127

4.3.6.1 - Resumo (conforme apresentado no artigo)
Sistemas construtivos industrializados se caracterizam como uma alternativa
eficiente à construção in loco. No entanto, seu uso no mercado brasileiro é
pequeno se comparado ao seu potencial. Uma das razões dessa situação está
na qualidade do ensino superior na questão da formação do aluno em
construção industrializada. Este artigo tem como objetivo investigar a
abordagem de sistemas construtivos industrializados nas matrizes
curriculares dos cursos de graduação em engenharia civil e arquitetura no
Brasil. Como método de pesquisa, utiliza-se a revisão bibliográfica com a
conceituação do tema da industrialização da construção civil e a análise das
matrizes curriculares de 284 universidades brasileiras, entre públicas e
privadas. Como resultado, observou-se que o ensino sobre sistemas
industrializados é deficiente ou até mesmo inexistente. Apenas 8% das
faculdades de engenharia civil e 15% das faculdades de arquitetura possuem
pelo menos uma disciplina exclusiva e obrigatória sobre esse tema. Desse
modo, vê-se a necessidade de aperfeiçoar o ensino superior nas áreas de
engenharia civil e arquitetura com a introdução de disciplinas sobre
tecnologias construtivas voltadas à industrialização da construção.

4.3.6.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Arquiteta e urbanista, mestre em engenharia civil em coautoria com professor de
engenharia civil, falam para gestores e professores de cursos de engenharia de civil que os
programas de engenharia civil e arquitetura no Brasil não formam engenheiros e arquitetos
preparados para utilizar sistemas construtivos industrializados.

4.3.6.3 - Acordos, premissas e argumentos
O artigo parte do acordo implícito baseado no senso comum que a formação escolar
orienta a a prática profissional. Cabe ressaltar que esse é um lugar do preferível da nossa
sociedade que presume a necessidade da educação escolar para a atuação profissional. Em
oposição a essa ideia, poderíamos assumir que as práticas quotidianas ajudam a desenvolver
as principais competências que levariam a um bom desempenho e que as disciplinas
escolarizadas seriam a fundamentação geral para atuar racionalmente. Então, aplicando ao
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tema do artigo, para criar um contra-argumento ao exposto pelos autores, poderíamos dizer
que os sistemas construtivos industrializados serão melhor usados pelos engenheiros quando
eles tiverem uma formação geral que permitam aplicar a racionalidade para aproveitar as
melhores soluções disponíveis em seu campo de atuação.
Outro acordo que orienta a argumentação é que a industrialização e a pré-fabricação
de componentes para a construção civil podem ser melhor exploradas no Brasil.

4.3.6.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Os autores construíram a seguinte cadência argumentativa: [1] a escassez de
moradias traz oportunidades para utilização de sistemas construtivos industrializados, ou seja,
oferece a oportunidade de produção em larga escala; [2] as vantagens do sistema: melhor
qualidade dos componentes pré-fabricados, menores custos e prazos de construção e menor
desperdício de materiais, são mais relevantes que as desvantagens: sistema rígido e
necessidade de volume para viabilizar financeiramente a cobertura do alto custo estrutural; [3]
para aproveitar melhor os sistemas construtivos industrializados, os programas de engenharia
deveriam dar mais ênfase para o assunto; [4] foram pesquisadas 284 universidades brasileiras,
verificando as matrizes curriculares disponíveis nos websites das instituições; [5]
apresentação dos resultados, com a constatação que somente uma parcela pequena das
disciplinas escolarizadas relacionam-se direta ou indiretamente com os sistemas construtivos
industrializados; e [6] conclusão. No entanto, o encadeamento do discurso não possui uma
fluência que culmine na conclusão apresentada, dando oportunidade para outras conclusões.

4.3.6.5 - Considerações e reflexões
A conclusão dos autores é baseada nos resultados da pesquisa de oferta de disciplinas
relacionadas aos sistemas construtivos industrializados e indica que os programas de
engenharia são ineficientes para promover projetos que utilizem tal conceito.
Nota-se que o termo "industrializado" é metonímico, pois se refere ao projeto,
desenvolvimento e manufatura de componentes padrões intercambiáveis que permitam a
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construção modular. Essa abordagem também carrega uma dissociação entre o trabalho
manual e a utilização de maquinário produtivo.
Duas inquietações acerca da educação superior são estimuladas pelo artigo: [1] Em
que momento inicia-se a formação profissional e quando ela termina? A formação está restrita
ao curso de graduação? [2] A escola deveria impor a prática ou a prática deveria fundamentar
o que é ensinado na escola?

4.3.7 - Análise retórica do artigo "O potencial da Ponte de Wheatstone para a produção
de conhecimentos em sistemas lineares: uma situação didática"
SOUZA, Maria Alice V. F.; SOUZA, Sotério F. O potencial da Ponte de Wheatstone para a
produção de conhecimentos em sistemas lineares: uma situação didática. Revista de Ensino
de Engenharia, v. 34, n. 2, pp. 61-69, jul./dez. 2015.

4.3.7.1 - Resumo (conforme apresentado no artigo)
Sistemas lineares integram diferentes conteúdos do Ensino Superior e
constituem importante ferramenta descritiva e de decisão em diferentes
situações nas engenharias. Após diagnóstico de compreensão limitada e
mecanizada desse tópico matemático em estudantes de Engenharia, buscouse verificar o potencial de uma situação didática, à luz dos pressupostos
teóricos de Brousseau, que favorecesse o aprofundamento dos significados
de sistemas lineares de 40 estudantes de Engenharia, possibilitando seus usos
com maior autonomia em contextos científicos e profissionais. Para isso, foi
proposto o estudo qualitativo do fluxo de corrente em uma Ponte de
Wheatstone, da qual emergiu um sistema linear estudado e interpretado pelos
estudantes. O estudo revelou que todos os sujeitos produziram os
significados escolares esperados para o que seja um sistema linear e seus
usos, tornando-se, assim, uma situação didática potencial para os objetivos
perseguidos.

4.3.7.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que estão falando?
O discurso é preparado por uma professora de Álgebra Linear com formação em
Educação Matemática e por um engenheiro consultor de Telecomunicações. Eles falam para
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gestores e professores de cursos de engenharia. O texto é centrado na apresentação de uma
situação-problema experimental organizada utilizando as instalações e equipamentos do
laboratório de elétrica da universidade que ajudaria a produzir conhecimentos acerca de
sistemas de equações algébricas lineares.

4.3.7.3 - Acordos, premissas e argumentos
O acordo fundamenta para o artigo é que a contextualização é importante para a
aprendizagem, que desdobra-se para a presunção que resolver um problema proposto significa
compreender o conceito. Os autores também esperam a comunhão acerca da relevância dos
sistemas de equações algébricas lineares para os engenheiros.
Eles argumentam, sem apresentar fundamentação, que os sistemas de equações
algébricas lineares são requeridos para solucionar problemas científicos e profissionais da
engenharia. E para justificar a investigação das práticas educativas, são apresentadas
pesquisas que indicam que estudantes têm uma compreensão limitada do assunto.
Com base em teóricos da Educação, são apresentados argumentos pedagógicos para
indicar que uma situação-problema / situação-didática pode ajudar a melhorar a
aprendizagem. E como exemplo da efetividade da situação proposta, são apresentados relatos
das iniciativas e da dinâmica com os alunos e é declarada a melhoria na compreensão da
disciplina.

4.3.7.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Estabelece-se uma dissociação entre as situações didáticas orientadas pela solução de
problemas e as demais práticas educativas que são implicitamente desqualificadas pelos
autores. Tal dissociação de noções pode ser observada na justificativa para a investigação que
propõe “verificar o potencial de uma situação didática que envolva a Ponte de Wheatstone em
uma problemática que possibilite a (re)construção ou o alargamento do conhecimento acerca
de sistemas lineares, para além de uma perspectiva mecanizada em cálculos desligados de
seus respectivos sentidos."
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O texto inicia-se pela justificativa da importância do tema e segue para a
fundamentação teórica baseada em Educação Matemática. Depois é apresentada o método
utilizado para investigar a efetividade da proposta didática, seguida da apresentação da
proposta didática,

da aplicação da situação didática e da apresentação de resultados, que

utiliza exemplos de diálogos entre professor e aluno para indicar o sucesso da alternativa
didática.

4.3.7.5 - Considerações e reflexões
As conclusões dos autores, fundamentadas em teóricos de Educação, indicam que "o
saber matemático, inicialmente oculto e emerso do estudo proposto na situação didática,
parece ter conduzido esses estudantes a um patamar mais avançado sobre equações e sistemas
lineares." Também é muito forte a afirmação que "o estudo revelou que todos os sujeitos
produziram os significados escolares esperados para o que seja um sistema linear e seus
usos.”
Coerentemente, é sugerido pelos autores que a busca de soluções de problemas e
tomada de decisão são importantes para o profissional engenheiro. Entretanto, os problemas
da prática profissional não têm contornos definidos, diferentemente da situação problema
elaborada pelos autores. A disciplina inicia-se pela exposição dos conceitos acerca dos
sistemas de equações algébricas lineares, ou seja, começa da teoria para depois apresentar um
problema nela subsumido. Em seguida apresenta um problema teórico delimitado que orienta
a aplicação dos sistemas de equações algébricas lineares.
Os autores usam somente os termos "sistemas lineares" para referirem-se aos
sistemas de equações algébricas lineares, o que indica a considerada importância onipresente
da Matemática. Boa parte do artigo, e aparentemente do tempo das aulas de Álgebra Linear,
foram dedicados à descrição e à discussão do experimento no laboratório de elétrica. A
multidisciplinariedade é importante e natural da prática profissional, mas é questionável o
desvio dos objetivos esperados do estudo da disciplina objeto do artigo.
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4.3.8 - Análise retórica do artigo "Uma ferramenta para suporte ao ensino do protocolo
AODV"
ALMEIDA, Karine S. de; SILVA, Tassalon F. da; COSTA, Daniel G. Uma ferramenta para
suporte ao ensino do protocolo AODV. Revista de Ensino de Engenharia, v. 34, n. 2, pp.
71-81, jul./dez. 2015.
4.3.8.1 - Resumo do artigo (conforme apresentado no artigo)
Este artigo apresenta o desenvolvimento de um software para o ensino do
protocolo de roteamento AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector). O
AODV é muito utilizado em diversas aplicações de redes de
telecomunicações sem fio, a fim de possibilitar o encaminhamento de dados
entre os dispositivos de origem e destino, quando uma infraestrutura de
comunicação não está disponível. Devido à importância desse protocolo no
cenário atual das telecomunicações, torna-se necessário o uso de ferramentas
que possam contribuir para o ensino dos conceitos relacionados a essa
tecnologia. Assim, cursos como o de engenharia de computação e engenharia
de telecomunicações, por exemplo, poderão abordar os conceitos do
protocolo AODV de forma diferenciada com o uso do software apresentado
neste trabalho. Isso permitirá que alunos possam não apenas aprender, mas
também simular, realizar análises e comparações e obter conclusões mais
detalhadas sobre essa tecnologia.

4.3.8.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O texto é escrito por mestrandos e professor da área de engenharia da computação de
uma universidade pública brasileira, e oferecido com o aval da Revista de Ensino de
Engenharia e de sua comissão de avaliação para uma audiência composta de gestores de
cursos e professores de engenharia. O ponto central do texto é a apresentação de um
simulador que ajudaria no desenvolvimento dos conhecimentos acerca de uma tecnologia
utilizada nas redes de comunicação sem fio.
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4.3.8.3 - Acordos, premissas e argumentos
O acordo central do texto é a importância da simulação da prática para o
desenvolvimento de técnicas aplicadas na engenharia. E o principal argumento é que um
software simulador de uma atividade executada por engenheiros de computação contribui para
o processo de aprendizagem de engenharia de computação.

4.3.8.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Antes de discutirmos a argumentação em si, cabe ressaltar que o software simulador
é um modelo de uma atividade prática da engenharia, portanto ampara-se em analogias. Já o
conteúdo do discurso não é apresentado por analogias ou por dissociação de noções,
baseando-se em descrições literais dos fatos e verdades reconhecidos no campo de estudos.
O texto inicia-se por uma descrição da tecnologia a ser experimentada pelo
simulador, justifica-se a importância do simulador para a aprendizagem de engenharia, em
seguida as etapas do desenvolvimento o software simulador são apresentadas e, finalmente,
são mostrados exemplos das simulações realizadas.

4.3.8.5 - Considerações e reflexões
A proposta de simulação é uma solução para desenvolver competências necessárias
para a prática profissional. Reconhecendo-se que o instrumental de pensamento para a
engenharia dos estudantes ainda não está formado, preocupou-se em tornar explícito no
software alguns implícitos do quotidiano profissional, como o exemplo dado no qual o
simulador mostra o raio de alcance de cada host para ilustrar as interações, algo que na prática
profissional é representado somente mentalmente pelos engenheiros. Desvelar os implícitos e
estimular reflexões sobre eles práticas educativas interessantes para que os experimentos
realizados durante o curso de engenharia não sejam somente execuções de algoritmos e que
possam contribuir para a formação do engenheiro.
O artigo enfoca o desenvolvimento de competências técnicas para a engenharia de
computação e de telecomunicações pelo uso de um simulador de atividades práticas. É uma
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inciativa aparentemente viável para aproximar as práticas educativas do quotidiano
profissional.

4.3.9 - Discussão
Dois aspectos são recorrentes nos discursos. O primeiro deles é a justificativa dos
estudos da disciplina escolarizada por si, ou seja, a importância dada às ciências e tecnologias
compiladas nos conteúdos não é amparado por fator algum além das declarações que exaltam
o próprio conteúdo. Assim, como não se apresenta a aplicabilidade dos conceitos num âmbito
mais amplo mostrando sua eventual relevância para a atuação nas diversas funções cabíveis
para um profissional que atua na engenharia, acaba-se cometendo uma falácia de petição de
princípios.
Em um dos textos o professor apresenta o conteúdo da Geometria Descritiva e sugere
uma aplicação, mas em seguida apresenta uma ferramenta encontrada na internet que permite
rapidamente alcançar resultados semelhantes àqueles oferecidos pelos procedimentos
estudados na disciplina, o que mostra que a dedicação aos estudos da disciplina poderiam ser
desprezados, pois um aplicativo simples é mais efetivo para a prática na engenharia.
Em outro discurso, é defendida a inclusão de disciplinas que tratem de sistemas
construtivos industrializados nos cursos de engenharia civil. Independentemente da
importância do assunto para a área, é questionável a proliferação de disciplinas na tentativa de
cobrir todos os pontos que possam ser categorizados como pertencentes ao corpo de
conhecimentos da engenharia, que além de muito amplo, é dinâmico e evolui continuamente.
Talvez se fossem desenvolvidos meios para raciocinar sobre sistemas construtivos, cada
engenheiro chegaria à conclusão de qual recurso deveria ser usado para o caso específico que
se está projetando uma solução.
O outro aspecto que coincide em alguns discursos é a busca por contextualizações
fictícias para os problemas utilizados para dar suporte ao processo de ensino das disciplinas.
São criados problemas que simulam condições nas quais seriam úteis a aplicação dos
conhecimentos estudados na disciplina, mas para a resolução de tais problemas basta seguir os
passos apresentados pelos professores, tornando a prática um simples processamento de
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algoritmos. Isso destoa da prática quotidiana do profissional engenheiro que lida com
problemas cujos contornos não são claros e que precisa buscar alternativas diversas para
alcançar as soluções.
De maneira geral, os artigos tratam de aplicações de ferramentas para o ensino, da
suposta importância de alguns temas, das opiniões acerca da formação em engenharia e da
exposição de resultados de experimentos, mas não abordam questões acerca dos meios para
desenvolver o instrumental de pensamento característico da atuação profissional em
engenharia. Mais uma vez, identifica-se que os conteúdos estudados são limitados a conjuntos
pontuais de conhecimentos que não se integram com os demais e que, em vez de ampliar a
visão acerca das possibilidades para melhorar o campo social no qual a engenharia acontece,
forçam a convergência limitante aos procedimentos expostos nas aulas, que partem de
situações idealizadas e levam a resultados únicos que poucas vezes podem ser reproduzidos
em condições reais.
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4.4 - Análise de trabalhos apresentados no CEEA 2016
Para completar a análise acerca de como a racionalidade prática é desenvolvida nos
cursos de engenharia decidimos investigar cursos no Canadá que são considerados em
estágios de maturidade organizacional mais avançados quando comparados com os cursos de
engenharia das instituições brasileiras.
Foram coletados aleatoriamente 8 trabalhos apresentados na CEEA 2016
(Conference of Canadian Engineering Education Association) e submetidos à análise retórica
para que fossem identificados os principais acordos e as estratégias de convencimento e de
persuasão acerca dos propósitos dos discursos, além de identificar os fatores enunciados como
influenciadores do processo de desenvolvimento das competências para a prática da
engenharia.

4.4.1 - Análise retórica do artigo "Evolution of the design engineering mentorship
program"
Título traduzido: Evolução do programa de mentoreamento de projeto de engenharia
BUBBAR, Kush et al. Evolution of the design engineering mentorship program. In:
CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL CONFERENCE,
2016, Halifax, Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 07.

4.4.1.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
The Design Engineering Mentorship Program (DEMP) is a five-day
intensive training program focused on developing appropriate competencies
in graduate students required to effectively teach engineering design at the
undergraduate level. Evolution of the present program is discussed in
context of feedback and observations from the now defunct Design
Engineering & Instruction program. The structure of the procedural based
DEMP program is fully described including new experiential based
workshops on creativity and coaching led by a PCC certified coach.
Motivating factors and implementation details of each of the workshops are
described in detail in context of the competencies attributed to a design
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instructor. The first instance of the DEMP program will be offered in
September 2016.

Livre tradução do abstract
O Programa de Mentoreamento em Engenharia de Projetos - Design
Engineering Mentorship Program (DEMP) é um programa de treinamento
intensivo de cinco dias focado no desenvolvimento de competências
requeridas de estudantes de pós-graduação necessárias para que eles possam
ensinar efetivamente projetos de engenharia na graduação. A evolução do
presente programa é discutida com base nos feedbacks e observações do já
encerrado Programa de Projeto e Instrução de Engenharia. A estrutura do
programa DEMP, que é baseado em procedimentos, é totalmente descrita,
incluindo novos workshops experienciais sobre criatividade e coaching
liderados por um instrutor de coaching certificado. Os fatores motivadores e
os detalhes de implementação de cada um dos workshops são descritos em
detalhes no contexto das competências atribuídas a um instrutor de projeto.
A primeira turma do programa DEMP será oferecida em setembro de 2016.

4.4.1.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O discurso é preparado por professores universitários responsáveis pelo curso de
projeto de engenharia e direcionado para pesquisadores de ensino de engenharia, para
professores de projeto de engenharia e para autoridades governamentais financiadoras da
pesquisa em educação.
Os autores declaram que o workshop de cinco dias proposto no texto irá desenvolver
nos mestrandos e doutorandos as competências necessárias para eles serem professores
assistentes no curso de projeto de engenharia e que essas competências desenvolvidas serão
suficientes ou contribuirão para que eles atuem como mentores nas disciplinas de projeto de
engenharia por terem aprendido os estágios do processo de projeto, por terem desenvolvido
criatividade, habilidades de comunicação e técnicas de coaching, e que dominarão as
maneiras adequada de se trabalhar em equipes.
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4.4.1.3 - Acordos, premissas e argumentos
Os autores consideram diversos acordos explícitos e implícitos para desenvolver sua
proposta. Eles partem do acordo que para se realizar um projeto de engenharia é necessário
saber analisar, avaliar e criar. Se referindo à taxonomia de Bloom, eles dizem que os cursos de
engenharia enfocam o “reconhecer”, o “compreender” e o “aplicar” que são competências de
alto nível. E prosseguem dizendo que é difícil ensinar e avaliar as competências de alto nível e
que para assegurar a aprendizagem daquilo que depende de tais competências de alto nível é
necessário o suporte de mentores e coachs. Todavia, ao usarem o implícito que é possível
preparar estudantes num curto período de tempo para ajudar seus colegas a desenvolver as
competência de alto nível, eles estão dizendo que não demanda tanto esforço para desenvolver
tais competências, ou seja, existe uma incompatibilidade entre o que se propõe e o que as
dificuldades anunciadas.
Um outro acordo pretendido é que a disciplina projeto de engenharia precisa ser
ensinada pelo método problem-based learning (aprendizagem baseada na resolução de
problemas).
O discurso é orientado pela dissociação de noções entre a a disciplina de projeto de
engenharia e as disciplinas tradicionais, pois os autores desqualificam as disciplinas
tradicionais dizendo que para aprendê-las basta compreender e lembrar enunciados e teorias.
Em contrapartida, para a disciplina de projeto de engenharia diz-se que ela precisa ir além do
trivial, analisando problemas e criando soluções.

4.4.1.4 - Estratégia argumentativa e retórica
O texto parte de uma introdução que traz aspectos gerais dos processos ensinoaprendizagem e em seguida faz uma descrição da prática proposta mas não alcança conclusão
efetiva alguma.
O termo “processo de projeto” usado para descrever uma das competências
necessárias para orientar projetos evidencia uma contradição entre a declamada permissão de
ideias divergentes e a prática que apresenta um algoritmo para executar um projeto.
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E ao mesmo tempo que tenta-se demonstrar a complexidade dos projetos de
engenharia, acaba-se apresentando uma desqualificação das competências complexas
necessárias para o projeto quando sugere-se maneiras simplistas para que tais competências
sejam desenvolvidas. Um exemplo de tais contradições é o trecho que diz "team performance
is also based on making 'good decisions'. Making good decisions involves domain knowledge
and experience which many students do not possess", na livre tradução seria: a performance
do time também depende da tomada de boas decisões. Tomar boas decisões envolve dominar
conhecimentos e experiências que muitos estudantes não possuem.

4.4.1.5 - Considerações e reflexões
O texto visa promover a criatividade e a tomada de decisão, mas o curso de projeto
de engenharia proposto não representa o que é dito, pois apresenta delimitações claras de
cadência de atividades, métodos e objetivos.
O problema da falta de algumas competências nos novos engenheiros é o mesmo
identificado em outros trabalhos, mas a proposta para solução é fraca. Pode-se dizer que não é
apresentada uma proposta clara.
As inquietações dos autores e os conflitos entre conteúdos do próprio texto faz surgir
a indagação: é praticável ensinar efetivamente engenharia em “produção de massa”? Talvez
uma parte considerável da formação de um engenheiro dependa do contato próximo daqueles
mais experientes capazes de orientar o desenvolvimento de competências complexas.

4.4.2 - Análise retórica do artigo "The study of human behavior in fire safety
engineering using experiential learning"
Título traduzido: O estudo do comportamento humano na engenharia de segurança
contra incêndio usando a aprendizagem experiencial
GALES, John; FOLK, Lauren; GAUDREAULT, Claudia. The study of human behavior in
fire safety engineering using experiential learning. In: CANADIAN ENGINEERING
EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL CONFERENCE, 2016, Halifax, Nova Scotia,
Canadá. Anais. Paper 95.
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4.4.2.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
Carleton University has re-launched one of its flag-ship courses in the field
of Fire Safety Engineering: People in Fires. Detailed and concrete
experiential learning activities created for this course are discussed. The
activities are evaluated on their ability for the students to meet complicated
learning objectives involving human behavior, with the overarching goal
being to inform the students of applications for architectural and structural
engineering design.

Livre tradução do abstract
A Carleton University relançou um de seus cursos carros-chefe no campo da
Engenharia de Segurança de Incêndio: Pessoas em Incêndios. São discutidas
as atividades de aprendizagem experienciais detalhadas e concretas criadas
para este curso. As atividades são avaliadas pela capacidade de oferecer aos
estudantes meios para eles atingirem os complicados objetivos de
aprendizagem envolvendo comportamento humano, com a meta geral de
informar os alunos sobre as aplicações para projeto de engenharia
arquitetônico e estrutural.

4.4.2.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Os oradores são professores universitários responsáveis pelo curso de engenharia de
combate a incêndios e preparam o discurso para pesquisadores de ensino de engenharia,
professores de engenharia e autoridades governamentais financiadoras de pesquisa em
educação.
Eles argumentam que atividades de aprendizagem experiencial criadas no curso que
eles oferecem são efetivas para alcançar os complexos objetivos de aprendizagem que
envolvem comportamento humano.
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4.4.2.3 - Acordos, premissas e argumentos
Parte-se do acordo implícito que é possível prever e modelar as condutas das pessoas
durante uma situação de crise e a partir dele argumenta-se que a aprendizagem experiencial é
uma alternativa para otimizar os resultados do curso de engenharia de combate a incêndios,
pois consegue transmitir mais conteúdo em menos tempo graças ao estímulo que as
experiências vivenciadas dão aos estudantes para eles investigarem os os temas propostos.
Assim, aquilo que é observado nas experiências ajuda a entender melhor os conteúdos das
disciplinas.

4.4.2.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Os autores apresentam uma introdução e em seguida descrevem exercícios
declarando quais são os potenciais resultados das atividades. O principal diferencial apontado
é que a aprendizagem experiencial faz os alunos se engajarem em mais iniciativas de pesquisa
do assunto, ou seja, agem para persuadir os alunos a dedicarem esforços para compreenderem
a disciplina.
Nota-se que os autores consideram que a aprendizagem experiential é inovadora mas
ao final enquadram as experiências no formato convencional das disciplinas, talvez pela
necessidade de adequação aos programas de engenharia.
Observa-se várias petições de princípios para justificar a importância do curso e do
método apresentados, como em: "the interested reader will find these descriptions essential to
understanding the main experiential learning activity performed for this work – hence it is
beneficial for the reader to begin with this discussion", que na livre tradução significa: “o
leitor interessado entenderá que essas descrições são essenciais para a compreensão da
principal atividade de aprendizagem experiencial realizada para este trabalho - daí percebe-se
o benefício para o leitor em começar com esta discussão”, ou seja, os leitores mais sábios
entenderão a importância do que está sendo dito, dispensando assim a necessidade de
argumentos convincentes.
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4.4.2.5 - Considerações e reflexões
A ideia central de oferecer aprendizagem experiencial para persuadir os alunos a
investigarem os temas é interessante e pode ser produtiva. Mas as justificativas e
considerações acerca dos resultados são feitas com base em petições de princípios,
justificando o estudo pelo próprio estudo e não por argumentos que sirvam para o
convencimento da efetividade dessa prática educativa.
Outro aspecto notável é que após defender um processo de ensino-aprendizagem que
seria inovador, volta-se para práticas educativas convencionais pois as experiências são
esterilizadas para caberem nas aulas. A liberdade necessária para viver experiências
enriquecedoras que possam desenvolver maneiras abrangentes de raciocínio é cerceada para
que o curso caiba nos esquemas da instituição de ensino.
Um aspecto importante da abordagem dos autores, aspecto esse pouco observado nos
cursos de engenharia, é o reconhecimento que a engenharia tem de lidar com aspectos
psicossociais, pois somente entendendo o comportamento das pessoas pode-se desenvolver as
melhores soluções de engenharia.

4.4.3 - Análise retórica do artigo "Graduate attribute assessment in software engineering
program at University of Ottawa - continual improvement process"
Título traduzido: Avaliação dos atributos de graduação nos programas de engenharia de
software da University of Ottawa - processo de desenvolvimento contínuo.
ANETA, George; LETHBRIDGE, Timothy; PEYTON, Liam. Graduate attribute assessment
in software engineering program at University of Ottawa - continual improvement process. In:
CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL CONFERENCE,
2016, Halifax, Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 17.

4.4.3.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
Management, measurement, and visualization of graduate attributes in a
program can be complex and challenging. At the University of Ottawa, we
have developed a Graduate Attribute Information Analysis system (GAIA) to
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support performance management of graduate attributes. It simplifies data
collection and improves visualization of results with historical trend analysis
at both the course level and the program level. Graduate attribute
measurements are defined in a tool that can flexibly integrate internal
indicators (such as tests, assignments, exam questions) or external
indicators (such as surveys or feedback forms). We have mapped the
assessment results with a four-scale rubric that allows the use of weighted
grading when dominant and secondary components apply. And we support
measurement-specific range boundaries to better match the expected level of
knowledge students must achieve.

Livre tradução do abstract
Gestão, medição e visualização dos atributos de graduação em um programa
pode ser complexo e desafiador. Na University of Ottawa, desenvolvemos
um Sistema de Análise de Informações dos Atributos de Graduação (GAIA)
para apoiar o gerenciamento de desempenho nos atributos de graduação. Ele
simplifica a coleta de dados e melhora a visualização dos resultados com a
análise de tendências históricas, tanto no nível do curso quanto no nível do
programa. As medições de atributos de graduação são definidas em uma
ferramenta que pode integrar de forma flexível os indicadores internos
(como avaliações, atividades e questões de prova) ou indicadores externos
(como pesquisas ou formulários de feedback). Nós mapeamos os resultados
das avaliações com uma escala de quatro parâmetros que permite o uso de
classificação ponderada quando os componentes dominante e secundário se
aplicam. E apoiamos a medição específica de limites de faixa para melhor
corresponder ao nível de conhecimento que os alunos devem alcançar.

4.4.3.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Os oradores são administradores de programas de engenharia que orientam seu
discurso para gestores e professores de cursos de engenharia. Eles declaram que um sistema
desenvolvido para medição dos atributos da graduação em engenharia otimizou o processo de
acreditação dos estudantes.
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4.4.3.3 - Acordos, premissas e argumentos
O grande acordo que ampara o discurso é acerca da possibilidade de se criar um
processo de medição parametrizado para saber se os atributos necessários para cumprir a
graduação em engenharia estão sendo desenvolvidos pelos estudantes.
São criados argumentos utilizando referências em programas similares de medição de
atributos e com base em comparações é justificada a efetividade do sistema utilizado,
concluindo que com as métricas adequadas seria possível traduzir competências adquiridas
em graus números que serviriam para avaliação.

4.4.3.4 - Estratégia argumentativa e retórica
A construção do texto segue um formato de relatório descritivo que parte de uma
introdução, apresenta alguns sistemas utilizados como benchmarking e é encerrado com a
apresentação do sistema utilizado pela universidade.

4.4.3.5 - Considerações e reflexões
Como as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação do Brasil, os atributos para acreditação em
engenharia estabelecidos pelo CEAB (Canadian Engineering Accreditation Board) são
coerentes com as necessidades para atuação profissional em engenharia. No entanto, não é
rigoroso relacionar métricas parametrizadas por sistemas de acompanhamento dos estudantes
com o efetivo desenvolvimento de atributos e competências, uma vez que para a excelência
do exercício em engenharia é necessário acionar competências cognitivas, psicológicas e
sociais que não cabem em quaisquer parâmetros.
No discurso apresentado no trabalho prevalece a visão que o ensino de engenharia
permite ser orientado por um algoritmo, mesmo que seja um algoritmo complexo. A questão
de se avaliar o desenvolvimento dos estudantes para analisar sua aptidão para a graduação
como engenheiro dependeria somente de se encontrar um algoritmo adequado que sirva para
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analisar tudo que afeta o caráter do engenheiro e tenha abrangência para entender as
individualidade de cada estudante.

4.4.4 - Análise retórica do artigo "Engineering persuasion: teaching rhetorical savvy for
engineering leadership"
Título traduzido: "Persuasão da engenharia: ensinando a sagacidade retórica para a
liderança na engenharia"
IRISH, Robert. Engineering persuasion: teaching rhetorical savvy for engineering leadership.
In: CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL
CONFERENCE, 2016, Halifax, Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 131.

4.4.4.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
This paper presents the concept of rhetorical savvy as being a valuable
ability for engineering students to acquire. Rhetorical savvy is defined in
terms of the broader concepts of rhetoric, including two key ideas of
“techné” and exigence, to create an understanding of the complex nature of
developing rhetorical knowledge. These concepts are used to present an
analysis of a course that directly teaches the students to develop their
rhetorical savvy by developing 1) a foundational understanding of their
worldview, 2) an analytical understanding of rhetorical approaches, and 3) a
generative understanding of using rhetoric to create responses to rhetorical
situations. The concepts are connected to leadership by suggesting the
inherently rhetorical nature of leadership, making rhetorical savvy an
obvious asset.

Livre tradução do abstract
Este artigo apresenta o conceito de sagacidade retórica como uma habilidade
valiosa para que os alunos de engenharia adquiram. A sagacidade retórica é
definida em termos de conceitos mais amplos de retórica, incluindo duas
idéias-chave de "techné" e de exigência, para criar uma compreensão da
natureza complexa do desenvolvimento do conhecimento retórico. Esses
conceitos são usados para apresentar uma análise de um curso que ensina
diretamente aos estudantes como desenvolverem sua compreensão retórica
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desenvolvendo 1) uma compreensão fundamental de sua cosmovisão, 2) uma
compreensão analítica das abordagens retóricas e 3) uma compreensão
generativa do uso da retórica para criar respostas a situações retóricas. Os
conceitos estão ligados à liderança por sugerirem a natureza inerentemente
retórica da liderança, tornando a sagacidade retórica um ativo óbvio.

4.4.4.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
O discurso é preparado por um professor universitário do programa de comunicação
para engenheiros e de liderança para engenheiros da University of Toronto e objetiva afetar
pesquisadores de ensino de engenharia, professores de engenharia e gestores de programas de
engenharia. Ele diz que a sagacidade retórica é importante para os engenheiros quando eles
têm de assumir postura de líderes e essa competência pode ser desenvolvida quando se
entende os fundamentos da própria visão de mundo, quando se entende analiticamente a
abordagem retórica e quando se tem oportunidade de usar a retórica para criar respostas para
as situações vividas.

4.4.4.3 - Acordos, premissas e argumentos
Os acordos que fundamentam os argumentos relacionam-se com o poder que o
conhecimento dá às pessoas e que a maneira de organizar e apresentar tais conhecimentos é
importante para engajar pessoas para que contribuam para a tratativa dos problemas
observados no campo social.
O orador busca argumentos de autoridade em Aristóteles, visando persuadir acerca
das possibilidades da retórica para um grupo de leigos e continua dizendo que as técnicas de
persuasão podem ser aprendidas estudando, treinando e aplicando nas situações quotidianas.
E como os engenheiros são posicionados como líderes, a sagacidade retórica irá ajudá-los a
negociar em situações difíceis, a encontrar o equilíbrio em situações de conflito e a se
posicionar com confiança perante ideias, processos ou pessoas.

"147

Para valorizar a importância da liderança, estabelece-se uma dissociação de noções
entre engenheiros líderes e engenheiros liderados, com base no domínio ou não da argúcia
retórica. Como no exemplo:
"as educators who want our students to be leaders not simply the led, we
need to take the whole student including their deeply subjective worldview to
invite and coax them to develop a foundation from which they can respond to
the world, to provide them with a range of rhetorical approaches by which
they can develop agility in that response, and encourage them to make
forays into rhetorical situations where the students can exercise their
exigence, and perhaps even make a difference."

Que na livre tradução seria, "como educadores que querem que nossos alunos sejam
líderes e que não apenas sejam conduzidos, precisamos abordar o aluno em sua completude,
incluindo sua profundamente subjetiva visão de mundo para convidá-lo e persuadi-lo a
desenvolver as base a partir das quais eles possam responder ao mundo, para proporcionar a
eles um conjunto de abordagens retóricas sobre as quais eles possam desenvolver agilidade
nas respostas, e incentivá-los a fazer incursões em situações retóricas em que eles possam
exercer suas exigências e talvez até fazer a diferença".

4.4.4.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Talvez devido aos episódios de menosprezo à técnicas retóricas muitas vezes
observados nos meios que não compreendem as possibilidades oferecidas pela Retórica, o
texto é iniciado pela defesa de tais técnicas.
Após a apresentação, volta-se para o convencimento e persuasão acerca da
importância de se dominar a argúcia retórica, uma vez que ela poderá ajudar no
desenvolvimento de competências que ajudarão a executar análises estruturadas e a criar
soluções originais.
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4.4.4.5 - Considerações e reflexões
O enfoque dado pelo autor converge para o desenvolvimento de competências
necessárias

para que aqueles que atuarem como engenheiros tenham as qualificações

necessárias para a liderança.
Reconhecemos a importância do desenvolvimento dos aspectos apresentados pelo
orador para que o desempenho do engenheiro seja efetivo, no entanto, o professor limita-se a
uma parte específica da atuação em engenharia, sendo que a argumentação e retórica
oferecem meios para organizar o ensino de engenharia desde as etapas de construção dos
conhecimentos acerca dos conceitos fundamentais e dos procedimentos comuns, de
desenvolvimento de raciocínio analítico e dialético, de treinamento para a tomada de decisão
e para convencer e persuadir acerca das soluções oferecidas.

4.4.5 - Análise retórica do artigo "Ten years of enhancing engineering education with
case studies: insights, lessons and results from a design chair"
Título traduzido: Dez anos de melhorias na educação de engenharia com estudos de
casos: insights, lições e resultados de um professor de projeto
LAMBERT, Steve; NEWTON, Cheryl; EFFA, David. Ten years of enhancing engineering
education with case studies: insights, lessons and results from a design chair. In: CANADIAN
ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL CONFERENCE, 2016, Halifax,
Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 94.

4.4.5.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
Improving student learning and increasing connections between theory and
engineering practice captures the main goals of Waterloo Cases in Design
Engineering (WCDE). WCDE is a group at the University of Waterloo
(Waterloo) that was established in 2005 as a part of the NSERC Chairs in
Design Engineering program. WCDE works with instructors, industry and
students to bring real life complexities to the classroom by using authentic
case studies. Over the last ten years, more than 175 case studies have been
developed and implemented in more than 100 courses with over 125
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instructors, across all engineering disciplines. WCDE has collaborated with
more than 140 industry, government, non-profit, and academic case partners
for the development and implementation of case material.
Surveys are used to gauge students’ receptivity to case implementations and
for continuous improvement. Student feedback from WCDE case
implementations are presented and discussed. The benefits and challenges of
case study teaching are discussed, along with reflections on the next steps
towards extensive use of engineering cases in education.

Livre tradução do abstract
Melhorar a aprendizagem do aluno e aumentar as conexões entre a teoria e
engenharia prática captura os principais objetivos de Casos em Projeto de
Engenharia da Waterloo (WCDE). O WCDE é um grupo da University of
Waterloo (Waterloo), que foi criado em 2005 como parte do programa
NSERC Chairs em Projeto de Engenharia. O WCDE trabalha com
instrutores, indústria e estudantes para trazer as complexidades da vida real
para a sala de aula usando estudos de casos autênticos. Nos últimos dez anos,
mais de 175 estudos de casos foram desenvolvidos e implementados em
mais de 100 cursos com mais de 125 instrutores, em todas as disciplinas de
engenharia. O WCDE colaborou com mais de 140 parceiros industriais,
governamentais, sem fins lucrativos e acadêmicos para o desenvolvimento e
implementação de material de caso.
As pesquisas são usadas para avaliar a receptividade dos alunos às
implementações de casos e para a melhoria contínua. Os comentários dos
alunos sobre as implementações de casos do WCDE são apresentados e
discutidos. Os benefícios e desafios do ensino por estudos de casos são
discutidos, juntamente com reflexões sobre os próximos passos para o uso
extensivo de casos de engenharia na educação.

4.4.5.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Os professores de Projeto de Engenharia de universidade canadense, subsidiados
pelo NSERC - Natural Sciences and Engineering Research Council, e avalizados pelo comitê
da CEEA 2016 narram suas experiências e abordagens para uma audiência composta de
pesquisadores de ensino de engenharia, gestores de cursos e professores de engenharia.
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4.4.5.3 - Acordos, premissas e argumentos
O texto baseia-se em dois acordos: [1] a contextualização do caso consegue oferecer
situações problemas que simulam a realidade, conectando a teoria com a prática em
engenharia; e [2] os estudos de caso são instrumentos pedagógicos capazes de desenvolver as
competências necessárias para pensar criticamente.
Os principais argumentos são embasados na autoridade da universidade, justificada
por ela manter o maior programa de estágios (co-op) do mundo que pode servir para gerar
grande quantidade de casos. A credibilidade da universidade ainda é reforçada pelas parcerias
com o governo e com grandes empresas que contribuem para a criação dos casos.
As duas pesquisas realizadas para capturar a percepção dos estudantes acerca dos
estudos de caso não servem para o propósito declarado, pois elas não tem correlação direta
com a efetividade do instrumento de ensino. Os realizadores de tais pesquisas parecem ter
preocupações semelhantes àquelas que as empresas comerciais têm quando entrevistam seus
clientes.
Ainda é possível notar uma dissociação de noções entre os casos baseados em falhas
e os casos que envolvem práticas comuns da engenharia. Os casos que discutem falhas
ocorridas são desqualificados quando comparados com os casos que envolvem práticas da
engenharia.

4.4.5.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Inicia-se por uma rápida declamação acerca do pressuposto reconhecimento do
estudo de caso como instrumento pedagógico efetivo para desenvolver o raciocínio critico.
Segue-se com uma descrição do grupo de trabalho que lidera o curso de Projeto de
Engenharia. Em seguida são descritos os critérios e as etapas para a elaboração de casos. E
encerra-se com uma descrição das lessons learned, ou seja, do que foi aprendido ao longo dos
anos de utilização dos estudos de caso.
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4.4.5.5 - Considerações e reflexões
Não é discutida a efetividade dos casos para desenvolver o raciocínio crítico. Essa
efetividade é declamada como já conhecida por todos. Os critérios de criação de casos
oferecidos pelos autores sugerem a necessidade de adequação ao conteúdo programático da
disciplina na qual o caso será estudado e ao estádio do programa de engenharia que os
estudantes estão.
Também é sugerido que o caso contenha todas as informações necessárias para que
sejam identificadas as soluções adequadas para o problema relatado. Assim, como os limites
do enunciado do problema são claramente definidos e as possíveis soluções são direcionadas,
os limites do raciocínio são estabelecidos, portanto não se permite desenvolver todas as
possibilidades criativas. Assim, o desenvolvimento das competências para raciocinar
criticamente fica comprometido. Até poderia ser dito que se tem a oportunidade de
desenvolver um raciocínio critico domesticado.
Os autores usam termos como ilustrar, conectar, contextualizar para se referir às
possibilidade oferecidas pelos casos e por suas aplicações no ensino de engenharia. Em
nenhum momento são discutidos os meios pelos quais a racionalidade crítica é desenvolvida.

4.4.6 - Análise retórica do artigo "Assessing semester-long student team design reports
in large classes to provide individual student grades"
Título traduzido: Avaliação dos relatórios semestrais de projetos elaborados em grupo
em turmas grandes para atribuir notas individuais aos estudantes
SALUSTRI, Filippo A. NEUMANN, W. Patrick. Assessing semester-long student team
design reports in large classes to provide individual student grades. In: CANADIAN
ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL CONFERENCE, 2016, Halifax,
Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 42.

4.4.6.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
This paper presents a method and tool to achieve a trade-off between
workload on assessors of semester-long team-based design projects in large
classes, with the need for fair and comprehensive assessments of each
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student individually. Students “book time” throughout the semester,
recording their level of input into each project element. They each provide
totals for time spent on each element of their final reports. The instructor
assesses each design report as if one person wrote it. These data are
combined into a single rubric/ spreadsheet. The rubric scales report
assessments to accommodate differences in team size, and generates a
unique grade for each student in a team. Examples are given in the paper, as
are details from the implementation of the method in a Fall 2015
introductory design course. There is anecdotal evidence that the method
works, but there is always room for improvement. Several ideas for future
modifications to method are discussed. All spreadsheets, documentation, and
examples are freely available via the Web. Links are provided.

Livre tradução do abstract
Este artigo apresenta um método e uma ferramenta para alcançar um
balanceamento entre a carga de trabalho dos avaliadores de projetos
semestrais em grupo e a necessidade de realizar avaliações justas e
abrangentes de cada aluno individualmente. Os alunos "anotam o tempo"
durante todo o semestre, registrando seu nível de contribuição em cada
elemento do projeto. Cada um fornece um total de tempo gasto em cada
elemento de seus relatórios finais. O instrutor avalia cada relatório de projeto
como se uma pessoa o tivesse escrito. Esses dados são combinados em uma
única planilha de controle. As escalas das planilhas consideram as diferenças
no tamanho da equipe e geram uma nota individualizada para cada aluno da
equipe. A artigo apresenta exemplos e também detalhes da implementação
do método em um curso introdutório de projeto no quarto trimestre de 2015.
Há evidências observáveis de que o método funciona, mas há sempre espaço
para melhorias. São discutidas várias ideias para futuras modificações no
método. Todas as planilhas, documentação e exemplos estão disponíveis
com livre acesso na Web. Os links são fornecidos.

4.4.6.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Professores universitários responsáveis pelo curso de Projeto de Engenharia expõem
para uma audiência composta de pesquisadores de ensino de engenharia, gestores de cursos e
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professores de engenharia um método desenvolvido para avaliar os estudantes no curso de
projeto de engenharia, dizendo que ele permite operacionalizar o trabalho dos professores e
assistentes e atribuir graus justos para cada membro da equipe.

4.4.6.3 - Acordos, premissas e argumentos
São identificados alguns acordos ao longo do discurso, que se ampara primeiramente
nas premissas que o ensino de massa exige parametrização de avaliação e que é possível
parametrizar as avaliações do curso de projeto de engenharia.
Além disso, a audiência deve concordar que as notas de cada membro da equipe de
projeto pode ser medida individualmente e que o processamento adequado do algoritmo de
avaliação, mesmo que baseados em dados que carregam incertezas, resultará numa avaliação
justa.
Os argumentos são organizados a partir da experiência de 15 anos dos autores na
disciplina e nos esforços dedicados a operacionalização das aulas em turmas grandes. Alegase que a evolução dos métodos de avaliação culminaram num processo mais efetivo.
Justifica-se o uso de tal método pela necessidade de balancear a carga de trabalho dos
professores e assistentes, mantendo os resultados acurados e tempo de resposta dentro dos
limites definidos pela instituição. A automatização facilitada pelo uso de planilhas eletrônicas
é utilizada para deixar o processo de avaliação mais rápido.
A rigidez do método, cuja base é a atribuição de notas pelo tempo anotado pelos
alunos de dedicação ao projeto, tenta ser flexibilizada pela permissão de certa negociação de
notas entre os membros do grupo, quando um aluno deixa de ganhar pontos que são
destinados a outro membro do grupo. Como os próprios autores relatam, esse procedimento já
foi causa de conflito entre os membros do grupo que discordavam da distribuição.
Outros contra-argumentos explícitos quanto a atribuição de notas relacionadas ao
tempo de dedicação são:
[1] a engenhosidade de cada estudante faz com que os resultados dos trabalhos individuais
não sejam proporcionais às horas de dedicação, como apresentado no trecho "many students –
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especially those who tended to get higher marks generally – argued that hours worked did not
account for actual ability; that is, a “good” (fast) student could do in one hour what a
“bad” (slow) one might need two hours to do, thus resulting in the “bad” student
accumulating more points and therefore getting a higher mark.” Que na livre tradução é
"muitos estudantes - especialmente aqueles que geralmente tendiam a obter notas mais
elevadas - argumentavam que as horas trabalhadas não representavam as competências reais,
isto é, um estudante "bom" (rápido) podia fazer em uma hora o que um estudante
"ruim" (lento) precisaria de duas horas para fazer, resultando assim no estudante ruim
acumular mais pontos e por está razão obter uma nota superior.
[2] as horas não são relatadas com rigor, como no exposto “some students were clearly overestimating their hours. There were cases, for instance, of students booking in excess of 60
hours on their projects – or about 6 hours per week, while taking five other courses”, que
pode ser traduzido como "alguns estudantes estavam claramente superestimando suas horas.
Houve casos, por exemplo, de estudantes registrando mais de 60 horas em seus projetos - ou
cerca de 6 horas por semana, enquanto acompanhava outros cinco cursos".
E para finalizar o discurso declara-se que a aplicação do método foi bem sucedida
em 2015, sendo essa percepção de sucesso alcançada não em termos absolutos e sim em
comparação com os métodos utilizados anteriormente.

4.4.6.4 - Estratégia argumentativa e retórica
O texto inicia-se com uma introdução narrando a experiência dos autores e a
necessidade de operacionalizar o curso de projeto de engenharia para balancear a carga de
trabalho de professores e assistentes em turmas grandes.
Em seguida, a concepção do método é detalhada e a elaboração dos procedimentos é
apresentada. É feita uma narrativa da implementação do método durante o ano de 2015 e
discute-se os resultados obtidos.
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São feitas observações quando às oportunidades de melhoria que podem ser
trabalhadas futuramente e o texto é encerrado com a conclusão que o método foi bem
sucedido para avaliar com justiça cada estudante que participou dos grupos de projeto.

4.4.6.5 - Considerações e reflexões
Existe uma permissividade para as falhas reconhecidas no método de avaliação que é
justificada pela necessidade de operacionalizar o curso de projeto de engenharia com turmas
grandes. As propostas de melhorias futuras são apresentadas, mas não amenizam as
discrepâncias nas notas atribuídas aos alunos do período corrente.
Idealmente, a essência da disciplina de projeto de engenharia seria o
desenvolvimento das competência necessárias para aplicar a racionalidade na solução de
problemas práticos, o que exige ponderação e tomada de decisão, mas esse propósito acaba
sendo negligenciado e a avaliação foca em aspectos processuais. As melhores notas da
disciplina são atribuídas para os estudantes que tiveram melhor desempenho como técnicos e
não como engenheiros.
A proposta repete um aspecto inquietante dos programas de engenharia e da
educação em geral, que é o uso de avaliações que não estão relacionadas a ponderação acerca
da aprendizagem do aluno e focam apenas o esforço dedicado ao estudo ou o enquadramento
em determinados parâmetros.

4.4.7 - Análise retórica do artigo "A literature review on the culture of cheating in
undergraduate engineering programs"
Título traduzido: Uma revisão da literatura acerca da cultura de fraude nos programas
de graduação em engenharia
SMITH, David M. et al. A literature review on the culture of cheating in undergraduate
engineering programs. In: CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S
ANNUAL CONFERENCE, 2016, Halifax, Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 01.
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4.4.7.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
Anecdotally, cheating is perceived to happen in all Canadian
engineering programs in varying degrees. The authors of this study
want to understand the cultures of cheating in the Engineering
Colleges at the Universities of Saskatchewan and Regina, to inform
efforts to reduce the prevalence of cheating. The first step that has
been undertaken in this process is a literature review of previous
studies on the general topic of cheating in undergraduate engineering
programs.
As it happens, virtually all of these studies have taken place in the
United States, further motivating parallel work here in Canada.
Surveys have recently been distributed to students and faculty at the
Universities of Saskatchewan and Regina, where the content of those
surveys has been strongly influenced by high-quality work carried out
by American researchers of this topic.
In this paper, we will describe the research work that has been
performed previously, and the survey and measurement tools that have
been utilized in past studies e.g. PACES-1, PACES-2 and SEED. The
general and specific methods that have been employed will be
described, and the results will be summarized. For example, it is
known that faculty and students often have very different definitions
of, and beliefs around, cheating. In practical terms, this manifests
itself in the differing attributions of responsibility for cheating.
We conclude our paper by constructing a concise framework that
summarizes the current understandings of how cheating is defined in
an academic context for engineering, the most common ethical
footings that underlie those definitions, and the conditional
behaviours that result from them. Finally, we speculate on the
potential differences that may arise in a Canadian context, and we
describe the approach that we have taken to studying cheating at our
own institutions using surveys and other evaluative processes.
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Livre tradução do abstract
Regularmente, "colar" é uma prática percebida em todos os programas de
engenharia canadenses em graus variados. Os autores deste estudo querem
entender as culturas de "colar" nas Faculdades de Engenharia das
Universities of Saskatchewan and Regina, para informar os esforços para
reduzir a prevalência dessas trapaças. O primeiro passo que tem sido
empreendido neste processo é uma revisão de literatura de estudos anteriores
sobre o tópico geral "colar" em programas de engenharia de graduação.
Da maneira atual, praticamente todos esses estudos têm ocorrido nos Estados
Unidos, motivando ainda mais o trabalho paralelo aqui no Canadá. Pesquisas
foram recentemente distribuídas a estudantes e professores das Universities
of Saskatchewan and Regina, onde o conteúdo dessas pesquisas foi
fortemente influenciado por trabalhos de alta qualidade realizados por
pesquisadores norte-americanos acerca deste tema.
Neste artigo, descreveremos o trabalho de pesquisa que foi realizado
anteriormente e as ferramentas de levantamento e medição que foram
utilizadas em estudos anteriores, como PACES-1, PACES-2 e SEED. Os
métodos gerais e específicos que foram empregados serão descritos, e os
resultados serão resumidos. Por exemplo, sabe-se que docentes e os alunos
muitas vezes têm definições muito diferentes do que é "colar" e também
possuem diferentes crenças acerca dessa prática. Em termos práticos, isso se
manifesta nas diferentes atribuições de responsabilidade por "colar".
Concluímos nosso trabalho construindo um quadro conciso que resume os
entendimentos atuais de como "colar" é definido em um contexto acadêmico
para engenharia, os fundamentos éticos mais comuns que baseiam essas
definições e os comportamentos condicionais que resultam deles.
Finalmente, especulamos sobre as possíveis diferenças que podem surgir em
um contexto canadense, e descrevemos a abordagem que tivemos para
estudar a prática de "colar" em nossas próprias instituições usando pesquisas
e outros processos de análise.

4.4.7.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que estão falando?
Professores de engenharia de universidade canadense discutem com pesquisadores de
ensino de engenharia, gestores de cursos e outros professores de engenharia os problemas das

"158

tentativas que os alunos fazem para fraudar o sistema escolar. Eles dizem que cheating (que
muitas vezes são traduzidas como "cola", mas preferimos chamar de fraude pois o termo é
utilizado no texto de maneira mais abrangentes) são práticas desonestas que
reconhecidamente ocorrem em todos os programas de engenharia do Canadá. Por uma
pesquisa bibliográfica, pretende-se entender os motivos pelos quais os estudantes agem
desonestamente e ajudar a diminuir as contravenções e imoralidades ocorridas durante as
tarefas educativas dos programas de engenharia. As informações são extraídas de pesquisas
americanas e os pesquisadores informam que farão uma pesquisa semelhante no meio
acadêmico canadense.

4.4.7.3 - Acordos, premissas e argumentos
O texto baseia-se em dois acordos: [1] as práticas desonestas prejudicam as escolas
de engenharia; e [2] é necessário coibir as práticas desonestas.
Os principais argumentos são baseados nos resultados de pesquisas americanas e as
nas percepções generalizadas acerca dos programas de engenharia que indicam a existência de
diversas práticas fraudulentas utilizadas pelos estudantes para cumprir suas atividades durante
os programas de engenharia.
Também são apresentados alguns fatores demográficos e éticos na tentativa de se
estabelecer correlações e de identificar razões para as condutas desonestas.

4.4.7.4 - Estratégia argumentativa e retórica
Inicia-se com uma discussão do prejuízo causado aos programas de engenharia
quando práticas desonestas são utilizadas. Também são apresentadas algumas percepções dos
autores acerca de cheating. Em seguida, são mostrados dados de pesquisa realizadas em
universidades dos EUA e também são apresentadas pesquisas demográficas que tentam
relacionar as práticas fraudulentas com fatores demográficos. São discutidos alguns outros
fatores éticos e sociais que podem influenciar às fraudes. Para encerrar é proposta uma
pesquisa semelhante no ambiente acadêmico canadense.
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4.4.7.5 - Considerações e reflexões
Não existe uma definição clara de cheating, por isso são elencadas algumas práticas
consideradas desonestas: colar nas provas, colar nas resoluções de problemas (atividades),
fazer trabalhos em grupo quando foi solicitado trabalho individual, conversar com quem já fez
uma prova para saber quais foram as perguntas e respostas, copiar textos sem fazer citações,
falsificar dados de laboratório, entres outras. Nota-se que alunos e professores percebem
diferentemente a desonestidade nessas práticas. Cada um estabelece um gradiente de
permissividade no usos de meios inadequados para a realização das atividades educativas.
Quanto às recomendações dos autores, elas enfocam a doutrinação dos estudantes para
diminuir tais práticas.
As práticas consideradas desonestas ocorrem em atividades de reprodução de
conteúdos, ou seja, na parte burocrática das atividades escolares. Por isso, um amplo debate
pode ser conduzido acerca de questões como: até que ponto a desonestidade discutida no
artigo é intelectual e até que ponto ela é mera artimanha que extrapola as regras e limites
impostos pelos professores? Seria possível avaliar o desempenho dos alunos
independentemente deles terem acesso livre às informações? Qual seria a influência de tais
práticas se as avaliações fossem baseadas na racionalidade e na razoabilidade das soluções
desenvolvidas pelos alunos? A persuasão para a dedicação a uma certa disciplina ajudaria a
evitar tais condutas?

4.4.8 - Análise retórica do artigo "Assessing student experiences: assignment design to
encourage student reflection and feedback on program-level effectiveness"
Título traduzido: Avaliando as experiências dos estudantes: atribuindo tarefas para
estimular os estudantes a refletirem e parecerem sobre a efetividade dos programas"
WILKINSON, Lydia. MCGUIGAN, Alison. Assessing student experiences: assignment
design to encourage student reflection and feedback on program-level effectiveness. In:
CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION'S ANNUAL CONFERENCE,
2016, Halifax, Nova Scotia, Canadá. Anais. Paper 15.
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4.4.8.1 - Abstract (conforme apresentado no artigo)
Within our second year communication course in Chemical
Engineering an assignment asks students to reflect upon their
experience through the second year to identify courses and suggest
course or program-level recommendations that deserve funding.
Student presentations for this assignment provide a method of
capturing student responses to their current curriculum and
integrating their values and ideas into future planning. These
presentations propose a range of initiatives to improve the educational
experience: cross-curricular integration, opportunities for
professional development and exposure to industry, increased lab
time, hands-on learning through practical projects, introduction or
increased use of engineering software, improvements to facilities or
equipment, increased teaching assistant support, and better use of
instructional technology. The responses as a whole indicate that this
activity helps students to better understand the interconnectedness of
their curriculum, and the challenge of orchestrating program-level
change.

Livre tradução do abstract
No nosso curso de comunicação de segundo ano em Engenharia
Química uma atividade solicita aos alunos para refletirem sobre suas
experiências durante o segundo ano para identificar cursos e sugerir
recomendações de curso ou programa que merecem financiamento. As
apresentações de alunos para esta atividade fornecem um método de
captar as respostas dos alunos sobre seu currículo atual e integrar seus
valores e ideias no planejamento futuro. Estas apresentações propõem
uma série de iniciativas para melhorar a experiência educativa:
integração transversal, oportunidades de desenvolvimento profissional
e exposição à indústria, aumento do tempo de laboratório,
aprendizagem prática através de projetos práticos, introdução ou
aumento do uso de software de engenharia, melhorias nas instalações
ou equipamento, aumento do apoio de assistente de ensino e melhor
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uso da tecnologia instrucional. As respostas como um todo indicam
que esta atividade ajuda os alunos a entender melhor a interconexão
de seu currículo e o desafio de orquestrar a mudança nos programas.

4.4.8.2 - Quem está falando? Para quem se está falando? O que está falando?
Professor universitário do programa de comunicação para engenheiros apresenta para
a audiência composta de pesquisadores de ensino de engenharia, gestores de cursos e
professores de engenharia uma atividade do curso de comunicação para engenheiros que
culmina numa apresentação final estimula os estudantes para a reflexão acerca de suas
experiência no programa de engenharia e traz informações para a instituição de ensino
melhorar o engajamento dos estudantes e orientá-los para o sucesso.

4.4.8.3 - Acordos, premissas e argumentos
O ponto de partida do discurso é o reconhecimento que as percepções dos estudantes
são essenciais para a organização do programa de engenharia, para tanto, ampara-se na
presunção que os estudantes têm uma visão sistêmica da engenharia para conseguir analisar o
currículo e propor mudanças.
Os autores argumentam que os comitês e as conversas com os colegas professores
não são mecanismos efetivos para fazer ajustes nos programas, por isso a iniciativa exposta
que captura a percepção dos estudantes pode ajudar na melhoria contínua dos programas.
Sugere-se que a atividade oferece a oportunidade de entender claramente as percepções dos
estudantes, o que ajuda a compreender como o curso contribui para as experiências de estudos
dos alunos.
Alega-se que os resultados de tal atividade são importantes para a instituição de
ensino que pode capturar informações que ajudarão na sua tomada de decisão acerca dos
rumos do programa de engenharia e também é importante para os estudantes que poderão
identificar conexões entre disciplinas.
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Os autores declaram os estudantes como primary stakeholders, os principais
interessados no programa de engenharia, mas se isso fosse praticado o foco recairia sobre os
resultados da aprendizagem, entretanto a abordagem parece mais tratar o estudante como um
cliente da instituição de ensino.

4.4.8.4 - Estratégia argumentativa e retórica
O discurso é organizado partindo da introdução que justifica a necessidade de uma
avaliação que extrapole os cursos e consiga dar informações acerca do programa de
engenharia. É feita uma descrição da metodologia da atividade proposta e da finalidade
secundária de utilizar as informações para a avaliação do programa de engenharia. É
apresentada uma compilação de resultados baseados nas sugestões apresentadas pelos
estudantes em suas atividades. Conclui declarando o sucesso da atividade que é oriundo da
possibilidade do estudante desenvolver da complexidade do sistema da instituição de ensino e
do fornecimento de dados que servem para avaliar os cursos e o programa de engenharia.

4.4.8.5 - Considerações e reflexões
A orientação da atividade sugere que os estudantes precisam convencer e persuadir
eventuais doadores para receber fundos para implementar as mudanças no programa de
engenharia. As sugestões de melhoria devem estar enquadradas nas seguintes categorias de
intervenções: integração multidisciplinar, oportunidades de desenvolvimento profissional e
exposição à indústria, aumento do tempo de laboratório, aprendizagem hands-on por projetos
práticos, introdução ou aumento do uso de softwares de engenharia, melhoria das instalações
e equipamentos, incremento do suporte dos professores assistentes e melhor uso das
tecnologias para instrução. O estabelecimento de categorias orienta as alternativas de
melhoria sugeridas pelos estudantes, portanto sofrem a influência da visão dos professores
que planejaram a atividade.
A possibilidade de desenvolver alternativas e buscar a adesão àquilo que está sendo
apresentado é interessante por demandar competências cognitivas e emocionais aplicadas
racionalmente no desenvolvimento e na exposição das propostas. No entanto, o tema da
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atividade relaciona-se com a dinâmica educacional, manifestando a valorização da engenharia
como programa de educação e não como prática profissional. A estrutura da atividade poderia
manter as finalidades didáticas e enfocar a prática profissional, um projeto relacionado à
realidade prática da engenharia. Estabelece-se uma dissociação entre engenharia ensinada
(como programa de ensino) e engenharia praticada (como a atuação profissional).
Em oposição à abordagem que o professores usaram na concepção da atividade, os
resultados apresentados indicam que os estudantes desejam ter mais acesso às práticas da
engenharia e que os cursos sejam mais orientados para a vida profissional, criando-se
oportunidades de contato com as empresas.
A divergência de objetivos é reforçada na conclusão dos autores que declara ser bem
sucedida a atividade pois ela desenvolve nos estudantes o entendimento da complexidade do
sistema da instituição de ensino e por ela fornecer dados para a avaliação do programa de
engenharia. Mais uma vez o curso se justifica pelo curso, o programa de engenharia é
importante per si, pois até a atividade da disciplina apresentada do texto faz com que os
alunos se coloquem no lugar de gestores de cursos e não no lugar de engenheiros. Por que não
aplicar uma atividade semelhante, mas que os alunos tivessem de “vender” seu projeto de
engenharia?

4.4.9 - Discussão
A análise dos trabalhos dos professores e pesquisadores de ensino de engenharia
canadenses conclui que os esforços são dedicados a desenvolver métodos de
operacionalização do ensino de massa nos cursos de engenharia. Discute-se os meios de
gerenciar turmas grandes de disciplinas como Projeto de Engenharia e de como processar
avaliações para uma grande quantidade de estudantes.
Por mais que algumas representações possam ser diferentes das observadas no Brasil,
como o posicionamento do aluno explicitamente como cliente da instituição de ensino ou a
universidade como parceira próxima das empresas, as preocupações estão mais voltadas para
o fazer do professor do que para as práticas que permitem a efetiva formação de engenheiros
para a vida profissional.
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Em alguns momentos, fica evidente o entendimento acerca da complexidade da
prática da engenharia, como quando se discute a necessidade do entendimento do
comportamento humano para se projetar soluções para combater incêndio, ou quando indicase como necessário para engenharia o desenvolvimento da sagacidade para a liderança, mas
em detrimento da elaboração de práticas educativas que permitam desenvolver o instrumental
de competências para resolver problemas criticamente, desenvolve-se meios para organizar os
conteúdos dentro dos cubículos das disciplinas escolarizadas.
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5 - Conclusão
Para iniciarmos a conclusão acerca da investigação de como os professores de
engenharia e pesquisadores de ensino de engenharia orientam suas atividades visando
encontrar e aplicar meios para a efetiva formação em engenharia, cabe lembrarmos que para
os representantes corporativos, que requerem dos engenheiros uma formação que ajude a
resolver problemas do quotidiano industrial e comercial, além de criar oportunidades de
negócios, aplicando as novas ideias e descobertas em processos e produtos inovadores (CNI,
2013), os engenheiros recém-formados não possuem as competências necessárias para o
exercício de suas funções. Assim, podemos dizer que algo precisa ser ajustado nos cursos de
graduação em engenharia.
As lacunas de competência dos novos engenheiros não estão relacionadas ao
conteúdo técnico científico do campo, ao menos, esses aspectos não são citados por aqueles
que indicam a necessidade de melhoria da formação dos engenheiros. Mesmo sem deixar
claro se os engenheiros recém-formados dominam as técnicas e teorias que embasam a
profissão ou se essas competências não são lembradas por não serem de primordial
importância para quem analisa o desempenho profissional, podemos considerar que as
competências comportamentais, sociais e estratégicas são aquelas percebidas como falhas no
processo formativo.
Como mostramos, a característica essencial da engenharia é a racionalidade para
criar soluções práticas, sendo necessário avaliar as alternativas viáveis, ponderando acerca das
evidências, analisando as probabilidades de sucesso e os riscos, avaliando a adequação das
teorias a serem aplicadas, por isso a educação em engenharia supostamente proporcionaria o
desenvolvimento das habilidades ligadas à essência de engenheiro. Entretanto, a organização
corrente dos cursos e as aulas de engenharia que apresentam uma abordagem positivista, na
qual o sujeito deve encontrar evidências claras para chegar à conclusão inequívoca e
incontestável, fazem com que os professores esforcem-se para enquadrar as aulas numa
estrutura semelhante à do método científico cartesiano, buscando a convergência para uma
solução irrefutável, assim divergem da prática de engenharia que lida com problemas que
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exigem o desenvolvimento de várias soluções alternativas, entre as quais tem de escolher
aquela considerada mais adequada para a situação.
A escola de engenharia não consegue extrapolar o uso exclusivo do raciocínio
analítico e permitir o uso do raciocínio dialético, portanto não permitem que as respostas para
os problemas apresentados sejam atingidas pelo convencimento daqueles envolvidos nas
aulas, o que seria razoável numa dinâmica que trabalhasse a construção de conhecimentos
pelo consenso dos professores e alunos.
Por mais que os cursos de engenharia sejam categorizados na área de ciências exatas,
temos de lembrar que engenharia não é nem ciência e nem exata. A engenharia precisa lidar
com incertezas para conseguir decidir acerca das melhores soluções para o problema a ser
resolvido. O engenheiro precisa ter capacidade intelectual para saber quais ciências e
tecnologias ajudarão no seu projeto, ter criatividade para inovar, raciocinar de maneira
estruturada, se adaptar às condições do seu entorno e ter coragem para tomar decisões que
definirão o que será implementado na prática.
Compreendemos as dificuldades de organização dos cursos de engenharia, pois como
a engenharia não tem um corpo de conhecimento definido e não é uma atividade
perfeitamente delimitável, dada à sua abrangência de atuação e de alternativas de soluções, ela
acaba sendo caracterizada com base em algumas dissociações de noções, olhando para os
outros e para entender o que ela é, como na dissociação das noções de racional e artístico, se
posicionando como racional e desqualificando o artístico, e no caso da própria noção de
engenheiro profissional que é apresentada por desqualificações das outras profissões.
Como a educação escolar é regulamentada e precisa ter parâmetros, diferentemente
da profissão quando os resultados dirão quais são os bons engenheiros, a escola teve de
encontrar meios para dizer o que é racional e diferenciar a engenharia das outras áreas, e
parece que encontrou nas disciplinas matemáticas e nos cálculos pseudoformais a chave para
essa diferenciação.
Assim, para construir a identidade da engenharia escolarizada, optou-se por criar
meios de diferenciação intercategorial, sendo que o principal deles é o domínio de cálculos
pseudo-rigorosos, uma vez que não existe assimilação intracategorial.
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Como vimos nas análises das aulas gravadas em vídeo e oferecidas no YouTube, os
professores organizam as aulas com base na exposição dos modelos algébricos que descrevem
alguns conceitos de suas disciplinas. Dedica-se mais tempo ao processamento de algoritmos e
cálculos do que às tratativas que possam ajudar a desenvolver os fundamentos conceituais do
campo de estudos.
Muitas discussões acerca de fenômenos físicos, por exemplo, enfatizam a
demonstração de fórmulas que descrevem os fenômenos e somente superficialmente são
analisadas as teorias e conceitos nos quais eles estão fundamentados. Assim, a Física é
substituída por expressões algébricas que modelam aspectos específicos dos fenômenos,
simplificando-os. O ensino de Física se torna o de álgebra operando variáveis que receberam
nomes dados pela Física. Os argumentos suportados pela álgebra tornam-se falácias quando
os professores não explicam um fenômeno se limitando a demonstrar um quebra-cabeça
algébrico por meio de um raciocínio circular cuja justificação está fora dos procedimentos do
cálculo em uso.
Na tentativa de dar um aspecto prático para o que se apresenta, são desenvolvidas
contextualizações para os cálculos, mas quase a totalidade das vezes são contextos ingênuos
que não podem ser diretamente relacionados a situações reais. Esses contextos evidenciam a
distorção entre engenharia escolarizada e engenharia profissional, pois eles não se adaptam à
realidade prática e logo precisam ser esquecidos para que o exercício das atividades sejam
adequados à dinâmica das empresas. As disciplinas de engenharia que usam linguagens
matemáticas trabalham o raciocínio formal que é diferente da racionalidade pragmática
necessária para a atuação nas engenharia. Tais disciplinas, como os diversos cálculos que
compõem o currículo da graduação em engenharia servem como filtro para reter aqueles que
não conseguirem processar seus algoritmos. Poderia ser dado mais espaço a disciplinas
organizadas para possibilitar o desenvolvimento da racionalidade pragmática.
Esses esforços de enquadramento das disciplinas numa modelagem matemática
também foram percebidos nas análises dos artigos publicados na revista da ABENGE, que
mostraram que os professores partem das teorias e das ferramentas conhecidas em suas
disciplinas e tentam aplicá-las em situações práticas ou contextualizadas idealizando a prática.
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Sabemos que o cálculo tem um grande poder de persuasão, pois ele raramente será
refutado, exceto por alguém que domine os seus pressupostos formais. Quando bem
executado, o cálculo age como um forte argumento da solução proposta, mesmo que seja
baseado em proposições questionáveis. O cálculo substitui a negociação de significados que é
característica da atuação profissional.
Essa percepção não é novidade, pois a ideologia da redução da engenharia ao cálculo
pode ser constatada nos discursos informais, desde a categorização do curso no grupo das
ciências exatas até quando dizemos que foi “um erro de cálculo” quando percebemos uma
falha num projeto.
O enfoque calculista já tinha sido observado na própria Revista de Ensino de
Engenharia da ABENGE (Associação Brasileira de Ensino de Engenharia), como no texto de
Menestrina e Moraes (2011) que relaciona o baixo desempenho dos alunos no curso de
Engenharia às dificuldades nas disciplinas matemáticas causadas pela falta de proficiência
para executar cálculos básicos. Como solução os autores propõem um curso de matemática
básica para os novos ingressos nos cursos de engenharia. Se o objetivo for diminuir a evasão
da graduação em engenharia, que em grande parte é causada pelas dificuldades com a
abordagem das disciplinas que utilizam a linguagem matemática levando potenciais bons
engenheiros a desistirem do curso, ou que os alunos tenham melhor desempenho nas
avaliações das disciplinas ou nos exames nacionais, os cursos complementares de matemática
podem ser adequados, mas certamente não garantirão uma melhor formação.
A imersão nessa matemática desqualificada é ao mesmo tempo causa e consequência
das aulas que abandonam o desenvolvimento dos modos de raciocinar acerca dos fenômenos
estudados na disciplina para exaustivamente exercitarem processamentos de cálculos mal
contextualizados.
Há uma generalizada inversão de valores na abordagem do ensino de engenharia,
pois em vez de entender o problema prático e tentar buscar os melhores meios para resolvê-lo,
foca-se nas teorias e métodos conhecidos tentando extrair deles soluções que nem sempre são
as mais adequadas.
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Cada disciplina aborda os problemas de engenharia nos limites de seu compartimento
de saber, o que causa um efeito colateral pois faz com que cada disciplina seja justificada por
si mesma, ou seja, não se reconhece a importância de uma disciplina pelos resultados que ela
pode trazer para o trabalho de um engenheiro, elas são exaltadas por declamações sobre os
próprios conceitos que nelas estão compreendidos ou pela fundamentação que elas darão para
a continuidade no percurso escolar.
Como não se tem preocupação com os resultados sistêmicos, que trazem
contribuições de todas as partes para que seja alcançada a melhor solução, cada área de
conhecimento defende seu ponto de vista e acaba trabalhando para que ocorra a proliferação
de disciplinas nos cursos de engenharia. Cada área do saber defende seus fundamentos e os
professores tentam ensinar os conceitos dentro dos limites de sua disciplina, o que prejudica
uma visão abrangente que consiga integrar ciências, tecnologias e seus métodos para
aplicação prática.
Nos trabalhos apresentados na CEEA 2016, os professores discursavam acerca da
importância da racionalidade crítica para a engenharia, mas acabavam por enquadrar-se em
aulas demonstrativas para poder viabilizar o ensino de massa. O foco dos pesquisadores voltase para a organização dos cursos, defendendo suas disciplinas e buscando métodos de
viabilizar o ensino de massa. Em nenhum momento é discutida a formação. Até menciona-se
que as empresas não estão satisfeitas com os resultados da graduação em engenharia, mas as
poucas soluções discutidas não visam melhorar a formação nos aspectos essenciais para a
engenharia, tenta-se incluir meios de desenvolver competências gerais, que não são
específicas da engenharia, que servem para qualquer atividade profissional.
Com base no conjunto dos discursos analisados, percebe-se que os professores e
pesquisadores investigados significam o ensino de engenharia a partir de quatro acordos: [1]
os cálculos relacionados aos conceitos das disciplinas são os eixos das aulas, [2] o método
cartesiano é superior para validar os conhecimentos oferecidos, [3] as disciplinas são
egocentradas e [4] é mais importante encontrar maneiras de viabilizar o ensino de massa do
que melhorar os resultados da formação em engenharia.
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5.1 - Engenharia escolarizada: um duplo da engenharia
Os resultados das análises dos discursos dos professores e pesquisadores acerca do
ensino de engenharia mostram que é consensual a centralidade do cálculo para a engenharia, a
comunicação dos conteúdos pela demonstração analítica, a compartimentalização dos
conhecimentos nos limites de cada disciplina e os esforços para alcançar eficiência nos ensino
de massa. Tais consensos determinam como os grupos sociais que organizam o ensino de
engenharia atuam na elaboração e execução dos cursos de engenharia.
A organização dos cursos de engenharia a partir dos acordos citados no parágrafo
anterior cria uma engenharia escolarizada que está em conflito com a engenharia praticada
profissionalmente, pois o ensino trabalha um modo de pensar convergente para uma solução
exata e a profissão exige um modo de pensar que vislumbre um leque de alternativas e que
oriente a tomada de decisão baseada em incertezas. Evidenciar esse conflito, leva-nos a
compreender que o que é ensinado nos cursos de graduação é um duplo da engenharia, uma
engenharia escolarizada fruto das representações sociais dos professores e pesquisadores.
Lembrando que as representações sociais são os conhecimentos compartilhados
somente pelos integrantes de um determinado grupo social acerca de objetos relevantes para o
próprio grupo, considerando que os integrantes dos demais grupos inseridos no mesmo campo
social contestam tal conhecimento construindo contra-argumentos plausíveis acerca do tema
discutido (POTTER; BILLIG, 1992), o distanciamento entre os resultados dos cursos de
engenharia e as expectativas das empresas e de seus representantes são orientadas pelas
representações sociais dos professores acerca da engenharia .
É justamente esse conflito acerca da engenharia, a qual é relevante para a prática das
empresas que contratam engenheiros e para a prática dos indivíduos nas instituições de
ensino, que caracteriza a existência de representações sociais. Se não houvesse conflito, não
seria representação social. Se não fosse um objeto relevante, não despertaria representações.
Se não houvessem coincidências de significado entre os indivíduos de cada grupo e se estas
coincidências não fossem diferentes dos significados observados nos outros grupos, não
teríamos essas representações sociais.
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Como foram desveladas essas representações sociais, podemos concluir que são elas
que orientam as atitudes das pessoas. A ação é influenciada por diversos aspectos contextuais,
por aspectos psicológicos e emocionais, e pelas representações sociais. Como a identidade
social inibe ações que não sejam aceitas pelo grupo e a manutenção dessa identidade depende
do “sentir-se” parte do grupo, compartilhando a maneira de ser e pensar dos demais membros,
os professores mantêm práticas e comunicações que sejam aceitas em seu meio acadêmico da
engenharia.
Como no caso da escolarização das ciências tratado por Tarso Mazzotti (2014), que
mostrou como os conceitos científicos são dissociados de suas noções fundamentais durante o
processo de constituição das disciplinas escolarizadas criando-se um duplo daquilo que é
característico das ciências, sendo esse duplo uma representação social da ciência originária,
podemos observar como a escolarização da engenharia passou por uma dinâmica semelhante
para criar disciplinas que são duplos de algumas partições do trabalho de engenharia e que no
conjunto constituem uma engenharia escolarizada orientada por representações sociais da
engenharia.
Recuperando o trecho de Moscovici (1981):
... a linguagem não-verbal, matemática e logística, tomou o campo do
conhecimento, substituindo palavras por símbolos, afirmações por
equações. O mundo de nossa própria experiência, nossa própria realidade,
dividiu-se em dois, e as regras que se aplicam a nossa vida diária não tem
nenhuma conexão visível com as que se aplicam ao reino da ciência.

Percebemos que ele reconhecia que o fenômeno da distorção da ciência (foro) para a
prática quotidiana (tema) era orientado pelas representações sociais. Entendemos que o ensino
de engenharia sofre o mesmo processo, mas em um fluxo inverso, pois a engenharia prática é
tida como foro que sofre distorções para ser representada num universo consensual no qual o
ensino de engenharia está inserido. Ensino que se baseia num duplo da engenharia criado
primordialmente a partir de equações algébricas.
As instituições de ensino impõem modos de pensar e experimentar condicionados
pelas representações compartilhadas acerca da engenharia. Essa consciência coletiva é
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reforçada quando os professores são confortados por explicações acessíveis acerca das coisas
e eventos da engenharia, explicações que se mostram relevantes para os interesses práticos
imediatos, mesmo que o universo consensual orientado por essas representações sociais esteja
em conflito com a realidade da profissão engenharia. Todos precisamos da tranquilidade
trazida pelas representações sociais que nos ajuda a minimizar os esforços para tornara o nãofamiliar em algo ordinário.
As regras que se aplicam no ensino de engenharia nem ao menos parecem com as
regras características da engenharia. O modo de pensar convergente cobrado dos alunos dos
cursos de engenharia é o oposto do modo de pensar perspicaz, que cria diversas
possibilidades, exigido de um engenheiro.
Com base nas análises retóricas dos discursos acerca do ensino de engenharia,
concluímos que o sistema figurativo da representação de engenharia que orienta a engenharia
escolarizada é composto de três elementos: [1] a hierarquia superior de disciplinas nobres ou
áreas de conhecimento nobres, como Resistência dos Materiais, Cálculo, Física etc.; [2] o
posicionamento do engenheiro como um sujeito de intelecto superior por dominar cálculo; e
[3] a certeza que o mundo pode ser controlado/dominado por algoritmos. Esse sistema se
forma por não se ter familiaridade com a prática profissional nas funções concernentes à
engenharia.
A objetivação da engenharia escolarizada orienta as condutas dos professores que
baseiam suas aulas em demonstrações dos modelos e teorias de suas disciplinas,
simplificando a realidade para que ela caiba nesses modelos demonstráveis, e cobrando dos
alunos respostas exatas para os problemas propostos.
A engenharia escolarizada é, muitas vezes, categorizada como ciência exata,
categorização que é raramente contestada, mesmo existindo um conflito evidente com a
prática da engenharia que lida com incertezas. No entanto, "ciência exata" é mais do que um
compartimento no qual a engenharia foi forçosamente alocada, a "ciência exata" é a
metonímia que organiza as representações sociais da engenharia escolarizada e, assim, orienta
as práticas educativas.
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As limitações impostas pelas representações sociais da engenharia determinam um
modelo de ensino baseado em problemas predefinidos e na busca pela resposta única, o que
inibe o pensamento crítico e as soluções inovadoras. A racionalidade é aplicada para seguir o
procedimento com início e fim determinado pelo professor, situação que jamais existirá na
prática profissional, pois a dinâmica do trabalho parte de problemas pouco estruturados, para
os quais diversas soluções são cabíveis e busca-se convencer e ser convencido da melhor
alternativa de solução para um caso específico.
Cabe mencionar que, no limite, quando as oportunidades de inovação são oferecidas,
um aluno excepcional poderia chegar a uma solução alternativa jamais vislumbrada pelo
professor. Isso não acontece no ensino tradicional pois todo o roteiro já foi preparado pelo
professor.
A organização do ensino focada no raciocínio analítico impede o desenvolvimento da
racionalidade completa que pondera sobre as incertezas da vida quotidiana, ou seja, não
permite o desenvolvimento de competências para lidar com as ambiguidades, refletir sobre os
níveis de risco, tomar decisões, entender o entorno social, respeitar as opiniões alheias, que
são necessárias para o exercício profissional.
Somente uma ruptura com o senso comum observado nas instituições de ensino
possibilitaria alternativas que dessem oportunidade para os estudantes de engenharia criarem
soluções para problemas abertos - incluindo planejamento, apresentação, interações por elas
orientadas e resultados, partindo da contextualização e identificação das premissas que afetam
o problema, seguindo para a construção de estratégias de solução baseadas em raciocínios
analíticos e dialéticos e que operem com as dimensões técnicas, relacionais e sociais - o que
promoveria o desenvolvimento das habilidades de raciocínio para convencer seus
interlocutores que a solução apresentada é a mais efetiva, seguindo a dinâmica natural da
profissão.
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